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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД 
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт: 
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић; 

062 621 217 Катарина Паљић, секретар; е–пошта:  psdpostar@gmail.com;  
064 292-89-73 Владимир Кандић, е-сајт: www.psdpostar.org.rs  

ПИБ: 102676375;  Жиро рачун:  310 – 7748 - 55  НЛБ Континентал банка Н.Сад 

 

ДЕЦА И РОДИТЕЉИ НА ФРУШКОЈ ГОРИ 
 

У оквиру пројекта „ДЕЦА И РОДИТЕЉИ ПЕШАЧЕ ЗАЈЕДНО“ организовали смо 
пешачење на Фрушкој гори, у недељу, 27.09.2020. године . 

Прохладно јутро. Претходног дана и ноћи падала је киша. Свеже је на Фрушкој гори. 
Јесен је, почиње сезона киша. Прогноза није наговештавала лепо време. Прижељкивали 
смо сунце. 

Окупили смо се, од 9:30 до 9:45 часова, на Иришком венцу, паркинг код споменика 
"Слобода". Било нас је 18. Деветоро деце и 9. одраслих.  

Посебно се захваљујемо родитељима са децом: Ђерман, Божић, Стојановић и 
госпођи Зорић која је и најавила њихов долазак. Било их је 10. Међу учесницима било је 8 
чланова из ПСД "Поштар" Нови Сад. 

Старт пешачења: 10:00 часова. Колону је предводио Боривоје Вељковић. Зачеље је 
обезбеђивао наш почасни водич Милан др Бреберина. У колони су пешачили 
председница "Поштара" Зденка Каспер и водичи Цветин Ристановић и Душко Косјер. 
Душко и Јелена били су фотографи у току акције. Сачинили су дивне албуме које су 
објавили на ФБ. Хвала им. 
 

 
 

Пешачили смо од Иришког венца, поред споменика "Слобода", едукативна стаза ЈП 
"Национални парк Фрушка гора" ка истоку - излетиште на гребену поред асфалтног пута и 
споменик Првој чети подунавског партизанског одреда - инфопанои на стази по гребенској 
коси Рајковац ка манастиру Старо Хопово - Извор термалне лековите (сумпоровите) воде 
на излетишту пре манастира Старо Хопово. Одмор, освежење ужина. На столу се нашло 
послужење из ранаца свих учесника. Прави планинарски сто.  
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Подела беџева акције "Деца и родитељи пешаче заједно", флајера са описом 
манастира на Фрушкој гори и листића са печатом "УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ 
ПЕШИЦЕ". - извор питке воде на десној обали потока Видраковац преко мостића ка 
манaстиру Старо Хопово.  

Посетили смо манастир Старо Хопово и саслушали речи искушеника. Свештеник у 
манастиру ме је благо критиковао што се нисмо најавили. Како је рекао, могли смо да вам 
спремимо послужење у конаку за децу и родитеље. Следећи пут немојте то да 
заборавите. Захвалио сам му се и обежао да ћу исправити грешку.  

После разгледања манастира уследио је повратак. Истим путем дошли смо до 
каптираног извора питке воде па преко мостића прешли на леву обалу потока 
Видраковац. До споменика "Слобода" пешачили смо узводно левом обалом потока 
Видраковац.  

Дужина стазе: окo 7 км. Укупан успон/спуст: око 500м.  
Повратак на стартно место уследио је у 14:30 часова.  

 

ОРГАНИЗАТОРИ:  
Боривоје Вељковић и Катарина Паљић,  
водичи ПСС из ПСД "Поштар" Нови Сад.  
 

Чувајмо природу !   
Не понесите ништа осим ваших утисака 
И не оставите ништа осим ваших отисака! 
 

Придружите нам се на акцијама у октобру по Календару 
акција Друштва и најавама на ФБ.  
Позива вас и поздравља Бора 
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Снимили: Душко Косјер, Јелена Ненадовић и Боривоје Вељковић 
 

Репортажу приредио Боривоје Вељковић 
 


