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ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

ПСД „Златибор“ из Београда на Фрушкој гори
Датум:
17.10.2020. године
Време проведено на стази:
од 11 до 15= 4 часа
Планина / врхови на стази:
Фрушка гора
Смештај-ресторан:
Етно клуб„Сеоска прича“ Черевић
Организатор
ПСД „Златибор“ из Београда и ПСД „Поштар“ Нови Сад
Водичи:
Катарина Паљић и Боривоје Вељковић
Освојен највиши врх:
Црвени чот 539 мнв
Висинска разлика успона:
исходиште 535 мнв на 539 мнв = 4мнв
Висинска разлика силаска са врха:
539 мнв, на 150 мнв =389мнв
Препешачено Км:
8км
Број учесника на акцији: 27,
Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 2
Опис акције: Петроварадин, 17. октобар 2020. године. Катарина и Бора дочекали су
чланове ПСД „Златибор“ из Београда.
У термину планиране акције „Деца и родитељи пешаче заједно“ прихватили смо
позив нашег пријатеља Момчила из Београда да баш у ту суботу дођу на Фрушку гору.
Нисмо хтели да анимирамо учеснике из Новог Сада због забране окупљања
поводом пандемије КОВИД 19, да група не би била већа од 30 учесника.
Мица „лаганица“ (председница Друштва) и Моца договорили су дружење на Фрушкој
гори уз пешачење од Црвеног чота до Тестере и Андревља (око 8 км), а после тога ручак
у Етно клубу „Сеоска прича“ у Черевићу. Било их је 27. Аутобусом смо се довезли до
раскрснице на гребену Фрушке горе код Црвеног чота. Киша нас је пратила сво време од
Петроварадина до Фрушке горе. Киша је омела њих осморо да крену на пешачење.
Пред нама је суморан дан. На пешачење је кренуло 19 учесника. Међу њима била су
и деца. Катарина и Бора били су задовољни одзивом али не и обућом коју су учесници
имали на себи. Лагани темпо омогућио
нам је сигурно и безбедно пешачење.
Мања група предвођена Мицом
„лаганицом“ превезла се са Црвеног
чота до Андревља где су чекали
учеснике са пешачења.
Око 11 часова крећемо са Црвеног чота
(539 мнв) ка Тестери (150 мнв). Убрзо
после старта киша је престала. Са врха
ка долини кренули смо макадамским
путем.
Силазимо у поток и поново
улазимо у Плаву стазу (27) на северној
падини гредељске косе. Поред стазе
сунчанице су биле на дохват руке
учесницима. Пунили су кесе. Била је то самоуслужна пијаца, на изволте, у шуми.
Видели смо шипак, љоскавац, шафран-мразовац, веприну-рускус, папрат и друге
биљке. Снимак за успомену поред стабла на коме је др Милан Бреберина још 2010.
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године написао ПСД „Поштар“, доказ када је Плавом традиционалном ознаком
обележио ову планинарску стазу.

Стижемо до потока Танцош, прелазимо преко и настављамо десном обалом потока
Поторањ ка Долини кестенова и Тестери (150 мнв).
Настављамо делом стазе Фрушкогорске трансверзале ка Тестери.
До Тестере смо, скоро у шетњи, стигли око 14:45 часова. Успут смо правили кратке
паузе. Дуже нису биле потребне јер су учесници умртвиули темпо пешачења које се
претворило у шетњу.

Хвала Катарини што је изванредно обезбеђивала зачеље колоне и са великим
стрпљењем бодрила шетаче да се приближе колони.
Излазимо на асфалтни пут у сусрет аутобусу, до кога стижемо лаганим кораком у
наредних 20 минута. Деца у колони подизала су морал учесницима.
На крају пешачења дан је био сунчан.Возимо се до Черевића
Хвала Мици и Моци на лепо испланираној акцији и чувању традиције да нам долазе
на Фрушку гору из године у годину.
Хвала Зорану домаћину у ЕК „Сеоска прича“ на гостопримству.
водича за стрпљење учесника на стази, обазривост и сигурност која је омогућила
водичима да безбедно и без повреда испуне њихов задатак до краја.
Око 17 часова кренули смо пут Петроварадина и Београда. У аутобусу речи хвале
Аплауз у аутобусу на поздравне речи Боре водича из ПСД „Поштар“ и Мице
председнице ПСД „Златибор“ потврдио је похвале за успешно реализовану акцију.
До Петроварадина орила се песма у аутобусу.
По изласку из аутобуса у Петроварадину дуго смо махали једни другима.
Водичи учесницима и они нама за скоро виђење на некој новој акцији.
Било је то дружење какво нисам скоро доживео.
Хвала свима. Дођите нам опет.
Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Катарина Паљић и Боривоје Вељковић
Снимили: Катарина Паљић и Боривоје Вељковић
Оверава водич из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Боривоје Вељковић
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