ПСД „Поштар“ Нови Сад
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

120 ГОДИНА ПСС
(ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ)
„ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ СВЕТЕ ФРУШКЕ ГОРЕ“:

Фрушкогорском трансверзалом и другим стазама
Датум:......................................................................................................у суботу, 17. 04. 2021.
Време проведено на стази: .........................................................................................5 часова
Планина / врхови на стази: ..................................................................................Фрушка гора
Смештај:..................................................................................планинарски дом на Змајевцу
Организатор акције:........................................................................ ПСД „Поштар“ Нови Сад
Водич:...................................................................................................... Боривоје Вељковић
Освојен највиши врх ......................................................................Краљева столица 507мнв
Висинска разлика успона:...........................исходиште 319 мнв, на врх: 507мнв = 188мнв
Висинска разлика силаска са врха: ......................................507 мнв, на 319 мнв = 188 мнв
Препешачено Км: ................................................................................................................8 км
Број учесника на акцији: 34, .............................Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 9
Опис акције: Освануо је прохладан, пролећни дан. Субота, 17. 04. 2021. године. Окупили смо се у
10:00 часова, испред ресторана „Арена“на Иришком венцу. Поред чланова ПСД "Поштар" из
Новог Сада, аутобусом из Београда придружили су нам се и чланови ПСД "Златибор" које је
довела Мица "Лаганица". Било је 34 учесника, 25 из Београда и 9 из Новог Сада: Зденка Каспер,
председница ПСД "Поштар", Стојанка Вуков, Мариана Секе, Љубица Арежина, др Милан
Бреберина, Цветин Ристановић, Душко Косјер, Боривоје Вељковић и Маја Мирановић.
После освежења у ресторану "Арена" кренули смо на стазу. Код првог инфо-паноа на пешачкој
стази "Рубенов круг" застали да поздравимо учеснике. Упознао сам их са обележавањем и
уређењем ове пешачке стазе и поделио им флајере са мапом стазе за успомену. Др Милан
Бреберина је сваком учеснику уручио амблем-налепницу ПСД "Поштар" Нови Сад. Колону сам
повео ја, Боривоје Вељковић, а зачеље је обезбеђивао др Милан Бреберина.
ТРАСА: Иришки венац – Краљева столица – Змајевац, пауза за освежење испред планинарског
дома (5км) – Врдничка кула – Етно насеље „Врдничка кула“, пауза за освежење – манастир
Врдник, Нова Раваница (6км), – Иришки венац (6км).
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Прву паузу направили смо на тераси планинарског дома на Змајевцу. У време одмора упознао
сам у кратким цртама присутне са историјатом изградње планинарског дома и о Врдничкој кули.
После паузе наставили смо ка Врдничкој кули. По силаску до почетне станице "зиплајн" жичаре на
видиковцу код Змајевца уживали смо у панорамском погледу на Бању Врдник, Павловачко језеро
и Врдничку кулу. Наставили смо пешачење деоницом Фрушкогорске трансверзале ка Врдничкој
кули и манастиру Врдник - Нова Раваница. Поједини учесници су се вратили на Иришки венмац
од Змајевца, други су прошли испод Врдничке куле до Манастира Врдник, а најупорнијих 11
попело се на Врдничку кулу. Они су за успомену добили беџ "Планинарске стазе Свете Фрушке
горе". Пешачење смо завршили око 15 часова. Целу планирану стазу до Иришког венца
препешачили су само два учесника: Др Милан Бреберина и Цветин Ристановић.
Гости су после освежења и оброка у Бањи Врдник њихову посету Светој Фрушкој гори наставили
аутобусом преко Ривице, Ирига и Кришедол-Прњавора где су посетили манастир Крушедол.
Захвалили су се гости на организацији акције, а домаћини су им узвратили поздрав и позив да
нам опет дођу. Дужина стазе је око 17км. Висинска разлика силаска је око 300м / успона око 300м.
Снимили: Душко Косјер и Боривоје Вељковић
Оверава спортски водич из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Боривоје Вељковић
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