
TJ SMF Žilina 

                                                    KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 

Kontakty na vedúcu TO TJ SMF Žilina 

chomism2@gmail.com 

tel. 0415254918  0903181280 

Kontakty na Senior klub 

fcholuj@gmail.com, 0905418135 

 

Milí seniori, ponúkame Vám možnosť zúčastňovať sa turistických výletov, ktoré organizuje 
Turistický oddiel TJ Slovan Malá Fatra každú sobotu počas celého roka. Akcie budeme 
aktualizovať na každý štvrťrok 2015 alebo mesačne. 

Turistický výlet môžete absolvovať bez predbežného prihlásenia sa. Stačí ak si vyberiete 

trasu a termín a pridáte sa ku skupine na mieste zrazu. Náklady na cestovné, nápoje 

a prípadnú stravu si hradí každý sám. Ak sa Vám bude výlet páčiť pochváľte sa ostatným 
členom SK, prípadne pridajte fotografie do fotogalérie KAPu.  

Starajme sa o svoje zdravie a spoznávajme krásy okolia Žiliny 
a blízkeho okolia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plán turistických výletov na jún 2015 

TJ SMF Žilina 

6.júna 2015 

STRÁNSKE - KUNERAD 

ODCHOD: 8,50 hod., žst 

ZRAZ : 8,35 hod., žst 

Trasa: Stránske - Kunerad - nenáročné 

Potrebné : - turistické oblečenie a obuv, dostatok nápojov a vlastná strava 

ved. Ďurčíková, Holešová 

mailto:fcholuj@gmail.com


TJ SMF Žilina 

13.júna 2015 

KLÁŠTOR pod ZNIEVOM - ZNIEV 

ODCHOD: 6,52 hod., žst 

ZRAZ : 6,52 hod., žst 

Trasa: 8.2 km, hore 489 m, dole 489 m, 2:40 hod. + prehliadka pamätnej izby 

Potrebné : - turistické oblečenie a obuv, dostatok nápojov a vlastná strava 

ved. Cintulová 

TJ SMF Žilina 

20.júna 2015 

RAJECKÉ TEPLICE- BUZOGÁŇ - sedlo PATÚCH - SÚĽOV HRADNÁ 

ODCHOD: 6,45 hod., žst 

ZRAZ : 6,30 hod., žst 

Trasa: cca 7 km 

Potrebné : - turistické oblečenie a obuv, dostatok nápojov a vlastná strava 

ved. Oravcová 

TJ SMF Žilina 

27.júna 2015 

LODNO - STARÁ BYSTRICA - Rozhľadňa 

prehliadka obce: Orloj, Hasičské námestie 

ODCHOD: 6,43 hod., žst., do Ochodnice, prestup na autobus do Lodna 7,10 

ZRAZ : 6,30 hod., žst 

Trasa: 5.5 km 250 m 280 m 1:40 hod 

Potrebné : - turistické oblečenie a obuv, dostatok nápojov a vlastná strava 

ved. Chomisteková 


