
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 2016. Plán akcií je spresnený na vebových 
stránkach TJ SMF Žilina pod názvom „Pozvánka TJ SMF Žilina“ vždy päť dní dopredu teda 
v pondelok pred akciou. 

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 slovenskej prírody 

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

Plán turistických výletov na IV. štvrťrok 2016 

15.10.2016 

Vyšný Kelčov – chata Kmínek - Makov 

ODCHOD: 6,48 hod., žst., osobný vlak do Čadce (príchod 7,26 hod), cestovný lístok na vlak do 

stanice Vysoká nad Kysucou-Nižný Kelčov 

prestup na vlak smer Makov, odchod 7,32 hod, príchod do Vysokej nad Kys.-Nižný Kelčov 8,24 h. 

prestup na autobus do Vysokej nad Kysucou-Vyšný Kelčov s odch. 8,56 hod 

ZRAZ : 6,30 hod., žst., 

Zhrnutie trasy: 9.7 km, 415 m, 390 m, 2:50 

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

ved. Chomisteková 

mailto:fcholuj@gmail.com
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22.10.2016 

Spomienkové stretnutie na symbolickom cintoríne Vrátna 

ODCHOD: 9,00 hod., AS nástupište č. 10 

ZRAZ : 8,50 hod., AS nástupište č. 10 

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

ved. Lachová 

TJ SMF Žilina 

5.11.2016 

Megonky - kamenné gule 

ODCHOD: 8,22 hod., žst., rýchlik do Čadce (príchod 8,49 hod), prestup na autobus MHD č.1, 

odchod 9,10 hod do Milošovej-Megonky 

ZRAZ : 8,10 hod., žst., 

Cestovné lístky na vlak je vhodné vybrať v predstihu do stanice Čadca 

Zhrnutie trasy: 2.3 km 5 m 55 m 0:35 

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

ved. Chomisteková 

TJ SMF Žilina 

12.11.2016 

Bílý Kříž - Grúň - TJ Turzovka 

ODCHOD: 6,48 hod., žst., osobný vlak do Čadce (príchod 7,26 hod), cestovný lístok na vlak do 

stanice Čadca, prestup na autobus do Klokočova,Vrchpredmier Pavlík, odchod 7,35 hod.  

ZRAZ : 6,30 hod., žst., 

Zhrnutie trasy: 7.4 km 305 m 305 m  2:10 hod. 

Potrebné : - turistické oblečenie a obuv, dostatok nápojov a vlastná strava, ved. Chomisteková 
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19.11.2016 

Štrbské pleso – Nové Štrbské pleso - rozhľadňa 

ODCHOD: 8,45 hod., žst., rýchlik do Štrby (príchod 10,20 hod), prestup na TEŽ na Štrbské pleso 

s odchodom 10,36 hod  

ZRAZ : 8,30 hod., žst., 

Cestovné lístky do stanice Štrba na vlak je vhodné vybrať v predstihu  

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

ved. Lichnerová 
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26.11.2016 

Gbeľany – exkurzia v pálenici 

ODCHOD: 9,00 hod., AS nástupište č. 10 

ZRAZ : 8,50 hod., AS nástupište č. 10 

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

ved. Comorková 
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3.12.2016 

Sklárske múzeum Valasská Belá 

ODCHOD: bude upresnený dodatočne 

ZRAZ :  

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

ved. Sáňková 
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10.12.2016 

Višňovská dolina 

ODCHOD: 9,10 hod., AS nástupište č. 5 (možnosť nástupu aj na Rosinskej ceste VÚVT o 9,18 

hod. 

ZRAZ : 9,00hod., AS nástupište č. 5 

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

ved. Lapšanská 

TJ SMF Žilina 

10.12.2016 

Lesopark Rosina 

ZRAZ : 10,15 v Lesoparku pri detskom ihrisku 

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

ved. Vojvodová 

 


