
         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, aj v roku 2016 Vám ponúkame Vám možnosť zúčastňovať sa turistických akcií, 
ktoré organizuje Turistický oddiel TJ Slovan Malá Fatra každú sobotu počas celého roka. 
Akcie budeme aktualizovať na každý štvrťrok 2016. 

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 
Slovenska 

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

Plán turistických výletov na II. štvrťrok 2016 

 

 

 

TJ SMF Žilina 

21.5.2016 

Skalky Porúbka ( poriada KST Porúbka) 

ODCHOD: 8,20 hod., autobus.nást.č. 20 

ZRAZ : 8,10 hod., autobus.nást.č. 20 

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

ved. Bubernáková 
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TJ SMF Žilina 

28.5.2016 

Bačova cesta Papradno 

ODCHOD: 7,20 hod., žst., rýchlik do Považskej Bystrice 

ZRAZ : 7,00 hod., žst.,  

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

ved. Žideková 

TJ SMF Žilina 

4.6.2016 

Kalameny - Liptovský hrad 

ODCHOD: 7,54 hod., žst., rýchlik do Ružomberka, prestup na autobus 

ZRAZ : 7,30 hod., žst.,  

Trasa: mierne náročná, možnosť návštevy kúpeľov Lúčky 

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

ved. Vrabcová 

TJ SMF Žilina 

11.6.2016 

Čutkova dolina 

ODCHOD: 8,34 hod., žst., osobný vlak do Ružomberka 

ZRAZ : 8,15 hod., žst.,  

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

ved. Regulyová 

TJ SMF Žilina 

18.6.2016 

Podbieľ - Červená skala - Biela skala 

ODCHOD: 6,45 hod., žst., rýchlik do Kraľovian, os. vlak do Podbieľa 

ZRAZ : 6,15 hod., žst 

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

ved. Mišíková 



TJ SMF Žilina 

25.6.2016 

Mojtín 

ODCHOD: 7,19 hod., žst., do Púchova 

ZRAZ : 7,19 hod., žst.,  

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

ved. Comorková 

 


