Turistika – január 2019
06.01.2019 Trojkráľový výstup na Kamenité (organizuje Turistický klub Turzovka)
Zraz účastníkov na železničnej stanici Turzovka 08:00 hod. Vlak s odchodom z Čadce 07:32 hod. má
príchod do Turzovky 07:56 hod.
Trasa – podľa organizátora: Turzovka-Vršek-ponad Valčuhovcov-Veľká lúka-U Taranov – Kamenité
Spiatočná trasa podľa dohody, alebo vlastného uváženia.
19.01.2019 Autobusový výlet – Donovaly (organizuje Klub turistiky Vysoká nad Kysucou)
Pešíaci
1/ za pekného počasia lanovkou na Novú hoľu 1370 m a odtiaľ peši (0,7 km + 40 m)na Zvolen –
vynikajúci výhľadový vrchol . Návrat lanovkou
2/ osadou Mišúty - južným úpätím Novej Hole (s peknými výhľadmi na Donovaly, Starohorské vrchy
a Nízke Tatry) - osada Buly – osada Polianka – vrch Baník 1056 m - Donovaly
Dĺžka celej pešej trasy (okrem výstupu na Zvolen) je 7,5 km + 230 m s možnosťou skrátenia na
Donovaloch na 3,5 km a + 140 m
Bežkári – možností je tu viacero:
- za pekného počasia ako pešiaci – lanovkou na Novú hoľu. Z Novej hole na Zvolen - Malý
Zvolen a späť 5,5 km + 140 m (super výhľadový hôľnatý hrebeň ),
- z Donovál okolo Hrubého vrchu, prípadne do bývalej osady Kalište a späť – 12 km +420 m.
- náročná na Kozí chrbát 1330 m (16 km, + 650 m).
Zjazdári - možnosť náročného aj rekreačného lyžovania v jednom z najznámejších lyžiarskych stredísk
na Slovensku
Cena za dopravu a magnetku: 14,- €
Informácie: Anton Opial, mob.: 0911 902 250, alebo e-mail: aopial@centrum.sk

Seniorské potulky
10.01.2019 ŠT – Otváracie potulky
Trasa: Klokočov, Konečná, št. hr. – údolí Černé (1,7 km, + 0 m, - 133m) – Pod Vjadačkou
(1,7 km, + 45 m, - 6 m) – nezn. Chata Doroťanka (1,5 km, +111 m, -29 m) – nezn.
Klokočov, Vrchpredmier, Pavlík (2,5 km, + 22 m, -122 m).
Celá trasa: 7,5 km, + 178 m, -261 m Čas na prejdenie 2:25 hod.
Doprava: SAD Turzovka, žel. st. 10:40 hod. na zastávku KLOKOČOV KONEČNÁ, BARANÍ
15.01.2019 UT – Hrebienok : Ľadové kráľovstvo + za priaznivého počasia prechádzka na
Zámkovského chatu.
Dĺžka tam aj späť 6 km, + 300 m, - 300 m, čas na prejdenie 3:00-3:30 hod.
Lístky tam: na RR 767 Cassovia, odchod zo Žiliny 6:36 hod. do stanice POPRAD
Lístky späť: R 612 Albapura DO ŽILINY - odchod z Popradu 17:23 a
R 340 Fatra DO ČADCE – odchod zo Žiliny 19:27 hod.
24.01.2019 ŠT - Skalité, Tridsiatek- Vreščovka-Švancari-Rovné-Čadečka, UKráli (neznačené)
Dĺžka 9 km, + 305 m, - 291 m, čas na prejdenie 3:00-3:30 hod.
Doprava: SAD Čadca, aut. st., ul. Jesenského 7:49 hod. na zastávku SKALITÉ, TRICIATOK
29.01.2019 UT – Podbeskydská pahorkatina (Třinecká brázda) Střítež – Guty – Oldřichovice
Dĺžka 9,5 km, + 144 m, -118 m, čas na prejdenie 3:00-3:30 (neznačené)
Doprava tam: vlak 07:41 z Čadce do Mostov (lístky kupovať do stanice STŘÍTEŽ)

