
 

 

 

12. února 2006 

 
Mosty – Polom – Slavíč – Ostrý – Třinec 

 

37 km 

počet účastníků 7 

vedoucí: Schulz  

 
I když jsme si museli prošlapávat stopu, je lepší než v jiných letech, kdy stěžuje 

pořádání výletů na běžkách nedostatek sněhu. Letos ho máme konečně dost! 2,5 

m sněhová peřina zakryla i polámané stromy. 

Lahůdkou byl závěrečný úsek po upravené stopě přes Ostrý.  



5. března 2006 
 
 
Staré Hamry -  Grúň – Visalaje – Zlatník 

 
 
 

19,5 km 

počet účastníků 3 

vedoucí: Mirek Honzák 

 

 

Autobus se neobsadil. Po zjištění, že se jede vlakem, zájem se ještě zmenšil. 

Ze Starých Hamrů nás Mirek zavedl hezkou neznačenou trasou na Gruň. Dál 

jsme pokračovali na Visalaje a úbočím Travného jsme sjeli na Zlatník. 



autobusový zájezd 
 

 

 

 

 

 

1.května 2005 
vedoucí: Langová 

 

 

 

Původně plánovaný zájezd na Podyjí se neuskutečnil pro malý zájem 

a nedávné povodně. Podařilo se ale uskutečnit náhradní zájezd do 

Beskyd v Polsku. 

Lanovkou z okraje Bielska-Białej jsme vyjeli na Szyndzielniu dál 

jsme šli přes Klimczok  - Błatnia a skončili v NałęŜe. Cestou nás 

kropily přeháňky a místy byl ještě sníh, ale nálada byla dobrá. 

Převládala radost, že po dlouhé zimě začíná jaro a můžeme už zase 

hodit pěšky. 

 

 



 
 
 
 

 

Na 27. a 28. května byl naplánovaný přechod Velké Fatry. K 1.5. (do 

kdy byl termín příjímání přihlášek a zálohy) se přihlásilo 7 zájemců a 

pouze 2 zaplatili zálohu. Proto se nepospíchalo se zajištěním ubytování 

v chatě pod Borišovom. Když se začali později ozývat zájemci, a 

přihlásilo se jich 24, byla již chata bohužel obsazená. 

 

Přesto mělo 12 lidí zájem uskutečnit výlet s noclehem v salaši. Jenže 

předpověď počasí byla na víkend velmi špatná. Proto jsme nakonec 

odjeli pouze 4. 

 

1. den: Revúca - Křížná – Ostredok – salaš pod Suchým. 

V sobotu počasí ještě ušlo. Na hřebenu sice byla mlha a vítr, ale pršet 

začalo až když jsme byli v salaši. 

 

2. den:  salaš pod Suchým – pod Rakytovom – Smrekovica – Biely 

potok. 

Ráno jsme nepospíchali s odchodem. Pršelo, později byly jen přeháňky, 

tak jsme mohli dojít alespoň po Smrekovicu. 



 

 

28.-30. září 2006 
 

 Vedoucí Langová Kristina 

Letos jsme se podívali do Roháčů. Ubytování a stravování bylo v Žiarské dolině 
ve středisku Spojár. Počasí bylo ideální, lepší už skoro nemohlo být. 
 

1. den: Huty – Sivý vrch – chata Červenec – Jalovec 
 
 

2. den byly dvě skupiny 
 

− početnější šla z Žiarské dol. na Baranec na Žiarkou chatu 
 
− druhá šla dolinou na Smutné sedlo, Tri kopy a Baníkov. 

 
 

Od Žiarské chaty se hodně turistů svezlo na koloběžce. 
 

3. den jsme odjeli do Vysokých Tater.  
− 12 lidí šlo na Krivá ň 
− a zbytek autobusu šel ze Štrbského plesa k Popradskému a Hincovu plesu. 



7.října 2006 
 

 
 

Také letos jsme se museli postarat o naši chatu na Ostrém. Uklízelo se, malovalo, sekalo 
dřevo a připravovala se Hepnerka na zimu. Zúčastnilo se 12 lidí. 



18.prosince 2006 
 
 
 
původní trasa: Filipka 
upravená trasa: Jahodná 
 
 
vedoucí: Jenda Schultz 

 
 
 

Poslední vycházka v r.2006 se moc nevydařila. Přičinilo se o to počasí. Po sněhu ani 

památky a navíc pršelo. 

V Nýdku jsme se sešli 2, počasí škaredé, proto se změnila trasa a šli jsme z Nýdku pod 

Malý Ostrý na Jahodnou a do Třince. 


