Náš dekan doc. Ing. Emil Kršák, PhD. vyhlasuje

Dekanské voĽNO
na 25. – 26. októbra 2014
na zotavenie po piatich týždňoch semestra a na nabratie energie do ďalších ôsmych, v lone jesennej
prírody Malej Fatry s kolegami (tými sú samozrejme aj naši študenti), priateľmi a rodinami

miesto:

chata pod suchým

Tu si možno posedieť v teple a v príjemnom domáckom prostredí s výbornou kuchyňou, zásobeným
barom, ubytovaním, sprchou, horskými kozami a inou zverou v okolí.
Ako sa tam dostaneme?

25.10.2014
1. (cez Kľačiansku Maguru) trasa náročnosťou zodpovedá našej jarnej túre z Turia na Martinské hole)
Zrýchleným vlakom o 6:54 hod. zo Žiliny do Vrútok. Z vrútockej autobusovej stanice ide MHD č.27
do Turčianskych Kľačian o 7:35 hod. (na konečnú, lístok je za 70 centov u vodiča). Tu je 7:48 h.
Výstup na chatu na Kľačianskej Magure je 2 hodiny po zelenej. Tu si možno posedieť a občerstviť sa.
Ďalej hrebeňom stále po zelenej na Suchý vrch (1468 m.n.m.) asi 1 hod. 25 min.
Suchý a Minčol sú začiatočné najvyššie vrchy Kriváňskej a Lúčanskej Malej Fatry rozdelené Váhom.
Pri dobrej viditeľnosti trasa ponúka nádernú a v tomto období aj krásne farebnú scenériu širokého
okolia Horného Považia a Turca s pokračovaním Malej Fatry až po Rozsutec. Po zápise do vrcholovej
knihy zostúpime po červenej na chatu pod Suchým (1074 m.n.m.) asi za 1 hodinu.
2. kratšia varianta
Osobákom o 8:34 hod. zo Žiliny do Strečna. Tu je 8:45. Výstup vedie cez dedinu Nezbudská Lúčka
po červenej značke na chatu pod Suchým (1074 m.n.m.) za 2 hod.15 min. Prechádza sa cez Starý
hrad, ponad Domašínsky meander a historickú skalu Besná nad Váhom.
Z chaty sa možno vrátiť domov ešte v ten istý deň a to po červenej (opačná trasa 2.varianty) alebo po
starej ceste. Na chate však možno prespať (s hodinkou k dobru, keďže sa posúva čas) a v nedeľu
26.10.2014 po červenej (opačná trasa 2.varianty).

Prihláste sa prosím na Lydia.Gabrisova@fri.uniza.sk alebo Peter.Marton@fri.uniza.sk
Najlepšie osobne.
P.s...ak má niekto záujem ísť na chatu a vie, že to isto nezvládne, poradíme a zorganizujeme 

