
Zájezd 

do Korně, na poutní místo Živčáková nad Turzovkou a do muzea Jozefa Krónera ve Staškově a 
regionálního muzea v Čadci. 

 

Datum: středa 29.5.2019 – kombinovaný zájezd vlakem (do Třince centrum), zde přestup na bus do 
Korně, kde navštívíme nejdříve moderní kostel Božského srdce Ježíšova, výjezd autobusem na Poutní 
místo Živčáková nad Turzovkou s prohlídkou nového Chrámu Panny Marie Matky Církve a krátkou 
procházkou kolem zázračných pramenů ke Kapličce Panny Marie . Při cestě zpět se zastavíme v 
muzeu Jozefa Kronera ve Staškově (v rekonstruovaném železničním strážním domku) a krátce i 
v Čadci v regionálním muzeu Kysuce. 

Doprava a program: tam vlakem R 341 - Fatra (odj. z O.-Sv. v 6:44, z OH v 6:52, z Bi v 7:00, z Kia 
v 7:15, z ČT v 7:33 hod), příj. Třinec centrum v 7:40 hod. Zde přestoupíme na objednaný bus 
soukromé firmy (bude přistaven na autobusovém stanovišti blízko zastávky, asi 250 m), kterým 
pojedeme do Korně (odj.v cca 8:00, příjezd do Korně v cca 8:50 hod). Po příjezdu hned bude 
prohlídka moderního kostela v Korni, kde nás provede místní farář; rezervovaný vstup na 9:00 hod. 
Po prohlídce kostela (asi v 9:40 hod) vyjedeme busem na horu Živčáková, na parkoviště pod 
chrámem. Po výstupu si prohlédneme Poutní Chrám Panny Marie Matky Církve a zejména originální 
mozaiku na hlavním oltáři (asi 10:00-10:30 hod) a potom bude následovat procházka kolem pramenů 
ke Kapličce Panny Marie (cca 700 metrů a stejně zpět do 11:15 hod). V 11:30-11:45 hod sjezd zpět do 
Korně. Po cestě do Turzovky zastavení ve Staškově v rodném domě – nyní muzeu - Jozefa Krónera 
(12:00 – 12:45 hod). Po prohlídce muzea budeme pokračovat do Čadce, kde bychom se zastavili na 
jídlo 13:00 – 14:20 hod. Po obědě návštěva regionálního muzea v Čadci (14:30 – 15:10 hod). Po jeho 
prohlídce odjezd, asi v 15:30 hod zpět do Třince centrum, kde bychom chtěli odjet vlakem v 16:19 
hod. 

Zpět vlakem R 342 - Fatra (odj. z Třince centra v 16:19 hod, v 16:26 příj. do ČT, v 16:43 do Kia, v 16:58 
do Bi, v 17:07 hod do OH a v 17:15 hod do O.-Svinova). 

Na zájezd, limitovaný počtem 49 účastníků (dáno kapacitou busu), bude vybírána záloha 150,-Kč (od 
členů sdružení), ze které bude hrazeno dopravné busem, příspěvek na prohlídky kostelů a muzeí ve 
Staškově a vstupné do muzea v Čadci (1 Euro,-/1 seniorského návštěvníka – slevněné). Objednání a 
konzumace jídla na zájezdu není v ceně, ani není podmínkou se ho zúčastnit. 

Informace a závazné přihlášky: Josef Juřeník – 602785092, e-mailem: jurenik@volny.cz  

Termín pro přihlášení a složení zálohy na akci: do 15.5.2019, výjimečně a po dohodě i den předem 
na úterní členské schůzi sdružení dne 28.5.2019. 


