
Zápis ze schůze KČT Nová Huť konané dne 14. 03. 2023 

Přítomni: Husák Zbyněk, Mgr. Žydel Rostislav, Ševčík Libor, Ing. Marel Pavel 
 
Omluven: Ing. Repka Martin 
 
Program schůze 
 

1) Členská základna 
2) oblastní konference 
3) dotace, 
4) BMB, 
5) čestné uznání, 
6) změny akcí, 
7) dětská rekreace, 
8) článek do časopisu. 

 
 
1) Členská základna 

Zbyněk Husák informoval výbor, že KČT Nová Huť Ostrava má 75 členů.  

 

2) Oblastní konference 

Zbyněk Husák nás seznámil se složením nového výboru, který byl zvolen na oblastní 

konferenci a předal informace z této konference. Dne 2.4.2023 se koná konference 

v Praze.  

 

3) Dotace 

Výboru byla sdělena informace, že jsme díky Ing. Martinu Repkovi získali finance ve 

výši 50 000,- Kč na dětskou rekreaci a 50 000,- Kč na celoroční činnost s dětmi          

a mládeží. Dotace byla získána z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje.  

 

4) BMB 

První výstup se koná 22.4.2023; vrcholovou kontrolu zajistí Mgr. Rostislav Žydel         

a Ing. Martin Repka. Zbyněk Husák připraví na první výstup záznamové archy.  

 

5) Čestné uznání 

Miladě Ševčíkové a Liboru Ševčíkovi bylo uděleno čestné uznání za dlouholetou 

úspěšnou a obětavou práci pro turistiku.  

 

6) Změny akcí 

V případě, že dojde ke změně termínu či místa akce nebo zrušení akce, jsou tyto 

informace aktualizovány na internetových stránkách www.kctnovahut.cz                     



a www.partaypsilon.cz. Výboru oznámena změna: dne 19.3.2023 se koná akce 

Naučná stezka Stříbrný chodník na místo Oderských vrchů ze dne 4.3.2023. 

 

7) dětská rekreace 

Od ledna 2023 probíhá příprava a přihlašování dětí na tábor. Již přicházejí první 

zálohové platby. K dispozici je ještě pár volných míst. Dne 16.3.2023 se koná sraz 

hlavního vedoucího, zdravotníka a oddílových vedoucích, na kterém budou řešeny 

aktivity související s přípravou a zajištěním pořádané dětské rekreace. 

 

8) článek do časopisu 

Ing. Martin Repka a Mgr. Rostislav Žydel napíšou a zašlou článek s fotografiemi do 

časopisu Turista. 

 

 

V Ostravě dne 14. 03. 2023, zapsal: Mgr. Žydel Rostislav 

http://www.partaypsilon.cz/

