
Zápis z členské schůze Moravia Cat Club pořádané 6. listopadu 2012

Účast: Podle prezenční listiny je přítomno 26 členů
Host : p. Václav Dlouhý (Royal Canin)

Program schůze:
1. Administrativa ZO, přijetí nových členů
2. Doplňující volby SCHK  09/2012
3. Informace ze Světové výstavy Zagreb 2012
4. Příprava výstavy MCC v roce 2013
5. Diskuze, různé

Schůze byla zahájena v 17 hodin
ad 1. Organizace má 83 členů, z toho 5 mladých chovatelů. Rozdány zbylé členské 
známky, přijati noví členové. 1 známku pro dospělého člena a 1 známku pro MCH na 
rok 2012 ZO dokoupí.

V úvodu schůze promluvil host, pan Dlouhý, zástupce Royal Canin, přednesl členům 
plánované výhody pro chovatele od roku 2013, rozdal přítomným členům dotazníky. 
Pan Reijers položil dotaz ke krmivu vyráběnému v Polsku. Pan Dlouhý popsal 
výrobní postupy, postup při případné reklamaci krmiva (zažívací potíže u koček). V 
roce 2013 nově krmivo kitten British.

ad2. Pan Zitterbart se v září zúčastnil doplňujících voleb do předsednictva SCHK. 
Zmínil všechny kandidáty, počet přítomných. Vítězi se stali pan Urban a Khaled.

ad3. Pan Reijers promluvil o Světové výstavě koček v Zagrebu. Zmínil stížnosti – na 
umístění několika vystavovatelů v externí malé místnosti, na umístění nominovaných 
koček v chladné místnosti, na malé zázemí z hlediska občerstvení. Zmínil zástupce 
naší ZO.

ad4. Paní Arcanidu ukázala členům finanční rozvahu výstavy 2013 i očekávaný zisk 
(porovnáno s údaji z loňského roku). Pozvaní posuzovatelé: Ad de Bruijn, Martin 
Kabina, Gianfranco Mantovani, Karl Preis, Anne Veland, Lena Venclíková. Jednotná 
cena klecného pro všechny třídy koček (600Kč 1den; 1100Kč 2dny). Omezená 
kapacita – 210 koček na každý den. Výstava na jednom patře. Měla by být hotová i 
klimatizace prostor posuzování. Generální sponzor, ozvučení, ubytování pro 
posuzovatele – nutno zajistit s předstihem (p. Arcanidu). Letenky pro posuzovatele 
zajistí Arcanidu + Zitterbart. www stránky a propozice ve 3 jazykových verzích jsou 
připraveny (zpracovává pí Arcanidu). Zkontroluje p. Reijers, poté se zašlou p. 
Šandovi. Návrh pana Zitterbarta na tvoření výstav s větším počtem koček.

ad5. Paní Arcanidu ukázala členům podrobný výpis bankovního účtu a aktuální stav. 
Zmínila, že dotace od JM kraje již byla připsána na účet. 
Možná bude muset ZO v příštím roce zakoupit novou tiskárnu+skener. Doporučen 
byl nákup laserové tiskárny. 
Paní pokladní A. Boušková položila členům dotaz – je třeba hledat novou účetní/ho. 



Paní Arcanidu oznámila způsob odměny pro členy, kteří pomáhali na MVK 2012 – 
roční členství pro rok 2013 v ZO zdarma. Toto schválil výbor již předem.
Ostatní členové – členské příspěvky na rok 2013 již nyní mohou zasílat na účet ZO.

Paní Burgerová se dotázala, zda je možno sponzorovat domácí kočky v Bystrci. 
Poprosila členy o nepotřebné (nevyužité, nespotřebované) granule pro tyto kočky. 
Emailový kontakt : caleva@atlas.cz 

Návrh p. Reijerse za ZO na snížení počtu výstav v ČR.
Další návrh za ZO - sestavení komise pro jednání s ministerstvem - snížení věkové 
hranice koček pro krytí.

Výstava 2014 – prosíme členy, aby emailem zasílali jednatelce seznam 
preferovaných posuzovatelů pro rok 2014, nejčastěji uvedení posuzovatelé budou 
osloveni.

V sobotu 10.11.2012 se v Praze koná seminář o Organizování mezinárodních výstav 
FIFe. Za ZO MCC se semináře zúčastní N. Arcanidu. SCHK nehradí výdaje spojené 
s cestou.

Schůze byla po 2 hodinách ukončena.

Zapsala Nikola Arcanidu
07.11.2012, Brno
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