ZÁPIS O PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE

základní organizace ČSCH ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB,
konané dne 07.12.2010 na adrese Kounicova 67a, Brno
Přítomno : 24 členů
3 hosté
Předsedající uvedl, že hlavní body programu této schůze jsou:
1./ úhrada členských příspěvků
2./ nově příchozí členové
3./ bankovní účet ZO
4./ MVK 2011
5./ vystavování koček – přihlášky, jednatelka ZO...
6./ zasedání předsednictva
7./ diskuze, různé
Zahájení
Seznámení zúčastněných s programem schůze. Schůzi zahájil v 17.00 hod. pan Reijers, předseda ZO. Na
schůzi bylo v tu chvíli přítomno podle prezenční listiny 24 stávajících členů, kteří tvoří 60% všech dospělých
členů organizace. Schůze je schopná usnášení.
Předsedající čl. schůze : p. Reijers
Zapisovatel čl. schůze: pí Arcanidu
Program schůze :
Členové souhlasili, aby zapisovatelkou pro tuto i jiné schůze byla Nikola Arcanidu.
1./ Na začátku schůze vybrala p. Boušková čl. příspěvky na rok 2011. Nepřítomní členové mají možnost
uhradit čl. příspěvek vložením na účet ZO (do konce prosince 2010).
2./ Paní Arcanidu představila všem přítomným nové členy.
Předseda seznámil členy o smrti dlouholeté posuzovatelky paní Jitky Kytlerové po její dlouhodobé nemoci.
Zmínil její zásluhy a působení v kočkařské sféře i osobní vztah k ní. Celá členská schůze vzdala paní
Kytlerové hold minutou ticha.
Předseda popřál jménem organizace paní Havlíčkové k životnímu jubileu, které oslavila tento měsíc.
Předseda navrhl proplacení hovorů pro jednatelku. Členové navrhli způsob proplacení. Bude ještě
projednáno a schváleno.
3./ Bankovní účet – jednatelka informovala členy o zřízeném účtu
4./ MVK 2011
Posuzovatelé – je pozváno 8 posuzovatelů, letenky zajistí R. Flejberková a E. Reijers s předstihem.
Předseda potvrdil účast všech pozvaných posuzovatelů.
Prostory – výstava bude v hotelu Avanti. Předseda vysvětlit výhody prostor.
Hledáme odvoz klecí – do konce února je třeba najít nebo objednat navrženou firmu.
Stavění klecí i demontáž – dobrovolníci z řad ZO, práci vykonají bez nároku na odměnu.
Sponzoři – Pavel Hromek přednesl návrh na ceny pro sponzory. Členská schůze návrh schválila.
Propozice – zpracuje Eric Reijers, Nikola Arcanidu - doc, pdf, CZ, ENG, tisk a rozdávání na výstavách –
zapojí se členové MCC. Propozice vložit do ledna 2011 na web MCC a zaslat Alici Šimkové.
Uzávěrka – 23.04.2011 a zároveň kapacitní (max. 268 koček na den)
Katalog – návrh obalu Nikola Arcanidu, 500 ks. Paní Baurová navrhla firmu manžela pro tisk katalogu, bližší

informace poskytne na příští schůzi. Návrh na tisk i od MVDr. Hlaváčové.
BIS - Kokardy – Pro BIS bude potřeba asi 64 kokard. Nakoupí se také kokardy na prodej na výstavě. Zajistí
Nikola Arcanidu
BIS - Poháry – stejné poháry všem věkovým skupinám. Zajistí Nikola Arcanidu. Bude BIC + BOB.
Speciální soutěž v neděli u příležitosti Mezinárodního dne matek - kočka Matka – každý posuzovatel
vybere v daný den jednu kočku z těch, které budou přihlášeny do soutěže, tato kočka se
poté zúčastní soutěže. Pomínkou je, aby kočka měla aspoň jeden odchovaný vrh. Bližší
informace budou na www stránkách. Pohár pro vítěznou kočku.
BIV – malý pohár pro vítěze BIV, prezentace a předávání pohárů za BIV bude před samotnou BIS.
Stewardi – od 15ti let věku, 1 steward pro posuzovatele. Odměna – sleva ½ na klecném na 1 den nebo
poukaz na slevu na výstavu na další rok. Stewardi dostanou 100,- na oběd. Pláště pro stewardy s
dl. rukávy zajistí Arcanidu. S ohledem na cenovou nabídku více firem pro své výhody navržena
firma Tener, Bubeníčkova 34 Brno.
Šéfsteward – oslovili jsme p. Venclíkovou, pošle se ještě oficiální pozvání.
Diplomy – návrh vzhledu a tisk Nikola Arcanidu, 400ks na sobotu, 400ks na neděli. NE KŘÍDOVÝ PAPÍR
Čísla na krk – označení koček i vystavovatelů jmenovkami s čísly – bude sloužit pro přehled posuzované
kočky a posudky budou vydávány oproti vrácení jmenovky. Koupí a čísla vytiskne N. Arcanidu
Veterinární přejímka – MVDr. Hlaváčová, MVDr. Vorontsová. So – 7:30-9:00, Ne – 8:00-9:00
Přejímka – Nikola Arcanidu, Alena Boušková, Radka Flejberková
Občerstvení během výstavy – Chrisula Arcanidu
Vydávání diplomů – Nikola Arcanidu, Hana Lepková, Pavel Hromek

NUTNO POŘÍDIT RAZÍTKO HRANATÉ MALÉ – zajistí N. Arcanidu

5./ Vystavování koček – jednatelka vysvětlila způsob posílání přihlášek na výstavu prostřednictvím emailu
organizace. Není nutno (ve většině případů) posílat přihlášky orazítkované – většině ZO stačí záruka ze
strany jednatelky.
6./ Zasedání Předsednictva 2011
Navrženi delegáti za naši organizaci: Jaroslav Pinkava, Pavel Hromek, Karel Zitterbart.

7./ Diskuze, různé
Nikdo z přítomných neměl další dotazy ani návrhy.

Schůzi ukončil předseda v 19:30
O další schůzi budou informování členové asi měsíc předem elektronicky.

V Brně 07.12.2010
Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka

