
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝSTAVNÍHO VÝBORU
základní organizace MCC, konané dne 13.01.2011 v restauraci u Schwarzů.

Přítomni :   Nikola Arcanidu,  Alena Boušková, Hana Lepková, Michal Lepka, Jaroslav Pinkava, Eric Reijers,
Karel Zitterbart. 
Omluveni :  Chrisula Arcanidu, Radka Flejberková, Pavel Hromek
Začátek schůze : v 17hod
Konec schůze : v 19 hod

Schůze byla svolána za účelem pokračování příprav pro konání výstavy v roce 2011. 

Program schůze :

Proplacení nákladů – paní Arcanidu členům předvedla rozpis hovorného za uplynulé měsíce a bylo jí
proplaceno 1000Kč za období od července 2010 do ledna 2011. Paní Arcanidu byly proplaceny také náplně
do tiskárny (tisk cca 700 propozic a jiných dokumentů pro výstavu 2011).

Pokladna – paní Boušková navrhla držení hotovosti v pokladně o částce 5000Kč s tím, že požadavky pro
vyplácení se budou hlásit předem, členové souhlasili.

Hranaté razítko – příští týden budou zhotoveny 2 ks pro pokladní a jednatelku. Zpracuje a zajistí pan
Melichar. 

Propozice – pan Reijers je přeloží i do německého jazyka, paní Arcanidu zpracuje do grafické podoby. Paní
Arcanidu předala celkem 400ks propozic členům, kteří v blízké dny jedou na výstavy. 

Dvojklece – budou poskytovány vrhům a zájemcům, kteří v přihlášce žádost o dvojklec uvedou - pokud to
kapacitně bude možné. Příplatek za dvojklec činí 300Kč/1den

Poháry –  budou zakoupeny u firmy superpohary.cz, která navíc poskytne 16% slevu z celkové částky.
Předpokládaná cena za poháry do BIS, za BIV, BOB a kočka Matka je asi 16tisíc včetně DPH a dopravy
(celkem asi 117 pohárů). 

Kokardy – Paní Boušková a Arcanidu navrhly nekupovat kokardy k pohárům za BIS, pouze pro soutěž
Kočka Matka (1ks) a za BOB (8ks), dále pak na prodej na výstavě (až 100ks). Přítomní členové souhlasili a
společně vybrali z nabízených vzorů kokard.

Letenky – zajistí pan Reijers

Pozvánka na výstavu – jednatelka rozešle ostatním ZO pozvání s propozicemi. Paní Arcanidu také vytvoří
čestné vstupenky.

Plakáty – paní Boušková navrhla výrobu plakátů za nízké náklady, ještě zjistí.

Prodejci na výstavě – členové se shodli na vysoké částce za pronájem prodejního místa a navrhli částku
snížit na 2500Kč / víkend. Zatím jsou 2 sponzoři a 4 prodejci.

Stewardi – pro pohodlnější průběh posuzování přijmeme až 16 stewardů na den.

Sleva na klecném – všichni členové ZO MCC, kteří se přihlásí na naši MVK 2011, dostanou slevu
100Kč/den.

V Brně 13.01.2011

Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka


