ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝSTAVNÍHO VÝBORU
základní organizace MCC, konané dne 17.11.2010 v restauraci u Schwarzů.
Přítomni : Nikola Arcanidu, Alena Boušková, Radka Flejberková, Hana Lepková, Pavel Hromek, Michal
Lepka, Jaroslav Pinkava, Eric Reijers, Karel Zitterbart.
Omluveni : Chrisula Arcanidu
Začátek schůze : v 16hod
Konec schůze : v 19 hod
Schůze byla svolána za účelem příprav pro konání výstavy v roce 2011.
Program schůze :
Místo konání – po osobní schůzce členů výboru ZO MCC bylo dohodnuto jako místo konání MVK 2011
hotel Avanti, Střední 61, Brno
Prostory – je k dispozici cca 897m2, z toho 512m2 pro vystavování koček
Sponzoři – hlavní sponzor – pan Hromek osloví 2 firmy.
Propozice – zpracuje Nikola Arcanidu, jazyková korekce - Eric Reijers. Propozice vložit do začátku prosince
na web MCC a zaslat Alici Šimkové.
Uzávěrka – 2 týdny před začátkem výstavy – stanovena na 23.04.2011, navíc kapacitní omezení – 268
koček na den. Po zaplnění kapacity bude informace zveřejněna na www, stejně jako průběžné info o volných
místech.
Při příležistosti Mezinárodního dne matek se bude konat zvláštní soutěž – týká se pouze neděle – chce-li
vystavovatel přihlásit svou kočku, do přihlášky dopíše KOČKA MATKA. Tato kočka se zúčastní výběru u
posuzovatele, který vybere 1 nejlepší kočku bez ohledu na kategorii. Všechny zůčastněné kočky dostanou
pozornost. Do soutěže budou zařazeny kočky s odeslanou přihláškou do data uzávěrky.
Šéfsteward – oslovena p. Lena Venclíková, pozvání přijala.
Katalog – návrh obalu ukázala Nikola Arcanidu, členové souhlasili.
Společná večeře pro vystavovatele a posuzovatele – informace o možnosti na www stránkách. Menu (obsah
rautu) včetně ceny zjistí p. Arcanidu) a informaci vloží na stránky. Posuzovatelé večeři sjednají a uhradí na
recepci hotelu.

V listopadu byl zřízen bankovní účet pro organizaci, 240851680/ 0300, s názvem ČSCH ZO MCC MORAVIA CAT CLUB.

NUTNO POŘÍDIT do konce roku 2010 RAZÍTKO HRANATÉ MALÉ – zajistí N. Arcanidu

Další schůze proběhne 7.12.2010, členové ZO MCC byli informování předem elektronicky.

V Brně 17.11.2010
Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka

