ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU
základní organizace MCC, konané dne 21.02.2012, Renčova 15 Brno.
Přítomni : Nikola Arcanidu, Alena Boušková, Jaroslav Pinkava, Eric Reijers
Omluveni : Pavel Hromek
Začátek schůze : v 17:00hod
Konec schůze : v 20:00hod
Schůze byla svolána za účelem příprav MVK, účasti ZO na Plenárním zasedání SCHK v Praze a kvůli
volební členské schůze v březnu.
Program schůze :
MVK Avanti 05/2012
Sponzoři – s generálním sponzorem (firma Royal Canin) sepsala jednatelka smlouvu o sponzorském daru,
finanční příspěvek bude přičten na účet ZO do konce února. Firma RC dále poskytne 800ks diplomů, 70ks
balení granulí do BIS a pytlovinu pod klece. Jednatelka oznámila, že dnes proběhla krátká schůzka se
zástupkyní firmy RC v hotelu Avanti.
Hlavní sponzor - firma BIBS a.s již převedla finanční dar na účet ZO.
Paní Arcanidu zpracovala hrubý rozpočet – náklady a příjmy z plánované MVK.
Zpracování přihlášek – paní Pánková a Seidlerová.
Klece – zapůjčí ZO Olomouc
Posudky – Paní Pánková navrhla společné zakoupení průpisných posudků (finančně výhodnější). ZO MCC
zakoupí celkem 1500ks posudků.
Veterinární kontrola – paní Arcanidu oslovila MVDr. Marklovou, Meluzínovou a Hlaváčovou, tyto účast
přislíbily. Paní Hlaváčová bude vykonávat celodenní dozor – za to jí bude poskytnuta reklama v katalogu.
Šéfsteward – jednatelka emailem oslovila p. Seidlera, tento funkci šéfstewarda přijal.
Poháry – nejlepší nabídka ze všech firem, se kterými p. Arcanidu jednala, vznikla ve spolupráci s firmou
Garko Brno. Tato firma nabídla slevu ve výši 45% z celkové objednávky. Za to bude firmě Garko poskytnuta
reklama z naší strany (katalog, www stránky apod). V průběhu měsíce března se uskuteční objednávka
pohárů ze zcela nové kolekce. Zakoupeny budou poháry pro BIS, BOB, BIV a BIS plemene BRI.
Speciální soutěž – samostatná BIS pro plemeno Britská kočka – vítězové obdrží krmivo Royal Canin British
shorthair.
Výstavy v dalších letech – p. Reijers znovu kontaktoval p. Šandu se žádostí o zařazení vybraných termínů
pro konání MVK naší ZO, tyto jsou již v seznamu FIFe výstav až do roku 2021.

Zasedání Praha 02/2012
Delegáty naší ZO budou p. Pinkava, p. Zitterbart a p. Arcanidu. Znovu byly diskutovány návrhy naší ZO na
změny v chovatelském řádu SCHK.

Volební členská schůze
Výbor se zabýval přípravou výroční členské schůze a materiály, které budou na schůzi předneseny. Zprávu o
činnosti ZO přednese jednatelka ZO, zprávu o hospodaření a rozpočtu přednese pokladní, a zprávu revizní
komise přednese Předseda revizní komise.
V Brně 21.02.2012
Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka
Kontrolu zápisu provedl : Jaroslav Pinkava, člen výboru

