Zápis z členské schůze základní organizace MCC - Moravia Cat Club
pořádané 27. února 2014
Účast: Podle prezenční listiny je přítomno 29 členů
Hosté: 6
Program schůze:
1./ Uvítání, administrativa (vydání známek, průkazů novým členům apod)
2./ Zhodnocení roku 2013 - hospodaření ZO
3./ Výstava 2014 v Orea hotel Voroněž
4./ Světová výstava 2014
5./ Novinky z Konference odbornosti koček
6./ Diskuze, různé
Schůzi zahájila pí. Arcanidu, která omluvila nepřítomnost pana předsedy.
Přivítala nové členy. Oznámila, že máme 3 majitele titulů národní vítěz 2013 v ZO :
NW SC Gold Digger LoveOriental, FI (majitelka Alena Boušková), JW, NW IC Hetty
of Golden Door´s, JW (majitelka Nikola Arcanidu), NW SP Keenu Viridian (majitelka
Linda Šedová). Paní Arcanidu poděkovala členkám ZO za jejich práci mimo ZO
(Kašparovská - práce s dětmi, besídky, Burgerová - pomoc kočkám bez domova)
ad 1./ Organizace má 81 členů (75 dospělých), a 6 mladých chovatelů. Na schůzi
bylo přítomno 29 členů. Pí. Arcanidu informovala, že začátkem roku bylo ukončeno
členství 8 členům (čtyřem na vlastní žádost, čtyři nezaplatili příspěvky).

ad 2./
Pí. Boušková informovala o stavu peněz v pokladně, pí Arcanidu pak o pohybu
financí na účtu organizace.

ad 3./ O přípravách na naši letošní výstavu informovala pí. Arcanidu – proběhne
letos nově v Orea hotel Voroněž I ve dnech 26.+27.04.2014. Pořádání výstavy bylo
oznámeno Krajské vet. správě. Poháry byly zakoupeny s výraznou slevou. Pozvánky
na výstavu byly rozeslány emailem. Posuzovatelé budou pracovat ve složení: Bruijn,
Brambilla, Reijers, Saarela, Šnajdrová. Potřebné letenky zakoupil již na zač. roku
pan Zitterbart, ubytování je zajišťováno v hotelu – je zde omezená kapacita pokojů
(současně se koná veletrh na BVV). Royal Canin bude generálním sponzorem. Jako
šéfsteward a moderátor byla pozvána L. Venclíková. Klecné je se slevou pro 3tí a
další kočku stejného vystavovatele přihlášeného na oba dny. Zpracování výsledků
zajistí P.Tomášek, zpracování katalogu zajistí pí N. Arcanidu – přihlášky již chodí.
Půjčení klecí bude provedeno z Olomouce. Obědy po oba dny pro vystavovatele jsou
zajištěny v hotelové restauraci, bude uspořádán sobotní raut s posuzovateli (možná i
s živou hudbou). V sobotu budou fungovat 3 veterinářky, v neděli jedna. Propagace
je zajišťována formami: video, FB, propozice. ZO požádala o dotaci JMK a MČ Brnostřed. Osloveno bylo kvůli sponzorskému daru i mnoho firem. Schůze souhlasí se
zakoupením parkoviště pro dobou konání výstavy, výbor dopracuje konkrétní
podmínky pronájmu.

Ad 4./ Světová výstava koček Praha PVA-Letňany, 25.+26.10.2014. Je zajištěno
26 posuzovatelů, klece budou zapůjčeny z Německa, pomoc přislíbily i české ZO.
Jako oficiální hotel pro vystavovatele a posuzovatele (+ gala večeře) bude fungovat
hotel Duo. Generálním sponzorem je firma Royal Canin. Webové stránky jsou jíž v
provozu. Propagace probíhá formou propozic a provádí jí i časopis Naše kočky.
Každá ZO pořádající výstavu do data Světové výstavy má povinnost v katalogu
zveřejnit leták.
ad 5./ Na konferenci bylo přítomno 39 ZO se 67mi hlasy, 7 ZO se omluvilo, 8 ZO se
neomluvilo a nepřijelo. Bylo navrženo, aby program konference byl doplněn o 3 body,
tyto byly konferencí schváleny. Všechny komise i Ústřední odborná komise přednesly
zprávy za rok 2013. Diskutovalo se o udílení výjimek kvůli nízkému počtu na
výstavách. Po doplnění byl odsouhlasen rozpočet na rok 2015.
Návrh KKKV (14 dní mezi dvěma výstavami) nebyl Konferencí schválen. 14 dní před
výstavou musí každá ZO uhradit poplatek za pořádání výstavy. Každá ZO musí VPK
do 14 dnů po skončení výstavy zaslat výsledkovou listinu a katalog, a tyto dokumenty
musí zveřejnit na svých www stránkách po dobu 1 roku. Revizní komise objevila při
kontrole dokladů za rok 2012 nesrovnalosti - kontrola nebyla ukončena a nebyl
vytvořen zápis. Byla odsouhlasena změna Organizačního řádu. Tři návrhy ÚOK
SCHK na GA FIFe. Odvolání pana Tarabini proti jeho vyřazení ze seznamu žákůposuzovatelů nebylo konferencí schváleno. V různém se hovořilo o předávání cen
Národní vítěz, návrh je na zámku Nový Světlov – pořádá ZO Zlín.

ad 6./ Vznikla nová ZO – Kočky Brno, které naše organizace pomáhá.
K dispozici jsou nové formuláře na webu SCHK – přihláška na výstavu, krycí list
apod. Je třeba tyto formuláře používat.
V diskuzi vystoupila Ing. Slámová - doporučila sdělování oficiálního zahájení a
ukončení výstavy (v jejím průběhu) a k zvážení, zda by nebylo vhodné rozdávat
posudky na klece (do rukou majitele a tam kde je kočka).

Schůze byla po 2 hodinách ukončena.

Zapsal Jaroslav Pinkava, člen výboru
27.02.2014, Brno

