
ZÁPIS O PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE 
základní organizace ČSCH ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB,
konané dne 15.03.2011 na adrese Kounicova 67a, Brno

Přítomno :   26 členů
                     2 hosté

Zahájení 
Schůzi zahájil v 17.00 hod. pan Reijers, předseda ZO. Na schůzi bylo v tu chvíli přítomno podle prezenční
listiny 26 členů. Schůze je schopná usnášení.

Předsedající čl. schůze : p. Reijers
Zapisovatel čl. schůze: pí Arcanidu

Program schůze :

1./ Na začátku schůze vydala p. Boušková čl. známky na rok 2011.

2./ Pan Reijers představil všem přítomným nové členy – p. Natálie Bezvodová, Erika Janoušková, Romana
Jelínková, Magda Veselá, Kateřina Veselá a z nepřítomných nových členů : Jarmila Kiliánová, Drahoslava
Vavrouchová, Iveta Herinková, Iva Doušková 

3./ Paní Boušková informovala členy o uzávěrce za rok 2010, paní Arcanidu rozdala přítomným členům
podrobný popis příjmů a výdajů za rok 2010, stav účtu a pokladny.
Účetní uzávěrka za rok 2010 je hotová, ještě bude zkontrolována v brzké době revizní komisí.

4./ MVK 05/2011 – paní Arcanidu rozdala přítomným členům rozvahu finančních nákladů a příjmů spojených
s pořádáním MVK. Poháry jsou objednány (vyřizuje p. Arcanidu), kokardy jsou objednány a zaplaceny
(vyřizuje p. Arcanidu), pláště pro stewardy jsou ve výrobě + uhrazena záloha (vyřizuje p. Arcanidu). P.
Arcanidu a p. Melichar vytiskli celkem 1200ks propozic a společně s členy je rozdali na jiných MVK. P.
Arcanidu poprosila o spolupráci všechny členy, kterým příští měsíc rozešle letáky, aby je umístili v místě
svého bydliště.
Pan Reijers informoval členy o objednaných letenkách, jejich cenách a způsobu uhrazení. Je třeba zajistit
odvoz posuzovatelů a žákyně v pátek 06.05. z vídeňského letiště (zajistí p. Lepka a p. Pinkava). Je třeba
zajistit muže pro páteční skládání klecí v hotelu – p. Boušek, Melichar a Burger, další jsou vítáni... 
Členové souhlasili s proplacením 3000Kč ZO Olomouc za práci - skládání a vykládání klecí v Olomouci.
Prodávání vstupenek – přihlásily se členky :
So – Janoušková, Jelínková
Ne – Peloušková, Maderová
Máme jednoho veterináře pro přejímku (MVDr. Hlaváčová), je třeba zajistit ještě jednoho.
Paní Kašparovská navrhla dávat katalogy ke vstupenkám.

5./ Pan Reijers a pan Pinkava seznámili členy s důležitými body řešenými na Zasedání v Praze 02/2011.
Kočky našich členů se umístily na předních místech v soutěži Kočka roku, více na stránkách.

6./ Paní Lepková představila členům firmu Royal Canin, výhody členství pro chovatele a spolupráce s naší
ZO. Poté všem přítomným rozdala vzorky krmiva s letáčky.

V průběhu schůze přišly další 2 členky a svou účast potvrdily také podpisem v prezenční listině.

Schůzi ukončil předseda v 19hodin.

V Brně 16.03.2011

Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka


