
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝSTAVNÍHO VÝBORU
základní organizace MCC, konané dne 28.04.2011 v restauraci u Schwarzů.

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

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

Program schůze :

Klece – Úkol splněn.

Značení klecí – abecední podle propozic, nelze vyhovět vystavovatelům na umístění klecí vedle sebe s
rozlišným příjmením – umístění koček nepřehledné pro stewardy, technické problémy.....informace o této
skutečnosti bude umístěna na výstavě.

Stavění a čištění klecí v pátek před výstavou – několik členů vůboru i členů ZO přislíbilo pomoc. V pátek
cca od 14ti hodin. Desinfekce na klece od p. Kellnerové.  

Dvojklece – budou poskytovány vrhům a zájemcům, kteří v přihlášce žádost o dvojklec uvedou - pokud to
kapacitně bude možné. Příplatek za dvojklec pro 1 kočku – 200Kč/1den. Lze uhradit při přejímce.

Veterinární kontrola –  MVDr. Silva Hlaváčová a druhý veterinář. Zajistí p. Arcanidu, úkol splněn. Odměna
500Kč / den, naše členka bez odměny – zdarma reklama do katalogu. V případě více než 250 přihlášených
koček na den zajistit 3tího veterináře.

Granule do BIS – p. Arcanidu přednesla návrhy různých firem a značek granulí, nejvýhodnější nabídka od
firmy Avet – schválena přítomnými členy. Objednávku zajistí p. Arcanidu, úkol splněn.

Stewardi – pojištění stewardů a posuzovatelů ? Zjistí p. Lepka. Odměna pro stewardy za celodenní práci –
navržení navýšení na 300Kč + 100Kč na oběd.

Posuzovatelé – odvoz v pátek i v neděli zajistí p. Lepka a p. Pinkava. P. Arcanidu vytvoří leták s logem ZO
na vídeňské letiště

Vstupenky a vstupné – p. Arcanidu vysvětlila členům výboru spolupráci s projektem rodinné pasy. Snížené
vstupné pro držitele těchto pasů na 100Kč pro rodinu, mělo by přivést víc zájemců ze strany návštěvníků.

V Brně 29.04.2011

Zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka


