
 
 
 

ČSCH-SCHK – Základní organizace chovatelů koček Zdice 
pořádá 

 
 
 

Dne 8. 9. 2012 - III. Národní výstavu koček 
ve Společenském klubu Zdice  -  Husova 369 

http://www.schk-zdice.cz 
 

Pozvaní posuzovatelé :  
 
paní Berta Němcová – I – IV /CZ/    
paní Grazyna Laskowska-Malaga – I+II+III /PL/ 
paní Jana Knýová – III + IV  /CZ/  
pan ing. Martin Šanda  I + II  / CZ/ 
 
Změna vystavovatelů vyhrazena                                               
Uzávěrka přihlášek 25.8.2012           

  
Přihlášky : Za každý chybně uvedený údaj v přihlášce, který bude nutné ověřit 
telefonicky, bude účtován poplatek 50,- Kč. 
 
 
Vystavovatelé plemen koček kategorie II. a III. musí mít řádně vyplněnu přihlášku s 
uvedenou barvou variety a skupinou pokud se dané plemeno člení na skupiny.  
 

 
Přihlášky potvrzené ZO s dokladem o zaplacení platby, zasílejte na adresu:  

Eva Petrenková, Na Nové 863, 267 51 Zdice  mobil: +420775287563  
Skype: Jana Sudíková                                    mobil: +420775080858  
 
Pro zasílání přihlášek používejte e-mail: jana.sudikova@hotmail.com 
                                                                  cattery.demontespan@seznam.cz 
Přihlášky stevardů:  Lucie Korejsová - e-mail: lucie.korejsova@gmail.com 
 
 

Všechny požadavky uvádějte prosím pouze písemně do přihlášky, na emailové a telefonické 
požadavky nebude brán zřetel. 
 

 
 
 
 

 



Výstavní podmínky: 
Přejímka zvířat – 7.00 - 9.00 hod. 
Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby si mohou přinášet kočky k posuzování sami, 
stewardi budou k dispozici. Každý vystavovatel vystavuje na vlastní riziko. Kočky se budou 
nacházet v dekorovaných klecích po celou dobu výstavy tzn. od 9.00 do 17.00. Změny tříd 
musí být nahlášeny písemně předem nebo nejpozději do 9.00 hod výstavního dne.  
Podmínky výstavy se řídí Výstavním řádem ČSCH-SCHK. Předčasné odchody z výstavy jen 
s písemným povolením ředitele výstavy a zaplacením 200,- Kč poplatku.  
Výstava bude oficiálně ukončena ředitelkou výstavy. Výstavní klece rozměr 60x60 cm a 
70x70 cm. Židle budou k dispozici. 
 
Veterinární podmínky:  
Všechny kočky musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii a kočičí rýmě. Očkování 
musí být platné dle vyznačení veterinárním lékařem v očkovacím průkazu (Pet pasu). 
Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dnů před výstavou. U koťat do 4 
měsíců nemusí být 21 dnů dodrženo. Bílé kočky musí mít veterinární atest, že nejsou hluché. 
Všechny kočky musí mít ostříhané drápky.  
 
Výstavní poplatky:  
Klecné a ostatní poplatky posílejte na účet č. 211832659/0300  
var.symbol č.průkazu ČSCH a jména vystavovatele. 
Nebo poštovní poukázkou „C“ na adresu pro zasílání přihlášek.  
Při současné platbě více položek (klecné, inzerce, více vystavovatelů apod.) částku rozepište.  
Případné nedoplatky musí být uhrazeny při přejímce.  
Řádně přihlášení stewardi pracují za 250,- Kč, na jeden den. Tričko s označením steward 
poskytne výstavní výbor. 
 
 

Klecné  Pro členy ČSCH a SZCH  
  

Tř. 9  500,- Kč   
Tř. 10, 11, 12, 14  400,- Kč       
Tř. 15, 17 300,- Kč      
Vrh (dvouklec)  600,- Kč    
Příplatek za dvouklec pro jedno zvíře  200,- Kč      
Kontrolní třída 13c - 18  150,- Kč  
Vystavovatelé, kteří vystavovali na 
MVK Příbram mohou uplatnit slevu 
50,- Kč z klecného na každou kočičku a 
vrh přihlášené na NVK Zdice 
 

 

Platba u přejímky 100,- Kč za každé vystavované zvíře. 
 
Ubytování : 
 
Hotel EMILLY 
Čs. armády 71, 267 51 Zdice  
Tel. 311 685 151, e-mail: hotelemilly.cz  
 
Penzion – Pelikán 
Husova 231, 267 51  Zdice  
Tel. 311 685 116 


