
 ČSCH- ZO CHUK Zdice

                                                                     

5. a 6.6 2010 VI. a VII.. Mezinárodní výstava koček
Memoriál Stanislava Petrenky

v Kulturním domě Příbram – Legionářů 400 Příbram VII

Pozvaní posuzovatelé : 
MUDr.Marie Říhová – I - IV /CZ,     
PaedDr.Soňa Ivanková –  I + II /SK/     
Satu Hämäläinen – I-IV /FI/
Alexey Shchukin – I-IV / NL/
Rolf Voeringer  -    I - IV/CH/     
Ing. Martin Šanda – I+II / CZ/
Změna vystavovatelů vyhrazena                                                     
                                                                                              Storno přihlášek jen do data uzávěrky.
Uzávěrka přihlášek 23.5.2010  

             
 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 
Fax:+420311685968 
Skype: Jana Sudíková                                    mobil:+420775080858 
Pro zasílání přihlášek emailem: jana.sudikova@hotmail.com  
Všechny požadavky uvádějte prosím pouze písemně do přihlášky. 
Výstavní podmínky:
 
Přejímka zvířat –sobota 7.00-9.00hod.,neděle 8.00-9.00hod. 
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 18.00.Změny 
tříd musí být nahlášeny písemně předem nebo nejpozději do 9.00hod výstavního dne. 
Podmínky výstavy se řídí Výstavním řádem ČSCH-SCHK. Předčasné odchody budou mít za 
následek anulování posuzování. Odchody z výstavy jen s písemným povolením ředitele 
výstavy. Výstava bude oficiálně ukončena ředitelem výstavy.

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. Prvotní 
vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dnů před výstavou. 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 jméno 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 jedno klecné na jeden den a bude jim zapůjčeno tričko 
s označením steward(poskytne výstavní výbor).

Klecné Pro členy ČSCH a SZCH 
1 den 2 dny 

Tř.3,5,7,9 600,- Kč 1 000,- Kč 
Tř.4,6,8,10,11,12 500,- Kč    800,- Kč 
Tř.1,2, 13a,domácí,mimo 
soutěž,veteráni 

400,- Kč    700,- Kč 

Vrh (dvouklec) 700,- Kč 1 200,- Kč 
Příplatek za dvouklec pro jedno zvíře 200,- Kč    400,- Kč 
Kontrolní třída 13b,13c 150,- Kč 

Platba u přejímky 100,- Kč za každé zvíře na každý výstavní den 

Ubytování: 
Hotel U města Příbrami –Ulice ČSA 27 Příbram IV, hotelumestapb@centrum.cz
Hotel Asia –Gen. Kholla 180,Příbram VII, hoteasia@hotelasia.cz -T:318624668 
Penzion Coupé Příbram - Čs. Armády 146 Příbram IV., tel:777936964 , 776488845 
penzion.coupe@seznam.cz
Zimní stadion Příbram a Plavecký areál Příbram Hotel Belvedere/součást areálu 
KD/Legionářů 47 Příbram II tel:775684048 
Hotel-belvedere-pribram@quick.cz - vyřizuje i ubytování na Zimním stadionu 
Hotel Salve na Fialce ,Brodská 140, Příbram VIII tel:774116592 a 318632045 
hotel.salve@seznam.cz 
Mapa :  49º40´48.503"N ,   14º 0´7.017"E


