
Fédération Internationale Féline 

Český svaz  chovatelů - ZO SCHK Ostrava 
Mačky Žilina, o.z.  

Vás srdečně zvou na  

XIX. ČESKO-SLOVENSKOU VÝSTAVU KOČEK 
(2 mezinárodní výstavy – 2 státy) 

27. dubna 2019 Frýdek-Místek (CZ) – Hala Polárka  
28. dubna 2019 Žilina (SK) – Hala TENNIS POINT  

Pozvaní posuzovatelé: 

Marcin Bienarczyk (PL) 3, 4   
Britta Busse (DE) all round 
Michael Edström (SE) 1, 2, 4 
 

Elena Noskova (RU) all round 
Alexey Shchukin (NL) all round 

Přihlášky koček, stevardů, inzerci a reklamu posílejte na každou výstavu zvlášť. Na 
přihlášku uveďte prosím i vaši e-mailovou adresu. 
 

FRÝDEK-MÍSTEK 
RNDr. Monika MULKOVÁ 

 

ŽILINA 
Mačky Žilina, o.z. 

Středová 1531 
735 32 Rychvald u Karviné 
mobil: +420731152173 
e-mail: kocky.ostrava@seznam.cz 
www.kockyostrava.cz 

Bitarová 202, 010 04 Žilina, SK 
info: Alena Mehlyová 
mobil: +421903138447 
mackyzilina@gmail.com 
www.mackyzilina.sk 

Uzávěrka a storno přihlášek: 20. duben 2019 

 
Klecné platné pro členy ČSCH:       1 kočka/Frýdek-Místek      1 kočka/Žilina 
Tř. 3, 5, 7, 9   500 Kč   30 € 
Tř.  1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12  400 Kč   30 € 
Tř.  14, 15, 17   300 Kč   20 € 
Tř.  16 (vrh)    600 Kč   40 € 
Tř.  13 a, b, c    100 Kč     5 € 
Dvojklec pro jednu kočku:  100 Kč   10 €    
Povolení k předčasnému odchodu: 200 Kč   10 € 
Třetí a další kočka jednoho majitele – sleva na klecném 50 %. 
Členové non-FIFe organizací hradí klecné v Eurech dle cen v propozicích  
pro zahraniční vystavovatele.  

Inzerce: 1 str. A5: 500Kč,  ½ str. A5: 300Kč 

 MVK Ostrava: bankovním převodem na č. účtu: 309 940 383 / 0300, název učtu: Český svaz 
chovatelů; Variabilní symbol: číslo Vaší členské legitimace ČSCH, které uveďte kvůli identifikaci i 
na přihlášce na výstavu. Storno přihlášek a vrácení klecného možné jen do data uzávěrky. 

 Potvrzení o přijetí na výstavu jsou zasílána e-mailem. 

 Vystavovatelé, kteří neobdrží potvrzení o přijetí  5 dnů před konáním výstavy, jsou povinni si 
přijetí kočky ověřit. Kočky bez potvrzení o přijetí a nezapsané v katalogu se výstavy zúčastnit 
nemohou. 

 Přihlášky zaslané doporučeně a platby složenkou C (na adresu) nebudou akceptovány. 

 Přihlášky do třídy 13c je nutné nahlásit minimálně 3 dny předem před konáním výstavy! 

 Přihlášky zaslané elektronicky a nemající razítko příslušné ZO mohou být potvrzeny pouze e-
mailem, a to výborem mateřské organizace vystavovatele. Nepotvrzené přihlášky nebudou 
přijímány. 

 Židle nebudou k dispozici. Parkování zdarma. 

MVK Žilina: Vystavovatelé z České republiky zaplatí poplatky na MVM Žilina přímo na místě v 
Eurech. 

Program výstavy: 
 07:00 - 8:30  přejímka koček a veterinární kontrola 
 08:00 - 09:00  hlášení oprav 
 10:00 - 14:00  posuzování a nominace 
  16:00 - 18:00  Best in Show 

 
Veterinární podmínky: 

Veterinární a výstavní podmínky se řídí Výstavním řádem SCHK. Vystavovatel předloží při 
přejímce koček očkovací průkaz. Všechny vystavované kočky musí být očkovány podle požadavků 
země, kde se výstava koná, proti panleukopenii, kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto očkování 
musí být provedeno nejméně 21 dnů před konáním výstavy. Platnost očkování musí být 
vyznačena veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu kočky. 
Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními. Majitelé bílých koček předloží 
veterinární osvědčení o sluchu kočky. 
 

Výstavní podmínky: 
Vystavovatelé si mohou kočku předvést sami, stewardi budou k dispozici. Předčasné opuštění 
výstavy bez povolení bude mít za následek anulování výsledků. Klece budou řazeny dle příjmení 
vystavovatele. Jakákoliv samovolná změna umístění kočky povede k ANULACI jejího výsledku. 
Vystavovatelé vystavují na vlastní nebezpečí. 
 

Ubytování:  
Frýdek-Místek: Hotel Hacienda LaBodega, Hotel Richtr, Penzion LaRosa, Penzion U Křivého psa, 
Penzion Hrad, Hotel Silesia, Penzion pod Kašnou     
Žilina: Show Hotel (5 min. od místa výstavy): Hotel Dubná Skala****, Hurbanova 345/8, 010 01  
Žilina, SK, tel: +421/41/5079103, hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk  
(2-lůžkový pokoj - 60 € (+0,7 € městská daň, 10 € snídaně, kočky zdarma)  

 
Těšíme se na Vás!!! 


