
F é d é r a t i o n   I n t e r n a t i o n a l e  F é l i n e
Český svaz chovatelů – Sdružení chovatelů koček

ZO CHUK Ústí nad Labem II

Vás srdečně zvou na dvě jednodenní MVK,
které se uskuteční ve dnech :

17. 7. – 18. 7. 2010
DŮM KULTURY MĚSTA Ústí nad Labem

GPS Loc: 50°39'45.31"N14°2´21.82’’E

http://www.kocky-ul.cz

Pozvaní posuzovatelé :

Lili Anciau, Portugal (I-IV), Natalia Sidorova, RU (III, IV), Ulrike Wahl, DK (II),
Ing.Martin Šanda,CZ (I, II), Berta Němcová, CZ (I-IV), Dr.Martin Kabina, CZ (I-IV)

K     L E C N É :   ceny platí pro členy SCHK (ČR a SR), BCC, Regnum Felisis  

Třída 1,3,5,7,9 600,-/den 1100,-/2dny
Třída 2,4,6,8,10,11,12,17 500,-/den   900,-/2dny
Třída 14,15 350,-/den   600,-/2dny
Třída 13a,13b,13c,18 200,-/den
Třída 16(min.3 koťata)dvojklec 800,-/den 1500,-/2dny
Příplatek za dvojklec pro jednu kočku
(vyjma tř.16, a 2 koček ve dvojkleci-
omezené množství) 350,-/den   700,-/2dny
Označení prodejnosti   50,-/den/klec

Platby  za  klecné posílejte  na  účet  670100-2207800549/6210,  variabilní  symbol:  číslo 
členského průkazu, nebo  složenkou typu C na adresu :
Ing. Vladimíra Reinhartová, Víta Nejedlého 971, 400 10 Lovosice, 
Při platbě více položek (klecné za více zvířat, inzerce),rozepište částku na rubu Vaší přihlášky, 
nebo rozepište v úvodním emailu.

U z á v ě r k a   k a t a l o g u :  01. 07. 2010, nebo naplněním kapacity sálu.

Přihlášky zvířat s razítkem Vaší  ZO a správně vyplněné (u  EMS kódu vyplňte  i   SKUPINU 
zvířete),  posílejte  na  adresu :  Ing.  Vladimíra  Reinhartová,  Víta  Nejedlého  971,  410  02 
Lovosice, nebo e-mailem na : mailto:vystavamvkul@seznam.cz

Přihlášky stevarda posílejte na e-mail: mvkusti@volny.cz, nebo na mobil : 721 203 396

Veškeré další dotazy na e-mailu : mvkusti@volny.cz, nebo na mobil: 602 361 362 (po 1.6.2010 
chovatelé), firmy a hotely na mobil: 721 203 396
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Nezaplacené přihlášky nebudou přijaty.  Při  odeslání  přihlášky,  nebo platbě po termínu 
uzávěrky, bude účtován jednorázový příplatek 100,- Kč. Pokud bude nutné ověřit nečitelné, 
či chybně vyplněné údaje přihlášky, bude účtován poplatek 50,- Kč.

Výstavní klece  budou řazeny dle jmen chovatelů, tj.  všechny kočky bude mít chovatel  vedle 
sebe.  Vystavovatel  vystavuje  na  vlastní  riziko.  Uplatňování  nároku  na  odškodnění,  nebude 
akceptováno.

Inzerce v     katalogu :  
Chovatel: celá A5 strana 400,- ½ strany 250,-
Firmy: celá A5 strana 900,- ½ strany 500,- 

Přejímka zvířat :  sobota  7,00 -  8,30 hodin  
                          neděle  7,00 -  8,30 hodin

Veterinární podmínky :
• Všechny vystavované kočky musí být v imunitě proti vzteklině, panleukopenii a komplexu 

kočičí rýmy, dle doby platnosti vyznačené a potvrzené veterinárním lékařem v očkovacím 
průkazu (pet pas)

• Prvotní vakcinace musí být provedena nejpozději 21 dní před termínem výstavy
• Majitelé bílých koček musí předložit potvrzení o veterinárním vyšetření sluchu kočky

Ubytování : Městské informační středisko – telefon (+420) 475 220 233, e-mail: 
iva.kalabisova@mag-ul.cz, nebo na našich stránkách: www.kocky-ul.cz

Zvířata budou vystavována do 18:00 hodin!

Předčasný odchod z výstavy nebude povolován!

Svévolné předčasné opuštění výstavy má za následek anulování výstavního posudku. 
 

Vystavovatelé mohou svoje zvíře předvést sami, nebo použít služeb stevarda. 

Účast na výstavě je na vlastní nebezpečí vystavovatele.

Věříme, že se Vám naše výstava bude líbit a pro zpestření jsme pro Vás připravili zajímavý 
program.

P R O G R A M
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Soutěž o klecné na 1 kočku zdarma: každý den bude vylosován 1 vystavovatel,
který bude mít ten den klecné zdarma
(tzn.bude mu vrácen zaplacený poplatek)

Soutěž o nejhezčí dekoraci: v neděli dne 18.7.2010 bude vyhlášeno 5 chovatelů
s nejlépe dekorovanou klecí, kteří obdrží pěknou

cenu

Na výstavě budou vystaveny obrázky dětí z MŠ Ve Stráni 74, Ústí nad Labem
a ZŠ speciální a MŠ, Pod parkem 2788, Ústí nad Labem.

Tyto děti obdrží od naší ZO vstupenky na sobotu zdarma a zároveň bude předaná cena 3 
dětem z každé školy, jejichž obrázek bude ohodnocen jako nejlepší.

Z těchto akcí jsou vyloučeni členové naší ZO i jejich rodinní příslušníci.

T Ě Š Í M E   S E    N A   V Á S   !!!!
Výstavní výbor:

Ředitel výstavy: Iva Pavlíčková
Jednatel: Olga Griffiths (AJ)

Šéfstévard : Lenka Venclíková (AJ)
Manažer výstavy: Dana Hurecká

Členové výstavního výboru:
Táňa Bludská

Mgr. Martina Brhelová
Jitka Henyšová

Jaroslava Hurecká
Ing. Vladimíra Reinhartová

Ivana Röznerová
Jana Schwarzová




