
 

 

Specializovaná organizace ušlechtilých koček Kolín 
 

Vás srdečně zve na 
 

I.-II. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK V KOLÍNĚ 
3.- 4.6. 2023 

 
Městský společenský dům, Zámecká 109, 280 02 Kolín 

 
Pozvaní posuzovatelé: 

 
• Veikko Saarela   FI                     1,2,3,4 
• Helene Lis    SE                         1,2,3,4       
• Britta Busse   D                          1,2,3,4 
• Cristiano Federico Sandon IT   1,2 

 
Změna posuzovatelů vyhrazena! 

 
 
Přihláška:  
potvrzená vlastní SO a s dokladem o platbě zasílejte na email:  catshow.kolin@email.cz 
Online přihláška:   http://catshow.formees.com/f/kolin 
Všechny požadavky je třeba uvést přímo do přihlášky! (např. vlastní výstavní klec). Storno přihlášky a 
platby pouze do data uzávěrky. 
 
Uzávěrka:  28.5.2023 
 
Informace (vystavovatelé, stewardi, prodejci) na email: kockykolin@email.cz 
na tel: 724 272 933, nebo na tel: 723 773 284 
 
Platby: výstavní poplatek uhraďte bankovním převodem na účet SO vedený u Fio banky – 
č.ú.2001119125/2010, jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo totožné s čl.číslem uvedeným na 
přihlášce a do poznámky uveďte jméno majitele kočky. 
                                       
Klecné pro členy ČSCH: 
 
Třída                                                                                        1 den    2 dny 
1,3,5,7,9,11,12       600 Kč   1000 Kč 
2,4,6,8,10        500 Kč   800 Kč 
13a,b,c          ZDARMA 
14 (domácí kočka),15 (mimo soutěž),17 (veterán)  500 Kč    800 Kč 
16 (vrh)        800 Kč    1200 Kč 
Příplatek za dvojklec pro 1 zvíře nebo klec delší 60 cm 300 Kč   600 Kč   
Platba při přejímce (pouze po předchozí dohodě)          +    300,- Kč / kočka 
                                         
Inzerce v katalogu: 
Celá strana  A5:      600,- Kč     polovina strany A5:     300,-Kč 

 
Program: 
 
SOBOTA: Veterinární přejímka: 8,00 – 9,30 hod.   posuzování a BIS: 10,00 - 17,30 hod.               
  
NEDĚLE: Veterinární přejímka: 8,00 - 9,00 hod  posuzování a BIS:    9,00 – 15,30 hod. 
 

*Sobota:    Divácká soutěž  „MISS KOČKA KOLÍN“ 
 
 
 
 
Výstavní  podmínky: 
Řídí se výstavním řádem ČSCH-SCHK; vystavovatelé si přinášejí kočky k posouzení sami; stewardi 
budou k dispozici; vystavovatel vystavuje na vlastní riziko, uplatňování nároku na škodu nebude 
akceptováno; židle budou k dispozici zdarma; klece nejsou číslované; předčasný odchod z výstavy 
pouze s povolením výstavního výboru; přijetí na výstavu bude potvrzeno písemně na email.  
Vystavovatelé mimo FIFe jsou vítáni, soutěží podle platných pravidel FIFe a ČSCH-SCHK, ve 
třídách 9-12, klecné platí dle zahraničních propozic. 
 
Parkování Karlovo nám., parkoviště Pivovar. 
 
 
 
 
 
Veterinární podmínky: 
Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii a kočičímu herpesviru a kaliciviru. Toto očkování 
musí být provedeno nejméně 15 dní 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-všechny kočky, které nežijí na území ČR, musí být 
naočkované proti vzteklině. Majitelé bílých koček musí předložit potvrzení o vyšetření sluchu. Všechny 
kočky musí být čipované, zdravé a bez parazitů. 
 
Ubytování:  
Penzin Falconi Kolín, Sokolská 6, Kolín 280 02, + 420 602 418 879, pension.falconi@seznam.cz 
Hotel  U Kata , Štefánikova 92,28401 Kutná Hora, + 420 327 515 096, hotel@ukata.cz 
Penzion Pod Věží, Parléřova 40, Kolín 280 02 ,tel. +420 604 266 669 , penzionpodvezi@gmail.com 
 
 
  

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI  ÚČAST ! 

Český svaz chovatelů, z.s., Specializovaná organizace ušlechtilých koček Kolín 
so-kolin-kocky.webnode.cz 
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