Zápis ze schůze Chovatelské komise klubu KCHBO dne 04.12.2004 v Praze
a z následné emailové diskuse od 4.12.2004 do 20.01.2005
Přítomni:
Hana Pisarčíková, Blanka Poláčková, Hana Frimmelová, Zuzana Mrňáková, Martina Hodková
1) podněty projednávané v průběhu roku pomocí e-mailu
a) vyjímka pro fenu groenendaela Rossa Brilianté Hvězdná laguna. O vyjímku ţádala
spolumajitelka Lucie Kazměrčíková. Vyjímka se týkala uspořádání mimořádné popisné
přehlídky při klubové výstavě, neboť fena začala hárat a veterinární lékař jí doporučil nakrýt a
tato fena nebyla dosud uchovněna. Chovatelská komise ţádosti jednomyslně vyhověla za
podmínek, ţe majitelé feny uhradí veškeré náklady na konání této mimořádné akce. Majitelé
nakonec vyjímky nevyuţili. Poplatek za vyjímku 500,-Kč nebyl i přes urgence uhrazen.
b) Vyjímka pro fenu AO Bungee the Plucky of Ben´s Fairyland z minimálního věku potřebného
pro absolvování PP a PT. O vyjímku ţádala PCH pro AO paní Hodková z důvodu, ţe feně
chybí do minimálního věku 4 dny pro akci, kam je zván rozhodčí na AO. Jednohlasně
schváleno. Jelikoţ je tato vyjímka ve finančním zájmu klubu (nebylo třeba zvát rozhodčího pro
AO i na další akci), nebyl poplatek za vyjímku vyţadován.
c) Vyjímka pro fenu malinois Corra Sa-Kra Beskydy. O vyjímku ţádal majitel pan David Konečný.
Vyjímka se týkala minimální doby nutné mezi krytím následujícím po vrhu, v němţ fena
odchovala více neţ 6 štěňat. Fena porodila v letošním roce 7 štěňat (1.vrh feny), hárá po
devíti měsících, majitel jí chtěl nakrýt na další hárání opět psem Bartel Rudolfovská skála.
Vyjímka jednomyslně schválena za podmínek: fena bude maximálně 6 týdnů před
očekávaným háráním vyšetřena veterinárním lékařem, před případným dalším vrhem (3.) je
nutno vynechat jedno hárání a to i kdyby fena hárala po více neţ 10-ti měsících; výběr
chovného psa pro třetí vrh podléhá návrhu poradce chovu. Poplatek 500,- Kč za vyjímku
uhrazen pošt.poukázkou na adresu HPCH. Vyjímka nevyuţita, fena hárala po více neţ 10-ti
měsících.
d) Opatření, jako důsledek kontrol chovů u paní Renáty Tvrdé a sl.Lucie Kazměrčíkové – viz
časopis 3/2004. Jednomyslně schváleno chovatelskou komisí. Paní Tvrdá jiţ zjednala
nápravu podle uloţeného opatření, takţe jí po kontrole bude moţno vystavovat krycí listy.
Sl.Kazměrčíková nápravu nezjednala (zejména krevní testy pro vrh tervuerenů nar.
27.7.2004), v souladu se zápisním řádem ČMKU jí tedy nebudou vystaveny PP. Mezitím
poţádala o KL, který jí nebyl z důvodu nesplněného opatření vystaven.
e) Ţádost sl.Lucie Kazměrčíkové o pomoc s prodejem groenendaelů bez PP. Chov.komise
rozhodla, ţe není slučitelné s posláním klubu, nabízet k prodeji štěňata bez rodokmenu na
klubových stránkách klubu a tak pouze zajistila moţnost jejich inzerce na soukromém
bezplatném inzertním serveru.
2) akce v roce 2004
V roce 2004 se konaly 4 popisné přehlídky s povahovými testy – v Hradci Králové, Praze, Přerově
a Velešíně. První dvě akce naprosto bez problémů, v Přerově mírné výtky k hygienickému zázemí a
ve Velešíně problémy s horší komunikací a dostupností akce. Je třeba zváţit konání akcí v místech,
kde cestovní náklady komisí dosahují astronomické výše a kde jsou na členy komisí kladen vysoké
nároky - cestovat několik set kilometrů tam i zpět a mezitím se celý den věnovat členům klubu.
Dále klub pořádal klubovou a speciální výstavu v Mladé Boleslavi – zajišťovala zejména paní
Blanka Poláčková. Akce byla výborně zajištěná; z technických důvodů a z důvodů „lidských zdrojů“
doporučujeme ponechat akci nadále v Mladé Boleslavi, kde je nejlepší zázemí a pomoc ze strany
místního kynologického sdruţení.
Během roku byla pořádána také dvě vítání štěňátek, v Benešově (zajišťovala paní A.Dlouhá) a
Sadské (zajišťovala paní Poláčková), v obou případech dobře připravené, poměrně hojně obsazené.
Plánovaný byl výcvikový den, který byl pro nezájem zrušen. Přesto děkujeme panu Valentovi za
ochotu takovou akci uspořádat. Výcvikového dne agility ve Smrţovce (zajišťovala sl.Jitka Novotná) se
zúčastnilo…. Psů. Klub se finančně podílel i na pořádání Mistrovství ČR BO v Agility, které pořádá
kaţdoročně pan Antonín Grygar.
3) Akce v roce 2005
02.04.2005
PP+PT+VPPT Hradec Králové (Nový Hradec Králové) – garant H.Pisarčíková
14.05.2005
VŠ Benešov – garant A.Dlouhá
28.05.2005
Klubová výstava Mladá Boleslav + PT – garant B.Poláčková

29.05.2005
19.06.2005
10.09.2005
17.09.2005
15.10.2005

Speciální výstava Mladá Boleslav + selekce – garant B.Poláčková
PP+PT Praha-Letňany – garant H.Pisarčíková
PP+PT Přerov – garant B.Poláčková
VŠ Sadská – garant B.Poláčková (zaměřeno na výchovu + socializaci: R.Desenský)
PP+PT Soběslav – garant H.Pisarčíková

Je záměr uspořídat při KLV a SV klubové závody Agility a Obedience. Momentálně se zvažuje
technické zabezpečení.
Další akce, zejména výcvikové budou upřesněny v průběhu roku dle zájmu členů.
Klub děkuje panu Volnému a Garbulinskému, kteří nabídli další prostory pro konání PP a PT na
Moravě.
4) Projednání podnětu sl.Husákové o přehodnocení podmínek pokusné chovnosti pro
fenu Catty Carin Sen Vysočiny
Slečna Husáková ţádala o moţnost předloţit potvrzení veterinárního lékaře místo předvedení
některých jedinců z odchovů feny Catty Carin Sen Vysočiny (předvedení potomků je nutné pro další
případné další chovné vyuţití feny). Tato fena byla uchovněna na pokusný vrh na podzim 2003 a
vzápětí odchovala vrh štěňat na CHS Deabei slečny Beaty Reimannové. V Chovatelském řádu klubu
je jasně řečeno (bod 5.2), ţe „100% zapsaných potomků musí být předvedeno alespoň dvěma
poradcům chovu nebo na Klubové výstavě KCHBO či PP KCHBO (od 1 roku věku) a vyhodnoceno,
aby mohl být jedinec do chovu připuštěn pod vedením PCH“. Stávající výbor vyjádřil v letošním roce
nesouhlas s uchovněním této feny, s doměnkou ţe fena neplnila ani podmínky pokusné chovnosti a
protoţe v té době jiţ byla narozená štěňata po této feně, stanovil výbor doplňující (zejména kontrolní)
podmínky pokusné chovnosti. Proti tomu ostře protestovala sl.Reimannová u Kontrolní a revizní
komise klubu. KRK klubu dala sl.Reimannové za pravdu a rozhodla, ţe není přijatelné měnit jiţ jednou
stanovené podmínky.
Rozhodnutí: Majitelka feny i chovatelka, která fenu chovně vyuţila byly se zněním Chovatelského
řádu předem obeznámeny, není tedy nejmenšího důvodu udělovat „vyjímku z vyjímky“. Bylo v zájmu
majitelky feny zabezpečit prodej štěňat takovým majitelům, kteří budou participovat na plnění těchto
podmínek. Jestliţe tak neučinila, nemůţe svalovat odpovědnost za svoje rozhodnutí na klub. Zároveň
z vyjádření KRK, které si vyţádala sl.Reimannová jasně vyplývá, ţe nelze měnit jiţ jednou stanovené
podmínky chovnosti. (jednomyslné rozhodnutí)
5) Projednání žádosti o prodloužení chovnosti feny Bjarkarima Sibilja
Paní Pisarčíková ţádala o prodlouţení chovnosti feny groenendaela Bjarkarima Sibilja na jeden
vrh. Fena je Šampionkou ČR, SR a PL, Junior šampionkou ČR, má zkoušky ZOP, ZPU1, PT96/A,
RTG DKK 0/0, PRA/C a další choroby neg., splnila podmínky Selekce i Elity A v ČR. Byly předloţeny
statisticky zpracované výsledky odchovů (nedostatky, vady, úspěchy) a pět moţných krycích psů
(převáţně pracovních psů ze zahraničí). Předpokládané hárání feny březen-duben 2005.
Rozhodnutí: Povoluje se prodlouţení chovnosti na jeden vrh, za podmínek dodrţení
Chovatelského řádu: krytí musí proběhnout nejpozději do devíti let věku feny a feně bude ne déle neţ
dva měsíce před předpokládaným krytím provedeno veterinární vyšetření (hematologické a
biochemické vyšetření krve, RTG hrudníku – vyšetření srdce, stav chrupu). (4 pro, p.Pisarčíková se
zdržela hlasování). Poplatek 500,- Kč za vyjímku uhrazen příslušné PCH pro groenendaely.
6) Projednání žádosti o vyjímku z podmínek chovnosti pro psa Bay´Snaid Rudolfovská
skála
Paní Tvrdá poţádala dne 13.11.2004 o vyjímku pro psa tervuerena Bay´Snaid Rudolfovská skála.
Pes má výsledek DKK 1/3 – FCI „D“ s tím, ţe na pravé noze utrpěl úraz – tříštivou zlomeninu stehenní
kosti. Podle vyjádření veterináře MVDr.Stanislava Doškáře, mohlo vlivem „částečného zhmoţdění při
traumatu a částečné změny směru zátěţových sil při změně postavení celé končetiny“ dojít
k výraznějším artrotickým změnám právě na pravém kloubu. Ve své veterinární zprávě zmiňuje svůj
názor, ţe k dysplasii-artróze pravého kyčelního kloubu došlo v důsledku fraktury stehenní kosti a
traumatu celé končetiny.
Rozhodnutí: Chovatelská komise vzala v úvahu další objektivní informace o psu: dysplasie na
levém kloubu (noha bez úrazu) je na stupni 1. Rodiče psa: otec Valmont van het Wouvenhof je HD/A
a do třetí generace předků se u něj vyskytuje 8x HD/A, 2x HD/B a 4x nezrentgenováno, výsledky jeho
potomstva jsou: 52% HD/A, 41% HD/B, 7% HD/C. Matka psa Kerolain Rudolfovská skála není
rentgenována, stejně jako ţádný z jejich sourozenců. Oba rodiče matky jsou nerentgenováni a do
3.generace se vyskytuje 1x HD/A, 4x HD/B a 1x HD/C a 8x nezrentgenováno. Potomci Kerolain

k dnešnímu dni: 3x HD/B (1/1), 1x HD/A (ze stejného spojení jako pochází Bay´Snaid) a 2x HD/B + 1x
HD/A po jiném psu, tedy pouhých 29% HD/A (do statistiky nebyl započítán Bay´Snaid).
Vzhledem ke stavu druhé kyčle a výsledkům DKK příbuzenstva, zejména ze strany matky psa,
s přihlédnutím k faktu, ţe se jedná o subjektivní názor veterinárního lékaře, který psa neošetřoval po
úraze, rozhodla se chovatelská komise jednomyslně zamítnout vyjímku.
7) Rozhodnutí o chovnosti feny Blera
Fena malinois Blera, majitele Ing. Stanislava Podmanického byla předvedena na popisné
přehlídce ve Velešíně. Jelikoţ se jednalo o velmi problematické rozhodnutí o případné chovnosti,
ponechala si poradkyně chovu moţnost prodiskutovat výsledek s chovatelskou skupinou. Fena Blera
vykazuje ztrátu typu belgického ovčáka (výraz i modelace hlavy, nasazení ucha, formát kostry i
zbarvení spíše odpovídá vlkošedému německému ovčákovi). Vzhledem k absenci typu i nestandardní
barvě (obojí vylučující vada dle standardu) se rozhodla chovatelská komise přidělit známku Nechovná.
(jednomyslné rozhodnutí).
8) Stav ohledně mezivarietního krytí
Telefonickým dotazem na MUDr.Novotného z Chovatelské komise ČMKU bylo zjištěno, ţe
všechny ţádosti o mezivarietní krytí byly údajně jiţ před mnoha měsíci kladně vyřízeny a ţe štěňata
mohou mít normální PP i mohou být exportována. Jelikoţ se v klubových záznamech nenachází
ţádný doklad o tomto rozhodnutí, byla HPCH pověřena získat z ČMKU zápisy ze zasedání
Chovatelské komise ČMKU.
Po osobním rozhovoru s vedoucí sekretariátu ČMKU vyšlo najevo, ţe všechny dokumenty
(několik doporučených dopisů) byly jiţ dávno odeslány na adresu tehdejšího předsedy klubu.
Chovatelská komise ČMKU i předsednictvo ČMKU našemu klubu kladně vyhověly s tím, ţe
mezivarietní kříţení smí být prováděno za těchto podmínek:
- rodiče nesmí sami pocházet z mezivarietního krytí
- součástí ţádosti je ověřená kopie PP, zdravotních, výstavních a pracovních výsledků, jakoţ i
případné bonitační karty
- štěňata obdrţí normální PP FCI, s moţností exportu
Sekretariát ČMKU předal klubu kopie těchto dopisů. Nadále o tomto kříţení můţe za dodrţení
výše uvedených podmínek rozhodovat sám klub.
V letech 2001-2003 bylo ţádáno o mezivarietní krytí mezi Arno z Tervuerenu (GR) + Cindy Robito
(TER) – schváleno a realizováno. Dále o MV mezi Bergerac Fax (GR) + Denny Barnacký prameň
(TER) a o MV mezi Ouragan du Parc de Pathyvel (GR) + Bjarkarima Vega (TER). Poslední dvě
jmenovaná krytí byla schválena chovatelskou komisí KCHBO, vzhledem ke zmatkům ohledně
vyjádření ČMKU však nikdo včas neinformoval chovatele a proto tato spojení zatím nebyla vyuţita.
V lednu 2004 zaţádala paní Dominika Formanová o MV krytí pro fenu groenendaela DAISY
Radvanický drak (CACIB, CAC, ZPU1, ZPS1, PT99/A, HD/A, PRA neg., posttraumatická katarakta).
Chovatelská skupina souhlasí s vyuţitím této feny v mezivarietním krytí. Ohledně chovatelkou
navrţených krycích psů rozhodla chovatelská skupina takto:
NICO z Kovárny (HD/A, PRA/C neg., ZOP, BH, ZZO, A1, PT99, chybí 1xP2) – neschvaluje z důvodu
absence zubu. Kromě toho pes není velkým přínosem nové krve pro groenendaely (oba rodiče
groenendaelové).
HEAVENLY VISION z Kovárny (HD/A, PRA/C neg., Selekce, Champion ČR + Klub.Champion, ZPU1,
ZZO, BH, A2, PT86) – schvaluje s výhradou, ţe se nejedná o úplně novou krev pro groenendaely
(otec Heavenlyho byl jiţ pouţit v mezivarietním krytí)
CIDD-KID z Henrisaru (HD/A, PRA/C neg., Junior Champion, Národní vítěz, CACIB, BOB, PT95) –
schvaluje a upřednostňuje
Poplatek 500,-Kč za vyjímku byl zaplacen PCH pro groenendaely.
9) Možnost krýt navzájem registry u AO
Většina AO je v registru protoţe mají mezi předky alespoň jednoho psa registrovaného
v plemenné knize ASCA. Plemenná kniha ASCA je specializovaná na AO a jako taková je vedena
podstatně déle, neţ plemenné knihy FCI. Bohuţel FCI neuznává PK ASCA a tudíţ všichni jedinci,
kteří mají do 3.generace byť i jen jednoho předka z ASCA musí být v registru. Podle pravidel ČMKU
pak nelze spojit dva jedince, kteří by oba byli v registru. Jelikoţ je drtivá většina AO v ČR v registru,

tímto pravidlem by docházelo k neúměrnému zuţování krevní základny. Podobný problém řešili před
časem Thajští ridgebackové, kterým se podařilo dosáhnout vyjímky na ČMKU. Klub KCHBO v ţádání
o vyjímku postupoval v souladu s klubem Málopočetných plemen a o vyjímku zaţádaly současně.
10) Žádost pana Paška
Pan Pašek (CHS Ort Bohemia) zaţádal v září 2004 v klubu Berger Belge o krycí list. Poté během
dvou měsíců několikrát neúspěšně urgoval zaslání KL. Protoţe se mu rozhárala fena, dohodl se
s předsedou KBB panem Jonášem, ţe fenu nakryje, i kdyţ zatím stále neobdrţel KL. Ke krytí pouţil
KL od jiné feny, přepsal jej na jméno své feny, KL řádně vyplnil on, i majitel psa. HPCH klubu KBB
paní Vacková mu následně odmítla toto krytí uznat. Pan Pašek ţádá o moţnost zapsat vrh přes náš
klub.
Rozhodnutí: Pan Pašek včas zaţádal o KL a udělal vše pro to, aby mohl nakrýt v souladu
s Chovatelským řádem. Není také pochyb o pouţitém psu – krytí stvrzeno podpisem majitele.
Chovatelská komise rozhodla vydat zpětně náš KL, který pan Pašek i majitel krycího psa znovu vyplní
a odešle příslušné PCH klubu KCHBO paní Mrňákové. Zároveň zaplatí členský poplatek do klubu
KCHBO. Následně na něj bude pohlíţeno jako na kaţdého jiného člena.
11) Změny chovatelského řádu
Chovatelská komise navrhuje tyto změny Chovatelského řádu ke schválení členské schůzi:
Bod 3.7 – Rozlišit u BO oční vady na závaţné ovlivňující funkčnost oka a vady víceméně kosmetické
- po dohodě se specialistou na oční onemocnění MVDr.Beránkem. Následně by byla opravena
poslední věta na „Jedinci BO pozitivní na závaţné dědičné oční onemocnění mohou být spojování
pouze s jedinci zcela negativními.“
Bod 5.2 – Rozdělit první souvětí tečkou, aby bylo srozumitelnější. Dále doplnit: „Pokud dojde k úhynu
některého z potomků ještě před jeho zhodnocením klubem KCHBO, je majitel zkušebně uchovněného
jedince povinen dodat veterinární pitevní zprávu s vyznačeným důvodem úhynu. O moţnosti
uchovnění na jeden zkušební vrh/krytí jedná chovatelská skupina po zváţení všech okolností a
vyţádání příslušných dokladů, případně odborných zpráv.“
Bod 7.17 – zrušit pro moţný konflikt se Zákonem na ochranu osobních údajů
Bod 8.8 – změnit na: „Chovatel je povinen zajistit označení štěňat pomocí tetování nebo čipování
(mikročip dle normy EU), celý vrh však musí být označen shodně. Tetovací čísla zadává plemenná
kniha. Tetování se provádí do levé slabiny nebo levého ucha. Pouţitý mikročip musí být v souladu
s normou EU. Doporučený věk pro označení štěňat je mezi 6. a 7. týdnem, rozhodně však musí být
provedeno do odběru štěňat.“
Bod 8.17 – doplnit „tetovací číslo nebo číslo čipu“
12) Změny Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu, VPPT a selektivní
chovnosti
Chovatelská komise navrhuje tyto změny řádu ke schválení členské schůzi:
Bod 1.5 - zrušit větu „zatím neplatí pro australského ovčáka“ u chovnosti „do chovu doporučen“.
Upravit bod „připuštěn na jeden zkušební vrh“ tak, aby odpovídal znění v Chovatelském řádě.
Bod 2.3 – změnit třetí větu na „Čitelné tetovací číslo nebo označení mikročipem (norma EU) pro
kontrolu totoţnosti“ a změnit pátou větu na „Neúspěšné absolvování PT můţe psovod se psem
opakovat.“
Bod 2.5 – Upravit pátou větu na „U kaţdého psa je před započetím povahového testu zkontrolováno
tetování nebo číslo mikročipu“.
Bod 2.7 – Změnit na „Kaţdý výsledek povahového testu se zapisuje do průkazu původu jedince se
zkratkou PT (povahový test) a číslem dosaţených bodů, např. PT89 (povahový test splněn se ziskem
89 bodů). Splnění nepovinných cviků se zapisuje A (netradiční aport) a O 1-4 + P/N (obrana známka 1
aţ 4 + pouští/nepouští) za výsledek povahového testu – tedy například PT89/A/O1,1/P.“
Povinné cviky – bod 2 změnit na „Průchod skupinkou osob + tři rušivé vlivy – celkem 40 bodů“; bod 6
změnit na „Ovladatelnost a chování psa při posuzování a měření – celkem 10 bodů“
Nepovinné cviky – doplnit aport netradičního předmětu
Bod 2.8 – Zrušit druhou a třetí větu (o AO)
Prováděcí ustanovení – povinné cviky:
2) Průchod skupinkou osob + 3 rušivé vlivy – max. 40b.
a) + b) zůstává
c) doplnit třetí rušivý vliv (navrhnut byl kontakt s cizím psem nebo cyklista, dětský
kočárek) a zvýšit počet moţných bodů na 20

Na kartě tento cvik rozdělit tak, aby bylo ze zápisu zřejmé, zda má pes potíže s kontaktem nebo
rušivými vlivy
6) Ovladatelnost a chování psa při posuzování a měření – max. 10b.
a) kontrola skusu, chrupu, u psů varlat, u fen délky ocasu – max. 5 b.
b) měření na výšku a délku – max. 5 b.
Prováděcí ustanovení - nepovinné cviky:
„Nepovinné cviky povahového testu mají informativní charakter, jejich splnění neovlivňuje zařazení do
chovu. Záměr účastnit se jednoho nebo obou nepovinných cviků musí majitel dopředu vyznačit na
přihlášce k PT. Poplatek za účast na nepovinných cvicích stanovuje členská schůze. Majitel psa má
moţnost předvést nepovinné cviky v rámci prováděného povahového testu nebo i samostatně.“
1) Aport netradičního předmětu.
„Netradiční předměty zajišťuje komise, jedná se zejména o kov, sklo, event.plast. Tyto předměty
nesmí být běţně pouţívány k motivaci a hrám, musí však být vţdy dbáno na bezpečnost psa. Pes
musí na povel psovoda aportovat nejméně dva ze tří předloţených předmětů. Psovod můţe psa
libovolně povzbuzovat a motivovat. Nevyţaduje se předsednutí s aportem ani vyběhnutí na povel, je
však potřeba, aby pes přinesl předmět do vzdálenosti maximálně jeden metr od psovoda. Časový limit
3 minuty.“
2) Obrana psovoda
Prováděcí ustanovení jako ve stávajícím řádu, pouze doplnit:
„Kaţdý pes má právo na jeden tréninkový zákus bezprostředně předcházející výkonu obrany. Po
tomto tréninkovém zákusu má psovod právo odstoupit od testu obrany.“
Výběrový pracovní povahový test:
Doplnit: „VPPT se koná jednou ročně“
V podmínkách změnit větu o poplatku na: „Poplatek za VPPT stanovuje členská schůze“
Dále doplnit: „Hodnocení VPPT provádí tříčlenná komise, minimálně jeden její člen musí být
rozhodčím z výkonu I.třídy.“
Selektivní chovnost:
Bod A-2)
- do třetí věty doplnit „čitelné tetovací číslo nebo mikročip dle normy EU pro kontrolu totoţnosti“
- sedmou větu změnit na: „vyhodnocené vyšetření očí s výsledkem „prostý“ u všech chorob, ne
starší 12-ti měsíců a od veterinárního lékaře v ČR s oprávněním VK tyto vyšetření provádět“

13) Poplatky
Vzhledem k neustále rostoucí ceně poštovného a dalších sluţeb, dnes klub jiţ prodělává na
vystavování krycích listů, proto Chovatelská komise doporučuje členské schůzi ke schválení tyto
poplatky:
Vystavení KL pro člena klubu do 14-ti dnů:
100,- Kč (navýšeno o 50,- Kč)
Příplatek za expresní vystavení KL (do 3 dnů): 100,- Kč (zůstává v původní výši)
Popisná přehlídka:
250,- Kč (zůstává v původní výši)
Povahový test:
100,- Kč (zůstává v původní výši)
Nepovinné cviky PT:
50,- Kč (nová položka)
VPPT:
250,- Kč (navýšeno o 50,- Kč)
Poplatky za služby klubu nebo plemenné knihy pro nečleny klubu:
+ 100% oproti členům klubu
Projednání vyjímky chovatelskou komisí:
500,- Kč (zůstává v původní výši)

