Zpráva poradce chovu AMKČR za rok 2007

Vážení přátelé, dovolte, abych nejdříve poděkovala všem chovatelům a majitelům aljašských
malamutů, kteří s námi po celý minulý rok spolupracovali.
Nová pravidla, dle ZŘ AMKČR se velmi osvědčila a jsou přínosem pro další směr chovu aljašského
malamuta v našem specializovaném klubu.
V minulém roce byly zařazeni do chovu výběrového a do chovu obecného tři psi a dvě feny.
Individuelní bonitace byla jedna, na žádost majitele psa. Pes byl zařazen do chovu obecného.
V roce 2007 bylo vypsáno 7 žádostí o krycí listy.
Zapsaných vrhů do plemenné knihy AMKČR byly čtyři a to v chovatelských stanicích:

Z Kováňské tvrze 4 štěňata chov obecný AMKČR
Alaska Spring 2 štěňata

chov obecný AMKČR

Navarama Mal 4 štěňata

chov výběrový AMKČR

Stormyth 11 štěňat

chov obecný AMKČR

Hodnocení RTG HD v současné době směřuje ze 100% našich členů i nečlenů a na OFA do země
původu. Velmi to vítáme, neboť jde zcela o nezávislé a průhledné vyhodnocení zdravotního stavu psů
a fen, kteří jsou evidováni v našem chovu AMKČR.
S velkou radostí ale musím zkonstatovat, že v 99 % zaslané snímky jsou v hodnocení negativních
nálezů.
Nejvíce je protokolů ze známkou GOOD / A2
V menšině jsou pak vyhodnocení FAIR / B1
No a samozřejmě pro nás největší radostí jsou vyhodnocení Excellent /A1
V minulém roce se vrátili i dva pozitivní malamuti , v obou případech šlo o feny.
Myslím a zastávám názor, že tato cesta byla velmi dobrým rozhodnutím členů, chovatelů a majitelů
aljašských malamutů.

Máme tak jistotu a přehled o zdravotním stavu našich svěřenců. Ve věku dvou let tak velkého
plemene psů, jakým AM je , se jedná o 100% záchyt této dědičné nemoci. Jsme tomu velmi osobně
ráda, neboť začátky před deseti lety byly velmi krušné. Ale naše vůle se nám vyplatila. Velmi si vážím
toho, že chovatelé, kteří se rozhodli pro tuto cestu, jsou v našem klubu a my si můžeme být jistí, že
do chovu AMKČR, jdou zcela stoprocentně zdraví jedinci.
Můžu být i velmi optimistická ve sledování DOCH. Zatím ze všech vyšetřených psů a fen nebyl
zaznamenán jediný záchyt PRA, či kataraktu u plemene AM.

Na základě loňské členské schůze AMKČR a v návaznosti na výzvu ČMKU , byl chovatelský klub KSP
dopisem vyzván k návrhu upřesnit a sjednotit minimální věk k uchovnění ,bonitaci a vyhotovení
RTG snímku HD u plemene aljašský malamut , dle ŘOCHZ při chovu psů ČMKU. Aljašští malamuti
v KSP mohou jít do chovu a na RTG HD již v 15 měsících. V našem klubu až ve 24 měsících.
Od doby podepsání smlouvy z roku 2005, tak bohužel KSP tento rozdíl nevyrovnal a ani se o tento
vstřícný krok nepokusil .
Jelikož chceme naším členům zjednodušit a usnadnit výběr chovných jedinců plemene AM , je tato
otázka pro náš klub prioritní . Vyzvali jsme proto výbor KSP k doplnění smlouvy Zápisu z roku 2005
na toto téma ,sjednocení věku. Dopis předkládáme členské základně ke schválení .
Bohužel jsme v letošním roce museli řešit a otázku týrání psů a pozastavení činnosti chovatelské
stanice Alaska Spring. Tento krok vyvolala MVS a Policie
ČR.

Její majitelka neprokázala a neodůvodnila svoje jednání , které výrazně odporovalo etickému kodexu
AMKČR. Na naší výzvu o jednání, či kontrole chovatelské stanice , odmítla jakýkoliv kontakt a ukončila
svoje členství v AMKČR. AMKČR zrušil její členství s okamžitou platností.

Vážení majitelé, chovatelé a přátelé , chci vám všem ještě jednou poděkovat za vaší přízeň a
spolupráci . Těším se na naše setkání na chovatelských akcích AMKČR, výstavách a oblíbených
výletech s malamuty a nejen s nimi !!!
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