Zpráva poradce chovu AMKR za rok 2005.
Váení pátelé ,
Dovolte mi na úvod, vám vem podkovat za spolupráci s vámi chovateli a majiteli naeho
plemene.
Na úvod bych si dovolila shrnout uplynul rok v íslech .
V loském roce bylo vydáno est ádostí o krycí listy, pihláené vrhy byly tyi.
Chovatelské stanice :
Charlotte Queen
Kvt Aljaky
Stormyth
Navarama Mal

vrh A
vrh E
vrh E
vrh L

1 tn chov obecn
6 tat chov vbrov
10 tat chov vbrov
13 tat chov vbrov

Celkem se narodilo 30 tat, která byla zapsána do PK AMKR.

Pouití plemeníci :
Akyak Navarama Arctic Snow HD A PRA neg.
Chinook Dream Navarama Mal HD excelent OFA, PRA neg.
Zahraniní krytí :
Williwaw´s Anakin Skywalker
Terrapin´s Talisman Polartrax

HD excelent , PRA neg
HD excelent PRA neg.

Dánsko
védsko

Z uvedench plemeník je velmi zetelné, e jsou pouití plemeníci z negativním nálezem
HD a oních chorob, co je pro ná chov velmi pozitivní . Dovolte abych také podkovala
chovatelm kteí uvolnili své prostedky a as a pouili zahraniní plemeníky, kteí zcela jist
naemu chovu prospjí, u z toho hlediska, e oba mají pracovní certifikáty severskch zemí.
Potující je i ta skutenost, e vtina majitel ps a fen volí posouzení HD v zemi pvodu
USA, OFA. Ná klub tento zámr velmi podporuje, vzhledem k velké prestii tohoto
certifikátu , kter je ve svt chovatel AM , velmi cenn. Situace v naem plemenu a jeho
vyhodnocování HD v R , není jet bohuel vyeená.
Sjednocení podmínek vyhodnocováni HD je na pl cesty. Bohuel jsme se s pedstaviteli KSP
nedomluvili na dleité skutenosti a tou je nejnií hranice vku AM pi RTG HD .Tento
bod je velmi zásadní pi diagnostice a zachycení HD a tím nejdleitjím pi monitoringu
kontroly zdraví aljaskch malamut.
Spolupráce s KSP, bohuel uvázla na mrtvém bod, nebo jsme do dnení doby , zhruba jeden
rok od data naeho spoleného jednání na MKU , neobdreli z KSP jejich nov zpracovan
CH , kter byl cílem naeho jednání v roce 2005.
V letoním roce od 1.3. 2006, dolo, k zásadním zmnám ohledn platnosti CH MKU a
tím i zárove vech CH chovatelskch klub v R. Dle naízení MKU vechny CH

pozbvají od tohoto data platnost a musí bt pepracovány v ády zápisní, které vyhovují
svm obsahem a cílem ÚKOCHZ.
Pedkládáme vám proto nové znní a nov návrh Zápisního ádu AMKR, kter nahrazuje
ná CH a nabvá po schválení S AMKR , dnením datem platnost. Ná klub se jim
bude nadále ídit .
Shrnuli jsme do tohoto Z vekeré zkuenosti, které budou podporovat nejenom majitele a
chovatele aljaskch malamut , ale také zdravotní aspekty plemene a jejich podporu kontroly
zdraví v naem specializovaném klubu.
V loském roce byla uspoádána jedna bonitace a svod tat.
Do chovu obecného AMKR byla zaazena jedna fena , do chov vbrového dv feny a jeden
pes . Chtla bych znovu podtrhnout zájem majitel o svod tat, kter ná klub velmi
podporuje a kter nás velmi tí .
Vsledky ohledn vyhodnocování HD zaínají bt velmi pozitivní a já mám z tohoto pokroku
velmi velkou radost spolen s majiteli ps a fen .
V loském roce bylo posouzeno 12 ps a fen .
S vsledky :
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Z této tabulky je vidt obrovsk posun v naí estileté práci , která se zaíná v souasné dob
projevovat. Nkteí majitelé si snímky ji rovnou posílají na OFA, nkteí volí posouzení u
naeho klubového posuzovatele RTG HD.
Mohu uvést i mal píklad , kdy otec a syn byli vyhodnoceni u OFA a oba získali certifikát
s vsledkem excellent, co ani v USA nebvá astm jevem .
Na tomto píkladu, je vidt, e nae snaha o zdrav chov a jeho prhlednost, zaíná nést
ovoce. Tímto, ale nae práce nekoní . S vaí pomocí dále pokrauje, vdy nebt vás a vaí
snahy, zdravotní stav naich malamut by nebyl tak perfektn monitorován . To platí i pro
vsledky sledování DOCH, kdy za letoní rok , nebyl zjitn ádn pozitivní nález PRA.
Dovolte abych vám vem na závr podkovala a tím se na naí dalí vzájemn prospnou
spolupráci.
Michaela Purnochová

Vyhodnocení RTG HD za rok 2005 u plemene AM v AMKR a dle pohlaví
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Posouzení dle pohlaví ps :

OFA
2 psi
1 pes
1 pes
3 feny
1 fena
2 feny

excellent
good
fair
good
fair
mild positiv

FCI
1 pes B1
1 fena C1

