MALINOIS
Počet evidovaných jedinců
V současné době je v našem klubu evidováno 91 chovných fen, to jsou feny do osmi let věku a
117 chovných psů do věku 12 let. Další chovní psi a feny jsou v evidenci druhého klubu
Czech Malinois Club, tito chovní psi jsou doporučováni na vhodné feny našem klubu.
Krycí listy a vrhy
V roce 2007 bylo vystaveno 37 krycích listů na 31 různých fen v majetku 19 chovatelů.
Na těchto krycích listech bylo uvedeno celkem 68 krycích psů, průměrně 3,62 psa na jednom
KL, z toho 53 tuzemských psů a 15 zahraničních, 21krát bylo povoleno zahraniční krytí. Ve
čtrnácti případech byl výběr krycího psa ponechán na výběru chovatele a na krycím listu
nebyl uveden žádný pes. Podrobný přehled krycích psů bude uveden v tabulce ve zpravodaji.
Za rok 2007 se uskutečnilo 36 krytí, krylo se 24 různými psy, chovatelé kryli 6krát
v zahraničí, 3x ve Francii (1x fena nezabřezla), 1x na Slovensku (fena nezabřezla), 2x ve
Švýcarsku. Z 30-ti vrhů se narodilo 184 štěňat, průměrně 6,13 štěněte na jeden vrh, před
zápisem uhynulo 11 štěňat, 4 psi a 7 fen. Zapsáno bylo 99 psů a 74 fen ( 5,77 štěněte na vrh),
z toho se v 6 vrzích vyštěpilo také 16 Tervuerenů, 6 psů a 10 fen. Jde o následující spojení:
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Nezabřezlo 9 fen, což je 25 %, 1 fena uhynula v polovině březosti, na selhání srdce po otravě
(Benjamin z Vandalky x Dessi Bonny Dux).
Neúspěšná spojení:
Pes
Chimay du Hameau Saint Blaise
Benjamin z Vandalky
Cartovche Bomazde
Lino Bohemia Alké
Master de Alphaville Bohemia
Ender van de Duvetorre
Ascot des Loups de Genain
Benjamin z Vandalky
Gert z Hückelovy vily

Fena
Yrres du Hameau Saint Blaise
Ambra z Chotyně
Blossom van de Duvetorre
Calista Kwanah
Aška Fany Eciloten
Sussi Bono Campo
Funky de Alphaville Bohemia
Ara od Zlaté hlavičky
Asca Tufra

Popisné přehlídky
Na třech akcích majitelé předvedli 19 malinoisů, 8 psů a 11 fen.
Na první PP v Petrovicích nad Orlicí majitelé předvedli 9 jedinců, všichni uznáni jako chovní.
Druhá akce proběhla ve Větřkovicích, kde se bonitovalo 5 malinoisů, jeden pes byl do chovu
připuštěn na 1 zkušební vrh, z důvodu částečného předkusu. Poslední akce se konala v Praze,
kde se předvedlo 6 jedinců, 1 fena pouze opakovala Povahový test za účelem zlepšení
bodového hodnocení.
K Popisným přehlídkám podrobnější hodnocení 19 předvedených jedinců:
Psi – průměrná výška 62,3 cm, průměrná délka 65,5 cm.
Feny – průměrná výška 58 cm, průměrná délka 62 cm.
Oko – tmavé 6x (31,58%), hnědé 7x (36,84%), světlejší 3x (15,79%) a světlé 3x (15,79%).
Mezioční rýha v čelní partii se objevila 9x, tj. 47,37%.
Čelo – 6x široké (31,58%) a 5x širší (26,32%).
Ucho – 4x špičaté (21,05%), dlouhé 1x (5,26%), 4x delší (21,05%), měkké nebo měkčí ucho
5x (26,32%).
Skus – 9x nůžkový (47,37%), těsný nůžkový 4x (21,05%), nůžkový skus se středními řezáky
v kleštích 1x (5,26%), těsný nůžkový skus se středními řezáky v kleštích 1x (5,26%), 3x
klešťový skus (15,79%) a klešťový skus s částečným předkusem 1x (5,26%).
Maska – 1x úplná (5,26%), 2x téměř úplná (10,53%), 8x přerušená (42,11%), průměrná
maska 6x (31,58%) a 2x základní maska (10,53%).
Úhlení hrudních končetin – 2x strmé (10,53%) a 6x strmější (31,58%).
Úhlení pánevních končetin – 2x strmé (10,53%) a 8x strmější (42,11%).
Kratší srst se vyskytla ve 3 případech (15,79%).
Typ – standardní a ušlechtilý 5x (26,32%), standardní 12x (63,13%), 1x jemnější typ (5,26%)
a 1x těžší typ (5,26%).
Celkový vzhled – 7x kompaktní a elegantní (36,84%), 1x kompaktní (5,26%), 1x méně
kompaktní (5,26%), 7x méně kompaktní a méně elegantní (36,84%), méně kompaktní, bez
elegance 2x (10,53%) a 1x nekompaktní (5,26%).
Mimořádné přednosti – 5x barva, 4x povaha, 3x pohyb, 3x černé ucho, 2x typ, 2x
temperament, 2x hrudník, 2x kompaktnost, 1x skus, 1x výraz.
Povahové testy
Povahových testů se na čtyřech akcích zúčastnilo 20 Malinoisů. Povahový test úspěšně
dokončili všichni. Body se pohybovaly mezi 88 a 100 body. Jednou se body dostaly pod 90
bodovou hranici, tj. 5%, 90 - 99 bodů získalo 15 jedinců, tj. 75% a 1 pes a 3 feny získali plný
počet bodů 100 (20%). Byli to Pollo a Panga z Hückelovy vily, Anny Bílý trpaslík a Arka
Ostrý Lagar. Průměrný počet bodů získaných na povahových testech v roce 2007 je 96,75
bodu (2006 byl 95,58 bodu).
12krát jsme viděli nepovinný cvik netradiční aport a 6krát obranu – hodnocení 2x výrazně
pouští, 1x výrazně nepouští, další hodnocení 2,1/P, 2,3/P, 3,2/P.
Průměrná hodnocení jednotlivých cviků byla následující:
1. chování při měření – 9,35 bodu
2. chování psa v kruhu – 9,3 bodu
3. odolnost při střelbě - 19,75 bodu
4a. průchod skupinou osob - 4,95 bodu
4b. kontakt s cizí osobou - 9,7 bodu

5. rušivé vlivy ve skupině osob - 14,35 bodu
6. setkání s cizí osobou - 9,9 bodu
7. přivolání psa do skupiny osob - 9,9 bodu
8. vlohy pro aportování - 9,55 bodu
RTG DKK
Výsledky DKK jsou známy od 95 jedinců:
Výsledek DKK
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

Počet psů
81
13
1
0
0

V%
85,26
13,69
1,05
0
0

RTG DLK
Vyhodnoceno bylo 15 jedinců, všichni s výsledkem 0/0.
Zpracovala: Zuzana Mrňáková

