


VÝBOR KLUBU

PŘEDSEDA – Ing. Šonka František
tel: 604 774 493; 281 924 565, e-mail: sonkafr@volny.cz

MÍSTOPŘEDSEDA – Hejda Antonín
tel: 723 534 362

JEDNATEL – Václavík Libor
tel: 728 234 385, e-mail: vaclavik-libor@seznam.cz

HOSPODÁŘ – Rezek Ladislav
tel: 732 987 231

POKLADNÍK – Juhászová Helena
tel: 724 285 383; 325 515 713, e-mail: pistasped@seznam.cz

PLEMENÁŘ – Tománek Martin
tel: 777 227 049, e-mail: tomanek.martin@centrum.cz

TISKOVÝ REFERENT – Taimarová Vlasta
tel: 603 955 600, e-mail: liskarna@email.cz

REVIZNÍ KOMISE

PŘEDSEDA – Mahulík Pravoslav
tel: 731 755 393, e-mail: p.mahulik@seznam.cz

ČLEN – Vinický Michael
tel: 608 156 218, e-mail: winky@gmail.cz

ČLEN – Vanžura Josef
tel: 605 058 869
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Vážení přátelé, 
loňský rok byl z hlediska chovatelského průměrný, někomu se dařilo, 

jinému méně, někdo měl smůlu, tak už to v chovatelství bývá. Celkově možno 
říct, že jsme odchovali pěkný průměr, jak konstatoval i pan Kretsch.

Po stránce výstavní byl loňský rok na celostátní výstavy mimořádně 
bohatý, protože k tomu přibyla ještě Evropská výstava, kterou jsme měli 
vlastně za humny. Začátek tvořila Celostátní výstava mláďat, která byla loni v 
září v Hodoníně. Výstava to byla velmi pěkná v bývalých vojenských 
kasárnách, takže byla prostorná, s bohatým zázemím. Bohužel na maransky 
chudá, bylo tam pouze devět kusů a to ne členů našeho klubu. Přestože v 
tomto regionu členové klubu jsou. Já jsem je posuzoval, musím přiznat, že to 
byl slabší průměr. Celostátní výstava se konala opět v Lysé nad Labem 16. až 
18. listopadu. Maransky posuzoval př. Hrubeš o kterém víme, že maranskám 
nejvíce rozumí. Počátkem prosince 7. až 9. se konala velkolepá akce a to 27. 
Evropská výstava drobného zvířectva v Lipsku. O této akci bude samostatné 
pojednání.

Letošní rok jsme zahajovali opět naší klubovou výstavou v polovině ledna 
v Lysé nad Labem. Naše klubová výstava se konala počtvrté, vždy při tzv. 
Středočeské výstavě drobného zvířectva. Výstava to byla pěkná, opět nám ji 
posuzoval př. Krätsch, místopředseda německého klubu chovatelů maransek, 
specialista, který je posuzuje na všech velkých německých a španělských 
výstavách. Skutečnost však byla smutná, očekávali jsme kolem 70 zvířat, 
skutečnost byla 40 kusů. My si často stěžujeme, že tuzemští posuzovatelé 
našemu plemenu ubližují a když máme možnost nechat zvířata posoudit 
nezávislým specialistou, tak toho nevyužijeme. Podrobnosti budou 
zveřejněny př. jednatelem. 

Valná hromada bývá vždy počátkem března, tak jak říkáte, že Vám to 
nejvíce vyhovuje a je škoda, že návštěvnost by mohla být větší. Neděláme 
schůze pro schůzování, organizační věci tvoří jenom malou část, pak 
následuje část odborná. Tam máte možnost se na vše zeptat, stejně tak si 
oprávněně stěžovat. Přinášet iniciativní návrhy.

Do konce roku bude opět Celostátní výstava mláďat 14. a 15. září, v Lysé 
na Labem. Tamtéž bude i Celostátní výstava drobného zvířectva a to 22. až 24. 
listopadu. Chtěl bych upozornit na naši klubovou výstavu, která bude zase v 
polovině ledna. Ponechejte si na tuto akci zvířata. Nebo pokud je budete mít 
prodejná na Celostátní výstavě a budou to zvířata kvalitní, prodejte je s 
podmínkou, že budou vystavena, třeba na Vaše jméno na Klubové výstavě.

O Německé klubové výstavě ještě nebylo přesně rozhodnuto. Předběžná 
informace je, že bude koncem listopadu při oblastní výstavě v Halle. To je pro 
nás velice výhodné, protože je to stejný směr jako Aschersleben, ovšem o 50 
km blíže. 
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Letošní rok 29. června slavíme pětileté trvání našeho klubu. Dohodli jsme 
se, že vyhlásíme k této příležitosti, soutěž o nejúspěšnějšího chovatele roku. 
Podmínky soutěže jsou zveřejněny v tomto čísle KZ.

Do roku 2013 Vám i Vaši rodině přeji pevné zdraví, spokojenost, 
chovatelské a výstavní úspěchy. 

Ing. František Šonka
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Plán práce a činnosti na rok 2013

1. Každý člen klubu uhradí členský příspěvek na rok 2013.
2. Výroční členská schůze se bude konat v sekretariátu ČSCH, Praha 8 v 

sobotu 3. března 2013.
3. Členové výboru a předseda kontrolní a revizní komise se sejdou 2x na 

výborové schůzi a to květnu a listopadu 2013.
4. Výbor klubu zajistí informovanost členské základny prostřednictvím 

webových stránek a 1x klubového Zpravodaje.
5. Výbor klubu doporučí členům účast na Celostátní výstavě drobného 

zvířectva v Lysé nad Labem, která se bude konat 15. až 17. listopadu 
2013.

6. Výbor klubu doporučuje nejlepší zvířata ponechat na Klubovou 
výstavu, která se bude konat v Lysé nad Labem 10. až 12. ledna 2014. 
Pokud bude mít někdo zvířata prodejná, nechť dohodne s kupujícím 
podmínku jejich vystavení na Klubové výstavě.

7. Výbor klubu zajistí na Klubovou výstavu poháry: 2 velké - šampion 
výstavy a nejlepší vejce 1. místo; 6 středních - nejlepší kohout, 
nejlepší slepice, nejlepší zdrobnělý kohout a nejlepší zdrobnělá 
slepice, pokud budou alespoň dva vystavovatelé a ocenění VD a výše. 
Dále nejlepší vejce druhé a třetí místo.

8. Výbor zajistí prostřednictvím plemenáře řádnou evidenci. Původy 
mateřské a otcovské větve.

9. Členové klubu na základě požadavku plemenáře předají podklady pro 
evidenci původů.

10. Členové klubu budou pokračovat v získávání chovatelů maransek do 
našich řad.

 Ing. Fr. Šonka
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Vážení přátelé a milovníci 
maransek,

je to k nevíře, ale už zase další rok 
pryč. Někteří z Vás mají teď problémy 
s povodní a jejími následky, jako třeba 
já a tak máme na naše slepičí starosti 
méně času. Ale i v této těžké době se 
nám hlásí noví členové jako např. pan 
Charypar Vladimír, Dlask Erik a paní 
Taimarová Vlasta.

V minulých letech jsme stále upomínali některé členy o zaplacení členských 
příspěvků a tím se zvyšovaly administrativní náklady. Proto členská schůze 
rozhodla o tom, že členský příspěvěk zůstane ve stejné výši a to je 200,- Kč a 
členové jsou povinni jej zaplatit do konce dubna 2013 a poté jim bude ukončeno 
členství. Na jiném místě Zpravodaje je umístěn nový seznam našich členů. Buďte 
tak laskavi a pečlivě si přečtěte sami sebe a pokud najdete nějakou chybičku např. 
v emailu, telefoním čísle, atd. buďte tak laskaví a buď mi zavolejte na mobil číslo 
724 283 383 nebo na pevnou, kde je i záznamník 325 515 713 nebo mi zašlete 
opravu přes email pistasped@seznam.cz a já provedu nápravu. Všechny Vás moc 
zdravím, přeji hodně chovatelských úspěchů a na shledanou ať na schůzi nebo na 
naší výstavě se těší

pokladník Helena Juhászová

V loňském čísle našeho časopisu jste byli seznámeni se založením 
plemenné knihy klubu. Pro tento účel klub zakoupil od ČSCH program pro 
evidenci plemenných záznamů a byl sestaven formulář pro sběr údajů od 
jednotlivých členů. Vedení plemenné evidence klubu bylo dále prezentováno 
a se členy klubu diskutováno na výroční členské schůzi. Bohužel k dnešnímu 
datu nebyl členy klubu poskytnut jediný záznam o chovaných jedincích. Z 
tohoto důvodu jsme ztratili jednu sezonu a klub zůstává nadále bez řádné 
evidence chovaných zvířat. Neexistence plemenných záznamů jistě není 
dobrou vizitkou klubu a mělo by být naším cílem tento stav zvrátit. Vyzívám 
proto členy klubu o podání připomínek k formě sběru dat pro plemennou 
evidenci, a o případné podněty pro úpravu formuláře či vyjádření má-li 
členská základna o plemennou evidenci vůbec zájem. Formulář pro sběr dat je 
jistě možné upravit tak, aby bylo jeho vyplnění pro členy klubu přijatelné a 
podařilo se nám vedení PK nastartovat. Některé minimální základní 
informace, jako jsou čísla kroužků evidovaných jedinců, však musí být pro 
zdárný chod evidence zachovány.

S pozdravem př. Tománek
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Zápis z výroční členské schůze klubu Maransek konané
3.3.2013 v zasedací místnosti ÚV ČSCH Praha

Schůzi zahájil předseda klubu př. Šonka a seznámil přítomné s 
programem schůze.

Program:
1. Volba návrhové a mandátové komise
2. Zpráva předsedy
3. Zpráva pokladní
4. Zpráva revizní
5. Návrh rozpočtu na rok 2013 
6. Plán práce a činnosti na rok 2013 
7. Zpráva o klubové výstavě
8. Evropská výstava Lipsko
9. Vedení plemenné evidence
10. Zpráva mandátové komise
11. Volby výboru klubu
12. Chov zdrobnělých Maransek
13. Selekce u Maransek
14. Usnesení
15. Závěr

K jednotlivým bodům:

1. Do mandátové a návrhové komise byli navrženi tito členové: 
Hejda, Chichmanov a Rezek. Jmenovaní byli jednohlasně 
schváleni a ujali se práce.

2. Př. Ing. Šonka přednesl obsáhlou zprávu o činnosti klubu za 
rok 2012, viz. zpráva

3. Př. Juhászová přednesla vyčerpávající zprávu pokladní, viz. 
zpráva

4. Př. Mahulík přednesl revizní zprávu, ve které konstatoval, že 
veškeré pokladní obraty jsou vedeny dobře a revizní komise 
neshledala žádných nedostatků

5. Návrh rozpočtu byl přednesen př. Juhászovou a byl schválen
6. Ing. Šonka přečetl plán práce na rok 2013. V roce 2013 bude 

uskutečněna výroční schůze a dvě schůze výboru klubu, plán o 
činnosti klubu byl schválen
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7. Zprávu o klubové výstavě přednesl př. Václavík. Výstavu 
hodnotil, jako dobrou, ale měla být více obeslána. Kohouti do 
chovu by měli projít třemi výstavami. Byla vyhlášena soutěž o 
nejlepšího chovatele klubu. př. Ing. Chichmanov se nabídl, že 
nejlepšímu chovateli věnuje „kozu“.

8. Př. Šonka referoval o návštěvě Evropské výstavy v Lipsku. 
Zdůraznil dobrou organizaci, ale vzhledem velkému množství 
vystavovaných zvířat, není možné výstavu celou ani projít.

9. Vedení plemenné evidence se ujal př. Tománek a vyzval 
všechny členy klubu, aby vyplnili evidenci o svém chovu, aby 
nedocházelo k příbuzenské plemenitbě, což vede ke snižování 
užitkovosti

10. Př. Hejda informoval přítomné, že schůze je usnášení schopná
11. Volby řídil př. Mahulík. Bylo odhlasováno aby volba proběhla 

přímo. Navrženi byli do výboru tito členové: Ing. Šonka 
František, Václavík Libor, Hejda Antonín, Tománek Martin a 
Mahulík Pravoslav. Takto navržený výbor byl jednohlasně 
schválen

12. O svém chovu zdrobnělých Maransek podal referát př. Hejda. 
Mimo jiné zdůraznil, že je stále málo chovatelů tohoto 
zdrobnělého plemene. Je zapotřebí aby se odchovy 
prezentovaly na výstavách jako prodejné.

13. Př. Šonka upozornil na selekci Maransek a aby horší kusy byly 
vyřazovány z chovu. Jedná se především:

Hřeben musí být hluboce řezaný a má mít nejméně 4 zuby
Prokreslená prsa jsou hodnocena 0 a jsou tedy vyloučena
Záběly jsou postihnuty srážkou bodů
Bílá brka, je výluka
Nohy musí mít punčošku nikoli rous /výluka/

14. Př. Hejda přečetl návrh na usnesení, který byl po doplnění 
schválen

15. Závěrem př. Šonka všem poděkoval za účast a výroční schůzi 
ukončil.

Zapsal: Hejda



USNESENÍ Z VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU MARANSEK

Schůze schvaluje program schůze:
Zprávu předsedy klubu
Zprávu pokladní
Zprávu revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2013
Plán práce a činnosti na rok 2013 

Bere na vědomí:
Zprávu o klubové výstavě
Zprávu o výstavě v Lipsku
Zprávu o vedení plemenné evidence př. Tománka

Ukládá:
Nejlepší zvířata dát na klubovou výstavu
Dát podklady o svém hejnu plemenáři
Př. Juhászová upozorní všechny členy, kteří nezaplatili členské 
příspěvky, aby tak učinili do konce dubna, ti co tak neučiní vyřadí z 
evidence

Zapsal: Hejda
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Vážení přátelé!
V letošním roce ve dnech 11.-13. ledna proběhla při výstavě CHOVATEL v 

Lysé nad Labem již 4. Celostátní výstava Klubu chovatelů maransek.
 A musíme si říci, že tato výstava byla, co se počtu vystavených zvířat týká, 

nejslabší. Bylo vystaveno pouze 27 ks maransek velkých, 3 zvířata nebyla 
dodána a u zdrobnělých maransek bylo vystaveno jen 8 ks, jeden kus nebyl 
dodán. U zdrobnělých maransek vystavovali pouze 2 chovatelé.
Zařazení maransek velkých dle posouzení:

SE 98 1,0 ks
EL 96 1,1 ks
EL 95,5 1,0 ks
EL 95 1,1 ks
VD 94 0,3 ks
VD 93,5 2,4 ks
VD 93 0,3 ks
DB 92 5,3 ks
Výluka 1,0 ks
Při tomto posouzení je vidět, že kvalita zvířat se rok od roku zlepšuje a 

ubývá vyloženě špatných kusů. To ukazuje, že u vystavených zvířat nebyly 
viditelné záběly a když, tak zanedbatelné. Je vidět, že správnou selekcí 
kohoutů a zařazováním jen kvalitního materiálu do chovů se exteriér zvířat 
neustále zlepšuje. 

Z tohoto důvodu bychom měli pro příští roky zpracovat klubový 
připouštěcí plán a do chovu zařazovat jen kvalitní plemenné kohouty. 

Tři výstavy se zařazením „EL – VD“ u kohouta pro zařazení do tohoto 
plánu by měly být dostačující.

U zdrobnělých maransek byl vystaven malý počet zvířat a to jen od dvou 
chovatelů s tímto zařazením:

EL 96 1,0 ks
VD 94 1,0 ks
VD 93,5 1,1 ks
VD 93 1,0 ks
DB 92 0,3 ks
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I u zdrobnělých maransek bylo zaznamenáno velké zlepšení co se týče 
exteriéru. U tohoto zdrobnělého plemene se budeme muset zaměřit na váhu 
kohoutů a výšku hřebene. Také se podívat na barvu vajíček, která nejsou v 
hnědé barvě.

Celou výstavu posoudil významný německý posuzovatel: Manfred 
Krätsch.

Šampionem celé výstavy maransek se stal kohout přítele Janáka s 
výsledkem: SE 98 bodů.

Z mého pohledu byl tento kohout, co se týče exteriéru, nejlepším z 
vystavených zvířat.

Nejlepší slepice maransek velkých byla taktéž přítele Janáka s výsledkem: 
EL 96 bodů.

Druhým nejlepším kohoutem maransek velkých byl vyhodnocen kohout 
přítele Ing. Šonky s výsledkem: EL 95,5 bodů.

Ze zdrobnělých maransek se stal nejúspěšnějším kohout přítele Václavíka: 
EL 96 bodů.

Nejlepší slepice v této kategorii byla od přítele Václavíka: VD 94 bodů.
4. celostátní výstavy vajec maransek se zúčastnilo 9 chovatelů. Tato 

výstava by se měla stát svátkem pro chovatele těchto plemen, co se týče barvy 
vajec od chovaných slepic.

Vyrovnanost barvy vajec na této výstavě byla nejlepší ze všech čtyř 
celostátních výstav.

Hodnocení:
1. Šrytr Josef - 94bodů
2. Ing. Janák Pavel - 92bodů
3. Mahulík Pravoslav - 88bodů
Co se týče barvy vajec, jak jsem již psal, kvalita stoupá, ale stále ještě 

značně pokulháváme za chovateli maransek z Francie. Já osobně bych radši 
oželel kvalitu exteriéru a zaměřil se na kvalitnější zbarvení skořápek.

Z mého pohledu byla tato výstava velmi povedená. Jen pro příští roky 
bychom se měli zaměřit na větší počet vystavovaných kusů maransek.

Klubová výstava by měla představovat pro členy klubu malý svátek, na 
kterém mohou nejen svá zvířata vystavit, prodat, ale také se dozvědět mnoho 
novinek a zajímavostí.

To samé by se mělo týkat i vystavování vajec.
Doufám, že se nám v letošním roce povede navázat lepší spolupráci s 

chovateli v Německu a Francii, kteří by naše chovy ještě více obohatili a 
pozvedli. Závěrem Vám všem přeji mnoho chovatelských úspěchů a hodně 
zdraví a úspěchů v osobním životě.

CHOVU ZDAR
Václavík
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 EVROPSKÁ VÝSTAVA LIPSKO

V loňském roce 7. až 9. prosince se v Novém lipském výstavišti uskutečnila 
27. evropská výstava drobného zvířectva - drůbeže, holubů, králíků, exotického 
ptactva a morčat.

Co do rozsahu to byla největší výstava všech dob, co se výstavnictví drobných 
zvířat koná. Ve velmi pěkném prostředí nového prostorného areálu bylo 
vystaveno 96.000 zvířat všech odborností. Pokud by se klece sestavily za sebou, 
utvořily by řadu dlouhou více než 50.000 metrů. Vystavovalo více jak 12.000 
chovatelů z Evropy. Nejvíce vystavil jeden chovatel z Rakouska 38 zvířat. Mimo 
výstavní výbor pracovalo 600 garantů, veterinářů a pomocného personálu. 
Výstavu navštívilo více jak 48 tisíc návštěvníků.

 České drůbeže bylo vystaveno 206 zvířat, poměrně dobře ohodnocených.
Z každého státu posuzoval za 100 zvířat jeden posuzovatel, převážně svá 

národní plemena. Za nás posuzovali drůbež přítel Peter Žuffa / obmann / a Jiří 
Blokeš.

 Maransek bylo vystaveno 185 zvířat převážně měděně černých, několik kusů 
bylo barvy pšeničné a černé. Posuzoval je francouzký posuzovatel pan Periguet 
Jean Claude, posuzování bylo na naše poměry velmi mírné, přesto udělil 6 výluk. 
Zdrobnělých maransek bylo vystaveno pouze 50 zvířat. Posuzoval pan Leuschner 
Sascha. Kromě 4 ks bílých a 4 kusů černých, byly všechny měděně černé. 
Posuzování bylo ještě mírnější než u velkého rázu.

 Byla to skutečně kolosální akce, prohlédnout si ji celou za tři dny, myslím, že 
bylo nad síly mladého, zdravého člověka. Já jsem si důkladně prohlédl maransky, 
araukány, perličky, ostatní drůbež pouze encyklopedicky a ke králíkům jsem se 
bohužel vůbec nedostal. 

 Ing. Fr. Šonka
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MŮJ CHOV ZDROBNĚLÝCH MARANSEK

Vážení přátelé, jak už bývá zvykem, tak na mne připadla opět úloha 
Vás seznámit s mým chovem zdrobnělých Marasek. 

V loňském roce jsem odchoval poměrně dost malých Maransek. Z 
dvaceti kohoutků jsem pro další chovy ponechal asi pouze šest kohoutků. Je to 
číslo poměrně malé, ale vyřadil jsem kohoutky, kteří měly i menší vady na 
kráse. Pokud se vyřadí více jedinců, zbudou ti nejlepší. 

Jaké vady se mi vyskytovaly nejvíce? Začínám u hřebene. Dvojzuby 
lze zjistit u velice mladých jedinců. Tyto vyřazuji a nepoužívám je ani na 
výkrm. Další vada, která se zjistí až po řádném přepeření jsou strakatá prsa, 
kterých je hodně. Prakticky se nejméně vyskytují záběly v křídlech, vyjímečně 
v ocase. I když jsem měl chovného kohouta, kterému byla vytýkána světlejší 
barva, tak s barvou jsem v odchovu problém neměl. Nebyl problém ani co se 
týče opeření běháků, u všech byly pouze punčošky. Vybraní jedinci byli dobří 
co se týče konstituce. U slepiček je problém v kresbě krčního závěsu, někteří 
jedinci ho mají slabší a jsou i bez závěsu, tudíž černí.

Pro letošní sezonu jsem si musel pořídit už jiného kohouta. Proto jsem 
se pro něj vydal na Evropskou výstavu do Lipska. Kdo někdy navštíví takovýto 
podnik, tak má na vybranou dvě varianty nákupu. První varianta je, že se jdu 
podívat na výstavu a výsledkem je to, že sice nic nekoupím nebo koupím ty 
horší kusy. Já zvolil variantu druhou a to byl nákup. To znamená, že na výstavu 
jedete první den a prakticky kupujete zajíce v pytli. Jakmile máte v ruce 
katalog. Tak běžíte stát frontu k prodeji ve frontě máte čas si vybrat vysněného 
kohouta podle ocenění. Samozřejmě chcete koupit toho nejlépe oceněného. 
Pokud máte štěstí a já ho měl, tak ho před vámi nikdo nesmí koupit. Nejlépe 
hodnocený kohout měl sice jenom 94 bodu a toho jsem si přivezl. Po zaplacení 
se teprve jdete podívat co jste si vůbec koupili. Kohout z Lipska je v barvě sice 
pěkný, nemá záběly, ale jeho vadou na naše poměry je vysoký hřeben. Jinak v 
Lipsku bylo vystaveno 17 kusů kohoutů a 26 kusů slepiček. Prodejných 
kohoutů bylo 10, slepiček 17. Ze zdrobnělých Maransek tam byly vystaveny 
dva kohouti bílí a dvě slepičky bílé, v černé barvě byl vystaven jeden kohout a 
tři slepičky. Tyto dva barevné rázy vystavoval jeden chovatel. 

Naskýtá se otázka, co po něm bude za odchov. Zatím mám po něm asi 
17 kohoutků a 15 slepiček. V současné době mám ještě nějaká vajíčka v líhni. 
Věřím, že na klubové výstavě dopadnu lépe než letos. V příštím klubovém 
zpravodaji vás seznámím, jak ta letošní sezona dopadla.

Hejda
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Kvokající maransky mi nedělají problém

Čas od času se mi nějaká kvočna objeví. Mým odkvokávacím způsobem, 
který byl několikrát popsán a na Výroční schůzi do detailů vysvětlován, 
kvočna po třech dnech končí a je z ní opět nosnice, která většinou zase do 
týdne nese.
 Letos jsem se dostal do situace, že se mi vylíhlo málo zdrobnělých velsumek. 
Nasadil jsem maransku, ona je bez velké péče vyseděla a odchovává. Nasadil 
jsem 19 vajec a odchovává bez jakékoliv práce 15 kuřat. Je to moje první 
maranska - kvočna. Trávím u ní poměrně hodně času obdivováním, jaká je 
maranska vzorná a pečlivá máma.

Fr. Šonka
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CHOVATELSKÁ PORADNA

 Na dotazy odpovídá ing. Šonka

 1/ Tak jsem slyšela, že maransky jsou dvoje, francouzského a 
anglického typu. Prosím Vás jaký je mezi nimi rozdíl? Děkuji J. N.

Maransky, které chováme my, jsou původní, vyšlechtěny ve Francii. Do 
Anglie se dostaly později a vyštěpily se z nich bezrousé. Takže Francie, země 
původu má maransky s opeřenými běháky s tzv. prodlouženými punčoškami. 
Zatím co Anglie je má bez rousů. Ty ovšem Evropský svaz neuznává.

 Naše maransky musejí mít na vnější straně běháků a vnějších prstech 
mírné opeření, s kratším peřím – punčošky. Výluku tvoří běháky neopeřené, 
stejně jako s bohatými dlouhými rousy, jako mají mnohá těžká plemena.

 2/ Jak má vypadat hlava kohouta maransky a jaké se vyskytují na 
hlavě vady. Předem děkuji B. K.

 Kohout má mít středně velkou hlavu. Zobák mírně zahnutý, rohové barvy. 
Hřeben listový, středně veliký, s poměrně hlouběji řezanými 4 až 8 zuby. 
Praporek ucelený, mírně sleduje zátylí, ale k týlu nepřiléhá. Obličej červený, 
hladký, mírně porostlý. Ušnice červené, mírně svraštělé, ne moc velké. Oči 
oranžové až červené.

Vady - Drobná, nebo příliš mohutná hlava. Hřeben malý, nebo velký, 
hrubý.

Vylučující vady - dvojzub, nebo dokonce 2x dvojzub, postranní výrůstek 
na hřebeni, nebo na praporku. Hřeben klopený, nebo silně proláklý, velice 
esovitý. 
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3/ Vzpomínám si, že moje babička dávala kachňatům dřevěné uhlí. 
Nikde jsem se o tom nedočetla. Prosím, sdělte mi, na co je to dobré, co 
obsahuje a na co se to dává, kolik a jakým zvířatům. Předem Vám moc 
děkuju. Irena z Prahy.

 Dřevěné uhlí není krmivo, nemá kalorickou hodnotu. V lékárnách se 
prodává pod různým obchodním označením - živočišné uhlí, Carbovent, 
Citrokarbon a další. Domluvíte se, když požádáte živočišné uhlí. Podobný 
účinek, poněkud slabší má, když si jej vyrobíte doma. Necháte dobře shořet 
palivové dřevo, po vychladnutí jej rozdrtíte na prach. To je vhodné skladovat 
ve větší skleněné širokohrdlé lahvi s uzávěrem. Nemělo by chybět v žádné 
domácí lékárničce

Obličej vpadlý, vybledlý. Oko zelené, nebo příliš světlé, popřípadě každé 
oko jiné barvy.

Oči se u některých maransek poměrně pozdě vybarvují, dlouho mají kuřecí 
barvu, takové je lepší ještě nevystavovat, neboť jsou zbytečně penalizované.
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 Léčivý účinek dřevěného uhlí je v tom, že dovede na sebe vázat a po 
nějakou dobu pevně držet různé choroboplodné zárodky, jedy, plyny aj. 
Například setká-li se uhlí v zažívacím traktu s jedem, váže jej na sebe, 
znemožní, aby byl vstřebán do těla a zabrání tím otravě. Jed nahromaděný v 
uhlí za nějakou dobu opustí zažívání normální cestou – trusem. Je třeba jej 
podat hned při prvních příznacích. Je-li otrava již plně vyvinuta a jsou její 
příznaky těžké, pak ovšem uhlí už pomoci nemůže. Musíme zavolat 
veterinárního lékaře, nebo najít jiné řešení. Když měníme krmnou dávku, 
nebo zkrmujeme kuchyňské odpadky je vhodné preventivně jej podat. Může 
se stát, že v zažívacím ústrojí, než se organizmus adaptuje, může nastat 
kvašení a průjem. V takových případech jej podáváme preventivně. V každém 
případě drůbež sledujeme, aby se nejednalo o nějaké závažné onemocnění, na 
které by dřevěné uhlí nestačilo. Sledujeme, jedná-li se o ojedinělý případ a 
nebo o průjem hromadný. V situaci, kdy vidíme, že průjem pomalu polevuje, 
je to třeba brát jako úspěch. V opačném případě, jedná-li se o hromadné 
onemocnění, vyhledáme veterinárního lékaře, nejlépe specialistu. Je-li to 
ojedinělý kus, hledáme příčinu, když se nám to nepodaří, zvážíme pokud to 
není zvlášť kvalitní zvíře, jestli nebude účelnější jej utratit.

 Při otravě podáváme okamžitě a najednou větší dávku léčivého uhlí, 
abychom jedovaté látky zachytili v zažívacím ústrojí co nejrychleji a 
nejúplněji. V takovém případě dáváme 1 až 2g, tj. rovná menší kávová lžička. 
Pokud slepice přijímá potravu, zamícháme předepsanou dávku. V případě, že 
nepřijímá, rozmícháme jej v pitné vodě, protřepeme, protože prášek se špatně 
rozpouští a usedá na dno nádoby a pak jej slepici nalijeme. Uhlí není jedovaté, 
je neškodné a nedráždivé, naopak působí dieteticky. 

 Při změně krmiva, hlavně krmíme-li statková krmiva anebo kuchyňské 
odpady, je vhodné podat uhlí preventivně. Kuchyňské odpady, pocházející 
většinou z veřejného zásobování, jsou různorodé, v letních měsících často 
mírně nakyslé. V takových případech je nutné preventivně podat dřevěné uhlí. 
Je vhodné několik dnů dávat do krmné dávky malém množství formou solení a 
důkladně promíchat. V případě potřeby podáváme veškeré drůbeži.

 Krmiva nahnilá, plesnivá, namrzlá, zatuchlá, nebo jakýmkoliv způsobem 
znehodnocena zvířatům nezkrmujeme, to by ani dřevěné uhlí nezachránilo.

 Ing. Fr. Šonka
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KLUB CHOVATELŮ MARANSEK ČR – SEZNAM ČLENŮ

1. Čížek Stanislav, 370 01 Litvínovice, Šindlovy Dvory 35
722 811 425, 

2. Dvořáková Olga, 664 46 Radostice, Prostřední 26
736 128 612, 547 225 445, 

3. Hejda Antonín, 269 01 Rakovník, Komenského nám. 1201
723 534 362

4. Hlásný René, 277 13 Kostelec n/Labem, Záryby - Martinov 282
602 392 275, 

5. Hora Karel Ing., 294 71 Benátky n/Jizerou, Sedlec 33
605 243 604, 

6. Hrdličková Marie, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, Třeboradická 1076
604 978 685

7. Charypar Vladimír, 398 43 Bernartice, Borovany 18
774 243 574, 

8. Chichmanov Ivan Ing., 252 16  Nučice, Karlovotýnská 329
602 286 132, 

9. Janák Pavel Ing., 282 01 Český Brod, Mrzky 25
608 878 887, 

10. Jankovský Jaroslav, 338 08 Zbiroh, Kařízek 11
723 886 025, 

11. Jarkovský Pavel, 270 54 Třeboc, Třeboc 118
605 157 938, 

12. Jelínek Jiří Ing., 435 33 Louka u Litvínova, Sokolovská 205
721 502 290, 476 744 391

13. Juhászová Helena, 289 33 Křinec, Nové Zámky 45
724 285 383, 325 515 713, 

14. Krahula Stanislav, 788 11 Loučná n/Desnou, Rejhotice 30
733 796 183, 583 210 898

15. Mahulík Pravoslav, 250 75 Káraný, Hlavní 232
731 755 393, 

stanislavcizek35@seznam.cz

olga.dvorakova7@seznam.cz

rene.hlasny@seznam.cz

karel-hora@volny.cz

vladimir.charypar@seznam.cz

ivan.chichmanov@seznam.cz

jeleni.raj@seznam.cz

j+j@email.cz

pjarkovskyster@gmail.com

pistasped@seznam.cz

p.mahulik@seznam.cz
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16. Matouš Ondřej, 289 23 Milovice, Třešňová 3021
775 994 339

17. Mesteková Jana, 431 14 Strupčice, Strupčice 2
720 333 636, 

18. Potužník Zdeněk, 339 01 Klatovy, Obytce 7
376 320 892

19. Rezek Ladislav, 282 01 Český Brod, Štolmíř 13
732 987 231

20. Šonka František Ing., 193 00 Praha 9 - H.Počernice, Bratr. Veverkových 1563
604 774 493, 281 924 565, 

21. Šrytr Josef, 463 44 Sychrov, Radimovice 71
724 260 232

22. Štursa František, 664 24 Drásov, Všechovická 32
606 850 869

23. Taimarová Vlasta, 252 31 Unhošť, Svárov 17
603 955 600, 

24. Tománek Martin, 251 63 Stránčice, Svojšovice 53
777 227 049, 

25. Vacík Michal, 348 02 Bor u Tachova, Borská 522
725 833 872, 374 790 218, 

26. Václavík Libor, 282 01 Český Brod, Mrzky 87
728 234 385, 

27. Valentovič Jan, 350 02 Cheb, Lesní 28
607 799 119, 

28. Vanžura Josef, 391 33 Jistebnice, Sychrov 1
605 058 869

29. Vinický Michael, 250 75 Káraný, Káraný 650E
608 156 218, 

30. Vrtný Břetislav, 739 45 Fryčovice, Fryčovice 117
737 524 041

zoo-buqice@seznam.cz

sonkafr@volny.cz

liskarna@email.cz

tomanek.martin@centrum.cz

vacikovi@tiscali.cz

vaclavik-libor@seznam.cz

valentovicjan@seznam.cz

winky@gmail.cz
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