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

 
MÍSTOPŘEDSEDA – Hejda Antonín 

tel: 723 534 362, e-mail: chovhejda@seznam.cz 
 

JEDNATEL – Rezek Ladislav 
tel: 732 987 231 

 
POKLADNÍK – Juhászová Helena 

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

PLEMENÁŘ – Mesteková Jana 
tel: 720 333 636, e-mail: zoo-buqice@seznam.cz 

 
SPRÁVCE STRÁNEK – Holec Ladislav 

tel: 773 276 822, e-mail: ladaholec@seznam.cz 
 
 

 
 

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

 
ČLEN REVIZNÍ KOMISE – Hlásný René 

tel: 602 392 275, e-mail: rene.hlasny@seznam.cz 
 

ČLEN REVIZNÍ KOMISE – Chichmanov Ivan Ing. 
tel: 602 286 132, e-mail: ivan.chichmanov@seznam.cz 
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Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil rok 2015. 
Jako již tradičně, rok 2015 ukončila výstava Náš chovatel v Lysé 

nad Labem, na které náš klub má klubovou výstavu. O této výstavě 
najdete v tomto zpravodaji samostatný, podrobnější článek. 

V roce 2015 proběhla Evropská výstava ve Francouzských Métách. 
Kdo měl možnost se této výstavy zúčastnit, viděl mimo jiné i velké 
množství maransek různých barevných rázů. Byly zde zastoupeny i 
zdrobnělé maransky, ale jen v malém množství, jako kdyby i z Evropy 
zmizely. 
Kvalita maransek byla na různé úrovni, některé výborné a jiné velmi 
špatné. Proto se někteří z našich chovatelů pokusili dovézt ta lepší 
zvířata do našich chovů. Snad se ukáže, že nákupy byly dobré. I 
barevné rázy by bylo dobře rozšířit přes členy klubu, to by určitě 
přivedlo nové členy a klubovou výstavu by to zatraktivnilo. 

 Po Evropské výstavě byla Národní výstava v Lysé nad Labem. Na 
této výstavě se náš klub velmi pěkně prezentoval kvalitními zvířaty. 
Před touto výstavou byla výstava mláďat a různé jiné výstavy, jak 
místní tak i krajské, a na mnoha z nich bylo vidět maransky. A to je 
velmi dobře, že se snažíme prezentovat na různých úrovních. 

Tento zpravodaj dostáváte v období, kdy už začínají první výstavy. 
Doufám, že odchovy proběhly dobře a na výstavy jsme dobře 
připraveni. Všem přeji jen ty nejlepší výsledky. V letošním roce máme 
možnost se zúčastnit Národní výstavy na Slovensku a tím i tam 
představit naše odchovy. Když ne slepice, tak aspoň vejce. 

 
                    Všem přeji mnoho chovatelských a i osobních úspěchů 
 
    Libor Václavík 
    předseda Klubu chovatelů maransek 
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PLÁN PRÁCE A ČINNOSTI NA ROK  

Plán práce a činnosti na rok  2016 

1. Příspěvky členů klubu budou uhrazeny do konce dubna 2016. 
2. Výroční členská schůze se bude konat při Klubové výstavě 

v Lysé nad Labem v lednu 2017. 
3. Nová registrace klubu 
4. Výbor klubu a předseda revizní komise se sejdou 2x duben, září 
5. Výbor zajistí informovanost členské základny prostřednictvím 

webových stránek a 1x Zpravodaj. 
6. Doporučit členské základně účast na národní výstavě mláďat a 

celostátní výstavě drobných zvířat v Lysé nad Labem listopad 
2016. 

7. Výbor doporučuje členům ponechat nejlepší zvířata na klubovou 
výstavu. 

8. Výbor zajistí 4.poháry na klubovou výstavu. 
9. Členové klubu předají plemenáři v co nejkratší době potřebné 

podklady pro evidenci. 
Celá členská základna podle možností zajistí sponzorské dary. 

 
Libor Václavík 
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Zápis z výroční členské schůze klubu maransek konané 17. 1. 2016 
v Lysé nad Labem 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 
Program: 1. Zahájení 
  2. Zpráva předsedy za rok 2015 
  3. Volba výboru klubu maransek 
  4. Zpráva pokladní 
  5. Rozpočet na rok 2016 
  6. Zpráva revizní komise 
  7. Diskuze 
  8. Závěr 
 
K jednotlivým bodům: 
 
1. Výroční členskou schůzi zahájil v klubovně výstaviště př. Libor 

Václavík a seznámil členskou základnu s programem výroční 
členské schůze. Program byl schválen bez připonínek. 

2. Zprávy se ujal přítel Václavík, který seznámil přítomné s tím, že 
v důsledku nemoci a hospitalizaci se vzdává své funkce 
předsedy klubu maransek její zakladatel a první chovatel 
maransek u nás, přítel Ing. František Šonka, který se zasloužil o 
rozvoj tohoto plemene u nás. Dále zhodnotil činnost klubu v 
roce 2015 jako poměrně dobrou, až na účastí našich členů na 
výstavách. 

3. Po krátké diskuzi byl navržen výbor klubu i s ohledem na jejich 
bydliště a možnost se zúčastnit výborových schůzí. 
Za předsedu byl navržen př. Libor Václavík, jednatelem př. 
Ladislav Rezek, místopředsedou př. Antonín Hejda, pokladník 
př. Helena Juhászová a předsedou revizní komise př. Pravoslav 
Mahulík, její členové př. Ing. Chichmanov a př. René Hlásný. 
Př. Ladislav Holec převezme internetové stránky od př. 
Tománka a plemenářskou práci bude dělat př. Jana Mesteková. 
Všichni byli do svých funkcí jednohlasně zvoleni. Vzhledem k 
výměně předsedy klubu bude nutné provést změny podpisového 
vzoru na účtu. 
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4. Zprávu pokladní přednesla př. Helena Juhászová – viz. zpráva. 
5. Př. Václavík přednesl návrh na rozpočet na rok 2016. 
6. Během členské schůze provedla revizní komise revizi účetních 

dokladů v souladu s účetní knihou. Kontrola nezjistila žádné 
nedostatky, všechny účty jsou řádně zapsány v účetní knize a 
bylo konstatováno, že vše je v naprostém pořádku. Na účtu je 
61137,59 Kč, z toho v pokladně je 2240,00 Kč. 

7. Vzhledem k časové tísni byla provedena pouze krátká diskuze, 
ve které se řešila registrace našeho klubu v rámci nového 
občanského zákoníku. Dále př. Václavík dal návrh, aby př. Ing. 
František Šonka byl zvolen čestným předsedou klubu maransek. 
Toto bylo kvitováno a př. Šonka byl zvolen čestným předsedou 
klubu maransek. 

8. Vzhledem k tomu, že se na nás tlačili holubáři, kteří měli v 
klubovně po výstavě svou schůzi, tak předseda ukončil výroční 
členskou schůzi, všem popřál zdraví a chovatelské úspěchy. 

 
zapsal Antonín Hejda 

 
 

Zápis z provedené revize účetních dokladů 
 

          Revizní komise ve složení: Mahulík Pravoslav - předseda a 
Vanžura Josef - člen, provedla dne 17.1.2016 v rámci výroční členské 
schůze klubu maransek revizi účetních dokladů. Všechny doklady, 
které byly komisi dodány ke kontrole byly řádně zapsány v účetní 
knize. 

 
 

Komise nezjistila žádné nedostatky a nesrovnalosti a mohla 
konstatovat, že vše je v naprostém pořádku. Na účtu klubu je 61137,59 
Kč, z toho je 2240,00 Kč v pokladně. 

 
Zapsal: Mahulík Pravoslav, předseda revizní komise 
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Zápis z výborové schůze konané dne 26. 4. 2016 

 
Schůzi svolal předseda klubu př. Libor Václavík do sídla klubu v 

Horních Počernicích 
 
Přítomni: Václavík Libor, Rezek Ladislav, Hejda Antonín, 

Juhászová Helena, Holec Ladislav, Mahulík Pravoslav a Ing. Šonka 
František 

Program: 1. Zahájení 
  2. Zpravodaj klubu 
  3. Soutěž o nejlepšího chovatele klubu 
  4. Diskuze 
  5. Závěr 
 
1. Schůze se konala u př. Šonky, který se zotavil po hospitalizaci a 

opět byl v kondici, ve které ho známe. Schůzi zahájil předseda klubu 
př. Václavík přivítal přítomné a seznámil výbor s programem schůze. 

 
2. Zpravodaj klubu bude proveden jako minulý. Úvod připraví př. 

Václavík. Př. Šonka podá zprávu o Evropské výstavě v 
Métách.Vytištění zajistí př. Taimarová. 

 
3. Př. Mahulík počítal počty bodů podle dodaných a dostupných 

oceňovacích lístků drůbeže, které doložili chovatelé. Př. Holec dosáhl 
851 bodů, př. Václavík 2626 bodů, př. Mesteková Jana 1398,5 bodů, př. 
Mesteková Martina 837,5 bodů. 

Byla upřesněna kriteria soutěže a to takto: 
Chovatel se musí zúčastnit 5ti výstav. 
Hlavní budou: 
1. Celostátní výstava - listopad 

     2. Klubová výstava-Leden 
     3. Další tři výstavy v blízkosti bydliště chovatele a to podle 
možností okresní a dvě místní výstavy. 
   Hodnotit se budou tři nejlépe hodnocená zvířata z každé výstavy bez 
rozdílu a podílu pohlaví. Hodnocení se provede na VČS v Lysé nad 
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Labem podle doložených oceňovacích lístků. Na první tři místa budou 
uděleny diplomy. 

 
4. V diskuzi se probíraly otázky, že by bylo dobré, aby někteří 

naši členové vlastnili rozmnožovací nebo plemenné chovy. Př. Šonka 
informoval jak se tyto chovy uznávají a že to není tak jednoduché, jak 
se zdá. Probrala se i kritika na zelené registrační kroužky pro drůbež, na 
kterých se po roce již nepřečtou čísla. Další ročníky už jsou lepší. 
    VČS se bude opět konat v Lysé nad Labem při příležitosti klubové 
výstavy. Musí se ale zajistit, aby jako letos nás z klubovny nevyháněli 
holubáři, kteří tam měli rezervovaný čas hned po nás. 
   Další připomínka byla, že by se měla konat ještě jedna výstava 
maransek mimo klubové, jako to mají některé kluby králíků - mají 
celostátní klubovou a potom ještě jednu na Moravě a druhou v 
Čechách. Toto je zatím nereálné. Záleží na našich členech klubu, aby 
své chovy prezentovali v okolí svého bydliště na místních výstavách. 

 
5. Výborovou schůzi ukončil př. Václavík a popřál všem 

bezpečný návrat domů. 
 

Zapsal: Hejda Antonín 
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Výsledky hospodaření za rok 2015 

 
Příjmy     Výdaje 
 
členské příspěvky 7.350,-  účetní služby                  1.000,- 
sponzorský dar          10.000,- ubytování rozhodčího         1.200,- 
dotace ČSCH  1.155,-  tisk Zpravodaje         2.790,- 
úroky          4,33 vedení účtu             425,- 

poštovné             710,- 
vedení internetu          1.903,-  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Příjmy:          18.509,33 Výdaje:         8.028,- 

 
stav k 1.1.2015 pokladna   2.351.00 Kč 
   účet  48.305,26 Kč 
příjmy                    + 18.509,33 Kč 
výdaje                         -  8.028,00 Kč 
stav k 31.12.2014 pokladna   2.240,00 Kč 
   účet  58.897,59 Kč 
 

Rozpočet na rok 2016 

 
Příjem     Výdej 

 
členské příspěvky 7.000,-  náklady na výstavu          2.700,- 
úroky        10,-  účetnictví           1.000,- 
sponzorské dary        10.000,- Zpravodaj           3.500,- 

poštovné              700,- 
vedení internetu          2.500,- 
vedení účtu   300,- 
ostatní    310,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.010,-           11.010,- 
 

pokladník Helena Juhászová 
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60 let - Juhászová Helena 
    
80 let - Ing. Jelínek Jiří 
 
 

 

 

 

 

 

 

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchy nejen 
v chovatelství!!! 
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Klubová výstava maransek – Lysá nad Labem 15. - 17. 1. 2016  

 
Ve dnech 15. - 17. ledna 2016 proběhla Středočeská výstava Náš 

chovatel, při které má náš klub Klubovou výstavu. V letošním roce nám 
ji opět posuzoval německý posuzovatel p. Kratsch. 

Byly vystaveny čtyři barevné rázy a to: 
Maransky bílé    5ks od jedné chovatelky 
Maransky měděněčerné 26ks od osmi chovatelů 
Maransky měděněmodré 4ks od jedné chovatelky 
Maransky splash 2ks od jedné chovatelky. 
Zdrobnělé maransky měděněčerné 14ks od jednoho chovatele. 
 
Maransky bíle poprvé na klubové výstavě vystavovala Martina 

Mesteková s různým oceněním 
      kohout  94 bodů 
      kohout  92 bodů 
      slepice  93 bodů 
      dva ks výluka 
 
Maransky měděněčerné vystavovalo 8 chovatelů s různými 

výsledky. Z vystavených 26 ks bylo 9 ks vyloučeno a 2 ks nebyly 
klasifikovány. 

 
 1 ks kohout 96,5 bodu pohár šampion (přít. Mesteková Jana)

 1 ks 95,5 bodu  
 1 ks 95 bodů nejlepší kohout (přít.Holec) 
 1 ks 94 bodů 
 1 ks 93,5 bodu 
 3 ks 93 bodů 
 2 ks 92 bodů 
 4 ks 91 bodů 
 1 ks 90 bodů 
  
Podle mého názoru bylo uděleno hodně výluk a to hodně zkresluje 

kvalitu maransek. Každý z nás by si měl uvědomit, že na klubovou 
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výstavu jde to nejlepší co mám, a čím se chci ukázat. Tím se také každý 
z nás prezentuje před chovatelskou veřejností. 

  
Maransky měděněmodré přihlášeno 8 ks, posouzeno 4 ks a 4 ks 

nebyly dodány. Tento barevný ráz vystavovala přít. Mesteková Jana. 
 
      2 ks 92 bodů 
      1 ks 91 bodů 
      1 ks neklasifikován 
 
Loňský odchov tohoto barevného rázu byl horší než v předešlém 

roce. 
  
Maransky splash poprvé vystaveny na klubové výstavě vystaveny 2 

ks Jana Mesteková. 
 
      1 ks 92 bodů 
      1 ks výluka 
 
 Je to nový barevný ráz a jako u každého plemene, má své 

obdivovatele, tak i odpůrce, je jen na chovatelích, jak si tento barevný 
ráz oblíbí. 

  
Můj názor je, že výstava ukázala velmi kvalitní zvířata a i ty horší, a 

je jen na nás aby se kvalita zlepšovala. 
U zdrobnělých maransek se chov nepodařil rozšířit mezi více 

chovatelů, bylo vystaveno 14 ks zdr. maransek. 
 
  2 ks 96 bodů pohár nejlepší slepice (přít. Václavík) 
  1 ks 95 bodů 
  1 ks 94 bodů 
  2 ks 93 bodů 
  2 ks 92 bodů 
  1 ks 91 bodů 
  5 ks výluka 
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Doufám, že v letošním roce už přibude víc chovatelů zdrobnělých 
maransek a také, že se budeme potkávat na výstavách. 

Pro letošní, ale i budoucí klubové výstavy bylo rozhodnuto, že pohár 
a titul šampiona můžou získat jen zvířata s českým kroužkem. Tím ale 
nechceme dovezeným chovným zvířatům zavřít klubovou výstavu. 
Naopak porovnání s našimi zvířaty bude to nejlepší, co může být. Snad 
v letošním roce bude kvalita lepší než v loňském. Klubovou výstavu 
bude posuzovat některý z českých posuzovatelů. Doufám, že na 
klubové výstavě tento posuzovatel bude mít hodně práce.   

  
Libor Václavík 
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Klubová výstava maransek - výstava vajec 

 
Při klubové výstavě v Lysé nad Labem proběhla už 8. klubová 

výstava vajec. Posuzovateli v této soutěži byli R.Hlásný a L.Rezek. 
 Na této výstavě se prezentovalo více chovatelů než u výstavy slepic. 

Podle mého názoru se rok co rok barva vajec zlepšuje. Pochopitelně 
máme pořád co dohánět v barvě s chovateli s Francie. Ale je vidět,že 
cílevědomá práce se začíná vyplácet, jak v barvě tak i velikosti. Je 
potřeba v této práci pokračovat, je to nekonečné. Stačí jedno špatné 
připařování a můžeme začít od začátku. V letošním roce se s vejci 
maransek pochlubilo 13. chovatelů a neměli se za co stydět. Na prvním 
místě se umístnil přítel Charypar Vladimír.  

 
   1. Charypar Vladimír   74 bodů 
   2. Mesteková Jana     67,5 bodu 
   3. Aliksandr Aliakseyev 67 bodů 
   4. Mesteková Martina, Zeman Petr  66,5 bodu 
 
Už z těchto výsledků je vidět, že vyrovnanost je poměrně velká. 

Všem vítězům gratuluji a ti ostatní se vlastní snahou určitě co nejdříve 
dostanou na přední místa.   

                   Libor Václavík 
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Speciální výstava v Lysé nad Labem 13.1 2016 

 
Autor Manfred Kratsch, posuzovatel maransek  

překlad Petr Hlubuček 
 

Ve čtvrtek ráno jsem začal s posuzováním zdrobnělých maransek, které 
na této výstavě nejsou řazeny, tak jako na výstavách v Německu 
(nejdříve kohouti, potom slepice), řazení bylo po kolekcích nebo po 
jednotlivých zvířatech. 

Vzhledem k tomu, že výstava byla začátkem ledna, byla drůbež už 
dorostlá, dospělá s hotovým peřím. Nebylo mnoho vad v opeření 
běháků, barvy, ani vady v opeření letek, také nebyly zjištěny žádné 
vady v čistotě a barvě očí. Kde byly ale problémy, to bylo v kresbě 
krčního závěsu. Kresba mnohých zvířat byla slabší a byla světlejší, byla 
přítomna zvířata s mírně měděnou až velmi dobrou barvou a kresbou. 
Kohouti měli kresbu odpovídající standardu. Zdrobnělé byly vystaveny 
pouze v jednom barevném rázu - měděněčerné. 

Poté jsem začal posuzovat velké maransky. U měděněčerných  
maransek kvalita proti zdrobnělým byla nižší. U některých kohoutů se 
objevovaly předsazené hřebeny, ale u žádného z vystavených kohoutů 
se neobjevil dvojzub. Byli ale problémy s některými plemennými 
znaky jako hloubka trupu, klenutí prsou, délka a šířka zad, tvar a délka 
ocasu, u slepic byla některá zvířata vystavena s nazelenalým okem, 
chyby byly také ve struktuře letek a záběly. Mnohá zvířata byla také 
menšího tělesného rámce. Některá zvířata mela horší opeření běháků. 
Barva a kresba závěsu nebyla také vždy odpovídající standardu, někde 
byla kresba méně výrazná a světlejší, několik mělo střechovitý ocas. 

Byly vstaveny 1.1 v barvě splash. Tento barevný ráz je v 
Německu známý, ale zatím není uznaný. 

Byli vystaveny 3.2 v barvě bílé, potřebují však více prošlechtit. 
Základní typ byl v pořádku, ale je třeba zlepšit nasazení a bohatost 
ocasu. 

Vystaveny byly 0.4 měděně modré. Velmi dobrá základní barva, ale 
měly by být těžší, mohutnější . U modrých je nasazená dobrá 
chovatelská cesta. 
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Prezentace klubu maransek Francie na Evropské výstavě v Métách 
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Evropská výstava  METZ 2015 (v Métách) 

 
Pro Francii jsou Méty výstavním městem. Během roku se tam koná 

několik chovatelských výstav. Část je v krytých halách a část je venku, 
na zelené ploše a písčitém terénu. Na polovinu listopadu bylo velmi 
pěkné počasí, takže to bylo přijemné. Nedovedu si představit, kdyby 
bylo klasické pošmourné listopadové počasí s přeháňkami, a nebo 
mráz. Drůbež byla vystavena právě venku. 

Evropská výstava to byla v pořadí dvacátá osmá. Vystaveno bylo 
celkem 37471 zvířat. Z toho drůbeže bylo vystaveno 11564 zvířat. 
Z České republiky bylo vystaveno 232 kusů drůbeže.  Česká drůbež 
byla poměrně velmi dobře hodnocena. Naše maransky vystavovány 
nebyly. Na počet vystavených zvířat jsme měli dva posuzovatele. Byl 
to Peter Žuffa, jeden z vedoucích. Druhý byl Václav Nedělka mladší, 
jako řadový posuzovatel. 

Když jsem důkladně prohlédl expozici maransek, tak jsem 
konstatoval, že některé  naše maransky by dobře obstály v této 
konkurenci. 

Maransek bylo vystaveno 323 velkých a 17 zdrobnělých. U velkých 
jsme viděli deset barevných rázů, z toho převládající většina měděně 
černých - 227 kusů, ostatní barevné rázy byly zastoupeny v podstatně 
menších počtech. 

Vystavovatelů známých tam bylo hodně od kterých jsem měl 
kohouty. Nejvíce si cenili prodejné kohouty pánové Alois Laitner 
z Rakouska a pan Wallenhorst Hubert z Německa 180 Euro. Ceny se 
hlavně pohybovaly 80 až 95 Euro. Byl poměrně velký zájem, hlavně o 
kohouty, takže po prvním dnu bylo hodně vyprodáno. Když jsem 
maransky viděl prvně, to bylo asi před 13 léty, v Paříži, tak jich tam 
bylo větší množství a o tři barevné rázy víc. Tam se rozhodlo, že je 
musím mít.Ing. Šonka František 
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Zdrobnělé maransky 

Jak jsme viděli, ty jsou asi celoevropským problémem.  Na výstavě 
jich bylo 17 ve dvou barevných rázech. V barvě bílá a měděněčerná.  
Bílé, které jsou podstatně jednoduší byly čtyři následujícím oceněním : 
92 – 0 – 93 - 90. Cenil si je vystavovatel po 48 Eurech.  Měděněčerné 
vystavoval Wallenhorst. Ty měly vyšší ocenění převážně 93, 94 body, 
žádal 96 Euro za jeden kus. 

 

Maransky na evropské výstavě 
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Přecenil jsem své síly 

 

Ve čtvrtek večer jsme vyjeli a v pátek ráno jsme byli na výstavišti, 
celý den jsme se věnovali výstavě. Večer jsme jeli na nocleh, usnul 
jsem ve 24 hodin. Ráno jsme jeli na výstaviště a celý den jsem se 
věnoval výstavě.  V 18 hodin jsme odjížděli. Ráno jsem přijel domů. 
Uvařil jsem si oběd a nesl jsem kosti psům a už jsem nedošel. Padnul 
jsem, nemohl jsem se zvednout, ani zvednout ruce a to bylo 11 hodin 
dopoledne, po zádech jsem se dostal po 5 cm  do chodby, aby mě našla 
sousedka, co má byt nahoře a je kuchařka, vrací se kolem půlnoci.  To 
jsem byl ještě krátce při vědomí, které jsem hned ztratil. V celém bytě 
mám koberce, jen v té chodbě dlaždice. Ležel jsem přibližně 12 hodin v 
košili na dlaždicích. V půl noci sousedka zavolala sanitku. V pondělí, 
když už se mnou byla řeč, mi mladá lékařka řekla, teď už máte jenom 
těžký zápal plic, a značný zánět močových cest. 

            Teď mi začal nový život. Sousedka volala, co bude se 
zvířaty, ty dejte pryč, ty tady nemůžou hynout. Měl jsem jich dost, 
dával jsem je zadarmo, jen abych se jich zbavil. 

            Když mi někdo přeje „ Hodně zdraví „ že to není fráze, že mi 
přeje nejvíc co může. 

 
Ing. Šonka František 

Volba předsedy klubu 

 

Zavolal jsem přítele Václavíka, požádal jsem ho, aby mě zastupoval, 
než bude řádně zvolen. Souhlasil. Proč právě jeho?  Přítele Václavíka 
znám od doby, kdy se ztratil Ing Horr. Přítel Václavík je slušný, 
pracovitý, má k maranskám velký vztah, je taky absolventem Střední 
drůbežnické školy v Prostějově.  

 
Ing. Šonka František 
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Pozdravy od přátel z Marans klubu USA 
Hi to all: 
Here is a little of the history of the Marans as I 

known it. 
The first record of Marans in America occurred 

after WW2 when troops returned from Europe after 
the war.  After that several lines of cuckoo found 
their way over here and the breed became popular. 
 Several years later a line called the Leurquin line 
found it’s way here.  It was very mixed genetically 
and several people worked with them trying to sort 

the genes out, some producing black coppers and others silver birchens.  The white 
line appeared from two birds carrying recessive white and the wheatens appeared in 
the same way.  Thus we had the beginnings of the lines we have today. 

A group of us got together to form a club in 2008 in the hopes of getting the black 
copper recognized by the American Poultry Association.  When this was 
accomplished we went on to get the wheaten and white Marans accepted. 

Our club is a very successful one and we attribute this success by sharing our 
stock between each other to help get the best we can from our birds.  We have also 
made good friendships between our members and have social gatherings over a meal 
in the evening after a show.  

The Marans Chicken Club USA wish you the very best of luck with your czech 
club. 

Bev Davis 
 

Pozdrav všem : 
Toto je historie maransek, jak ji znám já. 
První zprávy o maranskách v Americe se objevily po druhé světové 

válce, když se americké jednotky vrátily po válce z Evropy. Potom si 
cestu k nám našlo pár linií krahujcových, a toto plemeno se stalo 
oblíbeným. O několik let později se k nám dostala linie Leurquin. 
Geneticky to byla velká míchanice a několik lidí se snažilo s plemenem 
pracovat a geny rozplést, z některých vznikly měděně černé a z jiných 
stříbrně černé. Bílý barevný ráz vznikl ze dvou jedinců, kteří měli 
recesivní bílou a stejně tak vznikly i pšeničné maransky. Takové byly 
začátky linií barevných rázů, které máme dnes. 

V roce 2008 se několik z nás rozhodlo založit klub ve víře, že 
Americká drůbežářská asociace uzná měděně černou. Když se to 
podařilo, pokračovali jsme v usilování o uznání pro pšeničné a bílé 
maransky. 
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Náš klub je velmi úspěšný a tento úspěch přikládáme tomu, že 
sdílíme svoje zkušenosti a tak si pomáháme získat z našich zvířat 
maximum. Také mezi členy vzniklo přátelství a setkáváme se při 
společných večeřích po výstavách. 

The Marans Chicken Club USA vám přeje mnoho štěstí s vaším 
českým klubem. 

Bev Davis - viceprezident klubu MCC USA 
přeložila: Jana Mesteková 

 

 

 

 
 
 
MARANS CHICKEN CLUB USA 
By: April Howington, Treasurer 
 
The Marans Chicken Club USA was officially formed in 2008 as a national club 

for Marans breeders to could come together. Bev Davis founded the club and served 
as president for many years, now holding the position of VP in charge of Public 
Relations. She's also the number one figure in America that got the birds started. She 
developed most of the colors. We consult her on our genetics and breed information.  
 At first the club was basically run from an Internet yahoo group, but now is 
predominantly run from Facebook. The two main goals of the club are to promote egg 
color and breed to the Standard of Perfection.  
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The American Poultry Association (APA) was established over 100 years ago in 
the United States of America to publish a Standard of Perfection book that American 
poultry  breeders would have access to as a reference for producing the various breeds 
and varieties of poultry in uniformity.  

 
The MCC USA put forth the Black Copper Variety of the Marans breed to the 

APA and asked for acceptance as a standard breed back in 2009. Since that time there 
have been two more varieties accepted; the Wheaten and the White, making the total 
accepted varieties three.  

 
The MCC USA is split into 7 regions with each region having an officer over 

them. Each region has its own annual show along with various state shows and special 
meets. Once a year the entire club holds a National Meet and club attendance is 
encouraged. These prove to be their most successful meets as a club.  

 
The MCC USA is known for its great social aspect and that seems to be one of the 

main things that holds the club together as one unit united and moving forward to 
preserve egg color and standardized breeding. 

 
The MCC USA boasts approximately 200 due-paying members, plus a Facebook 

following of nearly 1800 members. The Yahoo group reached over 2000 members in 
it's day, being recently replaced by social media.  

 
Egg shows and poultry shows prove to be the best avenue for spreading the word 

of this wonderful breed. It is hard to walk past a table full of russet colored eggs and 
not stop to admire them!  

 
Eggs shows are held at various poultry shows across the nation, and at this point 

members are welcome to mail in their eggs to compete on a national level! Year end 
awards are given for egg show winners as well as poultry show winners at the 
National. Also at the National, the club members are all invited to have dinner 
together to meet each other and have fun. 

 
The club looks forward to many, many more years of common-goal breeding and 

preservation of egg color, as well as fun and activity! 
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Marans Chicken Club USA 
autor: April Howington, pokladník 

 
Marans Chicken Club USA byl oficiálně založen v roce 2008 jako 

národní klub, kvůli sjednocení chovatelů. Bev Davis založila klub a 
fungovala jako prezident mnoho let, nyní zastává funkci viceprezidenta 
pro styk s veřejností. Je také hlavní postavou v Americe, která se 
zasloužila o začátek chovu tohoto plemene drůbeže. Vyšlechtila většinu 
barevných rázů. Konzultujeme s ní genetické a chovatelské informace. 

Zpočátku klub v podstatě běžel jako Yahoo skupina na internetu, ale 
nyní převážně funguje na Facebooku. Hlavními cíli klubu je 
podporovat barvu vajec a v chovech se snažit přibližovat k dokonalosti 
podle standardu. 

Americká drůbežářská asociace (APA) byla založena před více než 
sto lety v USA, aby vytvořila  vzorník plemen drůbeže, aby američtí 
chovatelé drůbeže měli přístup k informacím o barevných rázech 
drůbeže a standardech plemen. 

Marans Club USA požádal o uznání měděně černého barevného rázu 
maransek v roce 2009. Od té doby přibyly další dva barevné rázy, bílé a 
pšeničné, takže celkový počet uznaných barevných rázů je tři. 

MCC USA je rozdělen do sedmi regionů, každý region má svého 
předsedu. Každý region má svou vlastní každoroční výstavu, a další 
různé celostátní výstavy a speciální setkávání. 

Jednou za rok pořádá celý klub Národní výstavu s cílem přilákat k 
účasti co nejvíce členů. Ukazuje se, že jsou to nejúspěšnější setkání 
klubu. 

MCC USA je známý svou skvělou soudržností a to je zřejmě hlavní 
věc, která drží klub pohromadě, a tím se posunujeme kupředu ke 
zdokonalování barvy vajec a zlepšování standard u plemene. 

MCC USA se může pochlubit  přibližně 200 platnými členy, plus 
téměř 1800 příznivci na Facebooku. Yahoo skupina dosáhla více než 
2000 členů v době, kdy byla nahrazena sociální sítí. 

Výstavy vajec a drůbeže se ukazují být nejlepší cestou, aby se 
veřejnost dozvěděla o tomto nádherném plemeni. Je těžké projít kolem 
stolu, plného červenohnědých vajec, nejde je přestat obdivovat. 
Výstavy vajec se konají na různých výstavách drůbeže po celé zemi, v 
současné době jsou členové zváni e-mailem, aby soutěž probíhala na 
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národní úrovni.  Na konci roku jsou předávány ceny vítězům výstav 
vajec i drůbeže na Národní výstavě. Na Národní výstavě jsou také 
členové zváni na společnou večeři, kde se setkávají a baví se. 
Klub se těší na mnoho a mnoho dalších let společných cílů v chovu, 
zachování barvy vajec, stejně jako na zábavu a aktivity. 

přeložila: Jana Mesteková 
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Vážení přátelé, 
 
dostává se vám do rukou zpravodaj Klubu chovatelů maransek.  
Souběžně s tímto zpravodajem jsou v provozu internetové stránky 

klubu a to www.maransky.cz. Výbor klubu mě požádal, abych 
spravování těchto stránek převzal po příteli Tománkovi, který zřejmě 
neměl dostatek času na včasnou aktualizaci stránek. 

Na těchto stránkách naleznete vše potřebné a zajímavé o Klubu 
chovatelů maransek. Naleznete zde jak složení výboru klubu, tak i 
aktuální seznam členů. Dále jsou zde k přečtení články našich členů, 
rovněž i fotogalerie chovných zvířat chovatelů tohoto klubu.  

O smyslu těchto stránek svědčí jeho poměrně velká návštěvnost. 
Věříme, že v dnešním světě internetu, můžeme přes tyto internetové 
stránky oslovit hlavně mladší chovatelskou veřejnost.  

O tom, jak budou stránky vypadat po obsahové stránce nebo budou 
aktuální, tak to záleží i na vás. Rád od Vás přijmu články, fotografie, 
nebo i náměty na tyto stránky.  

 
S chovatelským pozdravem 

Holec Ladislav 
administrátor stránek www.maransky.cz 
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MOŽNOST OBJEDNAT SI OBLEČENÍ S MOTIVEM KLUBU 
 
Připravili jsme pro Vás možnost objednat si něco málo oblečení s 
maransčím motivem a doufáme že se vám bude líbit. 

V tabulce najdete přibližné ceny za jeden kus, a možnosti velikostí, 
které si lze objednat. 

Ceny jsou přibližné proto, že se budou pohybovat podle toho, kolik 
kusů dohromady si objednáme. 

Vybírejte a svoje objednávky v neomezeném množství posílejte 
mailem na adresu ZOO-BUQICE@seznam.cz nebo volejte 720333636. 

Na rozmyšlenou máte 14 dní od tohoto krásného, přínosného 
okamžiku, kdy se Vám dostal Klubový zpravodaj do ruky. 

(platí pouze pro stávající členy – neplatí pro později přijaté členy, 
kteří dostanou Zpravodaj dodatečně) 

Po 14ti dnech bude objednávka předaná firmě k výrobě, a už nebude 
možné doobjednávat. 

 

 

 

 

 

 

 

Dámské triko Pure  258,‐/ks 
velikost  XS ‐ 2XL 
 

Triko pánské Classic new  228,‐/ks 
 velikost  S ‐ 3XL
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Mikina Adventure  628,‐/ks 
velikost  M ‐ 3XL 

 

 
Vesta  593,‐/ks 
velikost M ‐ 3XL 
 
 
 
 

Toto je zvětšený náhled loga, 
které je na oblečení i samolepkách.
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         Jistě jste si všimli, že jsme vám pro 
         radost připravili klubové samolepky 
         k nalepení z vnitřní strany skla vašeho 
         auta a také obyčejné samolepky - k 
         nalepení kam chcete. 
 
 
Tyto samolepky jsou jedinečné, protože jsou pouze pro stávající 

členy klubu. 
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NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA 7, Kostelní  44 
 

upozorňuje na přednášku 27. října, v 18 hodin  v přednáškovém sále 
muzea. 

 
Drůbež  v Čechách za  2. světové války a v poválečném období. 
 

III.  ročník 
 Chov drůbeže - plemena - technologie - krmení - veterinární péče -  

užitkovost - počátky plemenářské práce - zpeněžování drůbežích 
produktů - chovatelské osobnosti - povinné dodávky za 2. světové 
války a po válce. 

 
Na závěr přehled chovatelských časopisů od jejich vzniku. 

 
Přednáší: Ing. Fr. Šonka, držitel Evropské plakety "Za zásluhy o 
  rozvoj Evropského chovatelství. 
                   Jana Daniela Šabatková - moderátorka 
 

Vstup zdarma 
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Chovatel 2016 

18.11.2016 - 20.11.2016 

Králíci, holubi, drůbež a morčata 

 Celostátní výstava drobného 
zvířectva opět v Lysé nad Labem 

  Pro chovatele jsou připraveny  
poradenská služba, prodej pomůcek, 
veterinárních přípravků a krmiv. 

 

 

 

 

Německá výstava v Lipsku 2. - 4. 12. 2016                     
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KLUB CHOVATELŮ  MARANSEK ČR – SEZNAM ČLENŮ 2016 
 

1. Aliaksandr Aliakseyev, Tyčinky 37, Minskaja oblast Bělorusko, St.+375 293 
672 129, alekseev.sash@yandex.by 

 
2. Budajová Terezia, Majerská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, M: 

00420903890711, tterezka@azet.sk 
 
3. Čížek Stanislav, Šindlovy Dvory 35, 370 01 České Budějovice, M: 722 811 425 

 
4. Daňková Monika, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice, 
        M: 733 375 953, zvanhoste@gmail.com 
 
5. Dvořáková Olga, Prostřední 26, 664 46 Radostice, 

         M: 739 629 759, St. 547 225 445, olga.dvorakova7@seznam.cz 
 
6. Hejda Antonín, Komenského nám. 1201, 269 01 Rakovník, 
        M: 723 534 362, chovhejda@seznam.cz 
 
7. Holeček Vladimír, Dehtín 36, 339 01 Klatovy, M: 606 505 632, vhde@seznam.cz 
 
8. Hora Karel Ing, Sedlec 33, 294 71 Benátky n/Jizerou, 
        M: 605 243 604, karel-hora@volny.cz 
 
9. Hlásný René, Záryby-Martinov 282, 277 13 Kostelec n/Labem, 

M: 602 392 275, rene.hlasny@seznam.cz 
 
10. Holec Ladislav, Třebízského 2, 412 01 Litoměřice, 
        M: 773 276 822, ladaholec@seznam.cz 
 
11. Hrdličková Marie,Třeboradická 1076, 182 00 Praha 8-Kobylisy, M: 604 978 685 
 
12. Chichmanov Ivan Ing., Karlovotýnská 329, 252 16 Nučice, 
        M: 602 286 132, ivan.chichmanov@seznam.cz 

 
13. Janák Pavel Ing., Mrzky 25, 282 01 Český Brod, 
        M: 608 878 887,  jeleni.raj@seznam.cz 
 
14. Jankovský Jaroslav, Kařízek 11, 338 08 Zbiroh, M: 723 886 025, j.j@email.cz 
 
15. Juhászová Helena, Nové Zámky 45, 289 33 Křinec, 

 M: 724 285 383, St. 325 515 713, 311 262 297, pistasped@seznam.cz 
 
16. Klacek Václav, Na Kozině 10, 293 01 Mladá Boleslav, 

   M: 602 821 880, sametka40@seznam.cz 
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17. Křižan František, 270 04 Kolešov 73, M: 737 732 735, ferokrizan@seznam.cz 
 

18. Mahulík Pravoslav, Hlavní 232,  250 75 Káraný, 
M: 731 755 393, p.mahulik@seznam.cz 
 

19. Matouš Ondřej, Třešňová 3021,289 23 Milovice, M: 775 994 339  
 
20. Mesteková Jana, 431 14 Strupčice 2, M: 720 333 636, zoo-buqice@seznam.cz 

 
21. Mesteková Martina, 431 14 Strupčice 2, M: 720 610 468, 

mestekova.martina@seznam.cz 
 
22. Němcová Kristýna, 267 27 Podbrdy 79, M: 775 432 982, k.nemcova0@gmail.com 
 
23. Potužník Zdeněk, Obytce 7, 339 01 Klatovy, St. 376 320 892 

 
24. Rezek Ladislav, Štolmíř 13, 282 01 Český Brod, M: 732 987 231 

 
25. Šonka František Ing, Bří. Veverků 1563, 193 00 Praha 9 - H. Počernice, 

M: 604 774 493, St. 281 924 565, sonkafr@volny.cz 
 
26. Šrytr Josef, Radimovice 71, 463 44 Sychrov, M: 724 260 23 
 
27. Štajner Lukáš, 262 23 Křešín 36, St: 318 692 654, 

M: 721 287 550, lukas-stajner@seznam.cz, MCH 
 
28. Štípek Miloslav, Kněžice 18, 471 25 Jablonné v Podještěšdí, 

   M: 722 965 540, milastipek@seznam.cz 
 
29. Štursa František, Všechovická 32, 664 24 Drásov, M: 606 850 869 
 
30. Václavík Libor, Mrzky 87, 282 01 Český Brod, 

M: 728 234 385, St. 321 621 554,  vaclavik-libor@seznam.cz 
 
31. Valentovič Jan, Lesní 28, 350 02 Cheb, M: 607 799 119, 

valentovicjan@seznam.cz 
 
32. Vrtný Břetislav, 739 45 Fryčovice 117, M: 737 524 041 
 
33. Zeman Petr, Pod lesem 270, 250 68 Husinec - Řež, 
        M: 606 688 779, pzmarans@seznam.cz 

 
34. Žižka Jan, Požárníků 206, 273 01 Lhota, M: 724 162 352, lhota206@seznam.cz 
 
35. Zatloukal Lukáš - Zákostelí 84, 798 12 Kralice na Hané, 
        M: 605 979 056, zatloukal69@gmail.com 
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