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Milí přátelé,
dostáváte  do  rukou  další  číslo  zpravodaje  Klubu

chovatelů maransek. V našem klubu se hodně změnilo, a podle
toho se vyvíjí i tato naše ročenka. Letos bychom chtěly zvlášť
upozornit na dva důležité články autorů Ivana Pavla a Pavla
Hrubeše. Tyto dva články v sobě nesou to nejpodstatnější, co se
našeho plemene v současnosti týká. Jednak shrnutí vad, které u
maransek  na  výstavách  potkáváme  a  podrobné  vysvětlení
posuzování, a v druhém článku  možný způsob,  jak se vad v
chovech, v rámci klubu, postupně zbavit - plemenářskou práci.
Děkuji  oběma  autorům  za  čas,  který  nám  věnovali.  Jejich
přednášky  na  naší  výroční  schůzi,  byly  opravdu  na  takové
úrovni že každý kdo nepřijel udělal velkou chybu. Děkujeme i
za další čas který ještě dali do napsání těchto článků. Moc si
toho vážíme a doufáme v další spolupráci.

Máme za sebou několik akcí, které byly, myslím, velmi
vydařené a prospěšné, probereme je každou zvlášť  a  těšíme se
na  ty  další,  které  si  sami  sobě  v  tom  následujícím  roce
připravíme.

Ať se nám všem, i našim maranskám, letos daří, a ať se
všichni sejdeme na našich plánovaných akcích.

 Příjemné a užitečné čtení přeje
 Váš redakční kolektiv 

Mesteková a Mesteková 
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Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů maransek konané
dne 19. 1. 2019 v Praze (Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy 

Program: 
1. Zahájení, úvod (seznámení s programem) 
2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2018
3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok
2018
4. Zpráva revizní komise
5. Príjmutí nových členů
6. Volba mandátové komise
7. Rozpočet na rok 2019
8. Plán akcí na rok 2019
9. Různé, diskuse
10. Usnesení, závěr

Přítomno: 15 členů, Členská základna byla usnášení schopná
Hosté: př. Ivan Pavel, př. Hrubeš
1. Zahájení, úvod (seznámení s programem) 
Schůzi zahájil předseda Ladislav Holec, který celou schůzi vedl, přivítal 
přítomné, př. Pavla, př. Hrubeše, čestného předsedu ing. Šonku, a seznámil 
přítomné s programem schůze.

Schválení programu; Pro: 15; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0
2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2018
Vážení členové Klubu chovatelů maransek, hosté.
Dovolte mi v krátkosti shrnout činnost klubu v uplynulém roce 2018.

Myslím, že klub se podařilo stabilizovat a postupně ho dostávat do
pozice aktivních klubů ČSCH. Samozřejmě je před námi ještě velký kus
práce, kterou za nás nikdo jiný neudělá. A teď už opravdu k činnosti klubu.
V únoru byla výroční členská schůze zároveň volební. Zvolen byl staronový
výbor,  včetně  kontrolní  komise.  Začátkem  roku  provedl  finanční  úřad
kontrolu účetnictví za předešlé 2 roky a neshledal  žádné výhrady. Tímto
bych chtěl poděkovat za precizní práci dlouholeté pokladní klubu přítelkyni
Juházsové za její obětavou práci pro náš klub. Je vidět, že peníze klubu jsou
ve správných rukou. Když postoupím do dalšího období loňského roku, tak
se dostávám do doby konání celostátní výstavy mláďat, která se koná již
tradičně v měsíci září v Olomouci. Bohužel na této výstavě opět žádný člen
klubu  nevystavoval.  Nevím,  zda  je  to  brzkým  termínem,  nebo  místem
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konání. Počet vystavené drůbeže 364 kusů se mi na CV zdá opravdu nízký a
je otázkou, zda má smysl do budoucna takovou výstavu pořádat. V měsíci
říjnu  proběhl  svátek  všech  maransek  .  Dne  12.-13.října  2018  proběhla
speciální  výstava  Klubu  chovatelů  maransek  v  Dobrovici.  Hezký  areál
pojmul snad rekordní  počet  67 maransek, který se kdy na jednom místě
vystavil.  Za  skvěle  připravený fundus  patří  dík  našemu členu  a  zároveň
předsedovi místní ZO Dobrovice Václavu Klackovi. Chovatelé místní ZO
nás i naše maransky mile přijali a slepičky i my chovatelé jsme se v místním
areálu  cítili  jako  doma.  Vystavená  zvířata  vystavené  po  kmenech  1,2  v
klecích v úrovni očích byla skvělá volba a zvířata se náležitě předváděla.
Naší  speciální  výstavu  obeslali  tito  členové  klubu:  př.  Mesteková  Jana,
Martina,  Holec,  Šonka,  Václavík,  Mahulík,  Rezek,  Holeček.  Těmto
chovatelům patří velký dík. Tito chovatelé to myslí s maranskama opravdu
vážně!  Náš  klubový  posuzovatel  př.  Vilhelm  posoudil  všech  67  kusů
maransek  s  velkou  precizností,  své  rozhodnutí  se  nebál  konzultovat  s
přítomnými členy klubu. A jaké bylo umístění? Titul šampion získal na zdr.
Maransku přítel Václavík, nejlepší kmen a nejlepšího kohouta vystavil také
přítel  Václavík,  nejlepší  slepici  vystavil  př.  Holec,  nejlepšího jednotlivce
málo  chovaného  barevného  rázu  vystavila  př.  Mesteková.  Čestnou cenu
získal  př. Rezek, př. Holeček, př.  Mesteková. Všem vítězům samozřejmě
blahopřeji. Myslím, že speciální výstava splnila svůj smysl. Už teď jsme
dostali  od  předsedy  ZO  Dobrovice  nabídku  uspořádat  další  speciální
výstavu opět  v  Dobrovici.  Je jen  na nás  jestli  danou nabídku přijmeme.
Dokázal  bych  si  představit,  že  oslovíme  slovenský  klub  maransek  s
možností uspořádat společnou výstavu maransek. Další z vrcholů uplynulé
chovatelské sezóny byla listopadová evropská výstava,  která se konala v
dánském Herningu. Čest českých maransek na této výstavě zachraňoval a
nevedl  si  špatně  přítel  Václavík.  V  měsíci  listopadu  nově  zvolená
UOKCHD  začala  pracovat  na  aktualizování  seznamu  plemen  a  rázů
drůbeže.  ÚOKCHD  podle  mého  názoru  pracuje  nejednotně,  někdy  až
unáhleně.  Člen UOK př.  Rohrer,  který má na starost  spolupráci  s  kluby
spolu  s  přítelem  Hertlem  jakožto  koordinátorem  výstavnictví  uspořádali
schůzku klubů na skoro nejvýchodnějším místě v České republice ve městě
Vranovice.  Ať  pro  mě,  nebo  pro  jednatelku  by  stál  výlet  přes  celou
republiku 2dny dovolené a cca. 1500 korun jen za dopravu. Klub náležitě
protestoval  na zcela nevhodné místo konání  této schůze,  bohužel  marně.
Nechápeme, proč se toto setkání nemohlo uskutečnit na sekretariátu, nebo
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někde v půli republiky. Důvodem proč tak být nemohlo, byl důvod, že prý
cituji doslovně př. Rohrera: bývalé vedení UOK procestovalo celej rozpočet
na  schůzování,  bylo  mě  jako  novému  členu,  ze  strany  sekretářky  p.
Stejskalové jasně dáno najevo, že nejsou peníze! Celé toto jednání dělám na
vlastní náklady. Konec citace přítele Rohrera. Z toho vyplývá, že svaz chce
ušetřit peníze, ale každý klub bude stát doprava nehorázné peníze. Mrzí mě,
že UOKCHD je rozdělena na dvě skupiny, ale to je pouze následek toho, že
nebyly voleny do UOK skupiny, ale jednotlivci. Vraťme se ale k něčemu
příjemnějšímu a to byla listopadová Celostátní Výstava v Lysé nad Labem.
Vystaveno bylo celkem 34 maransek ve 3 barevných rázech. Z klubu nás
reprezentovali Mesteková Martina, př. Holec, př. Václavík. Výstava vajec
bohužel uspořádána nebyla z důvodu nezájmu. Je smutné, že jsme výstavu
vajec odhlasovali všemi 18 hlasy a nakonec byli ochotni přivézt vejce pouze
4 členové.

Vážení členové klubu, dovolte mi na závěr popřát Vám úspěšnou
chovatelskou sezónu 2019. Chovu zdar.
3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2018

Příjmy:                                               Výdaje:
Členské příspěvky    6 800 Kč             Koupě hrnků        8 750 Kč
Sponzorský dar       10 000 Kč            Tisk zpravodaje    4 783 Kč
Tržba za hrnky             900 Kč            Cestovné              1 380 Kč
Úroky                          5,33 Kč            Účetní                  1 001 Kč
                                                             Poštovné              1 776 Kč
                                                             Internet                1 001 Kč
                                                             Občerstvení         1 469 Kč
                                                             Poháry                 1 891 Kč
                                                             Vedení účtu             185 Kč
                                                             Režie                    1 707 Kč
Celkem                   17 505 Kč           Celkem               23 941 Kč

Stav k 1. 1. 2018               70 905,40 Kč
+ Příjmy                            17 505,33 Kč
- Výdaje                            23 841,00 Kč
Stav k 31. 12. 2018          64 469,73 Kč
Z toho v pokladně               2 038,00 Kč
Na účtu                              62 431,73 Kč
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4. Zpráva revizní komise
Kontrolní komise provedla revizi pokladny a pokladní knihy za rok 2018.
Bylo překontrolováno 25 výdajových pokladních dokladů, 23 příjmových
pokladních dokladů a 12 bankovních výpisů. Všechny příjmové i výdajové
doklady jsou řádně podepsány, orazítkovány a zapsány v pokladní knize.
Rovněž  i  všechny  bankovní  výpisy  jsou  řádně  zaevidovány.  Pokladní
hotovost se shoduje se zápisem v pokladní knize. 
5. Přijmutí nových členů
Žádný zájemce o členství v klubu na schůzi nedorazil. 
6. Volba mandátové komise
Mandátová komise: Předseda: př. Valentovič; člen: př. Scordia

Pro: 15; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0
Zápis na členské schůzi: př. M. Mesteková

Pro: 15; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0
7. Rozpočet na rok 2019

Přijmy                                                    Výdaje 
Členské příspěvky         7 000 Kč          Zpravodaj                        4 000 Kč
Sponzorské dary          10 000 Kč          Účetní                              1 000 Kč
Prodej hrnků                  1 000 Kč           Internet                           1 001 Kč
Od ČSCH                          990 Kč           Poháry                            2 000 Kč
Úroky                                  10 Kč          Občerstvení                     2 000 Kč
                                                                  Poštovné                        2 000 Kč
                                                                  Režie                              2 000 Kč
                                                                  Cestovné                        2 000 Kč
                                                                  Reklamní předměty       2 800 Kč
                                                                  Za vedení účtu                  199 Kč
Příjmy celkem             19 000 Kč           Výdaje celkem            19 000 Kč

8. Plán akcí na rok 2019
Zaplacení členských příspěvků do konce března

Pro: 15; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0
Speciální výstava ve středočeské Dobrovici 

Pro: 15; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0
9. Různé, diskuze

Byl  předložen  návrh  uskutečnit  oficiální  klubovou
výstavu vajec s posouzením při  výstavě v Litoměřicích.
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(vzorek s  6  ks  vejci)  Posuzování vajec ve čtvrtek 7.  2.
2019. Samotná výstava 8. 2. - 9. 2. 2019. 

Pro: 15; Proti: 0; Zdrželo se hlasování: 0
Návrh  na  zrušení  zpravodaje  (důvody:  časově  náročné,
drahý tisk): 

Pro: 1; Proti: 12; Zdrželo se hlasování: 2
Návrh na zpoplatnění zpravodaje (50 Kč za 1 ks): 

Pro: 1; Proti: 12; Zdrželo se hlasování: 2
10. Usnesení, závěr

Členská základna schvaluje:
 Volbu mandátové komise
 Volbu zapisovatele na schůzi
 Rozpočet na rok 2019
 Zaplacení členských příspěvku do konce března
 Speciální výstavu v Dobrovici
 Výstavu vajec v Litoměřicích

Členská základna zamítá:
 Zrušení zpravodaje
 Zpoplatnění zpravodaje

K závěru schůze si př. Pavel a př. Hrubeš připravili přednášky. 
Př.  Pavel  hovořil  o  celostátní  výstavě mláďat,  posuzování  na  výstavách,
setkání  s  kluby,  prezentaci  vajec,  vyjadřování  názorů  na  internetu  a  o
úspěšnosti zvířat na výstavách a následném posuzování. K dispozici byly i
promítané  fotky s  vadami  u  maransek,  které  př.  Pavel  ihned  hodnotil  a
vysvětloval přítomné vady. 

Př.  Hrubeš  si  připravil  přednášku  o  plemenitbě  a  následné  plemenářské
práci. 

V závěru předseda L. Holec poděkoval přítomným hostům za přednášky,
členům za účast a popřál hodně štěstí do nového chovatelského roku. 

Zapisovatel: Martina Mesteková
Ověřovatelé zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec
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Obecné předpoklady k dosahování úspěchů na výstavách
a hodnocení Maransek z pohledu důležitosti jednotlivých

plemenných znaků a závažnosti různých vad

Maransky  byly  v  zemi  původu  vyšlechtěné  jako  užitkové
plemeno  s  kombinovanou  užitkovostí  a  také  v  českém  seznamu
uznaných plemen jsou zařazené mezi hospodářsky významná plemena.
U  takovýchto  plemen  je  vedle  zajímavého  vhledu  požadována  také
velmi dobrá snáška, ale i rychlý růst a nadprůměrná zmasilost. Z toho
vyplývá,  že  při  hodnocení  jejich  exteriéru  musí  být  preferovány
především  ty  plemenné  znaky,  ze  kterých  lze,  alespoň  orientačně,
usuzovat  na  úroveň  těchto  parametrů  užitkovosti.  Maransky  jsou
typickým středně těžkým plemenem a v rámci této skupiny se řadí mezi
plemena spíše větší. Ve stáří 8 – 9 měsíců by měli kvalitní kohouti vážit
asi 3,3 – 3,6 kg a slepice 2,5 – 2,8 kg, víceletá zvířata asi o 0,5 – 0,7 kg
více. S hmotností do značné míry souvisí i plemenný typ (zejména jeho
hlavní část – trup), rámec a konstituce a proto by tyto znaky měly mít
při hodnocení nejvyšší prioritu. Samozřejmě však nelze zcela opomíjet
ani  znaky  ostatní,  zvláště  pak  v  případech,  kdy  vykazují  závažnější
vady.

Základem  trvalejších  úspěchů  na  výstavách  jsou  optimální
podmínky v chovech. Kvalitní potomstvo lze získat pouze od pečlivě
vybraných,
nadprůměrných chovných
zvířat.  Neméně  důležitá
je  i  jejich  vyvážená,
plnohodnotná  výživa,
zvláště  v  období
produkce  násadových
vajec.

Podstatný vliv má
rovněž  termín  líhnutí,
který  by  měl  být  zvolen
tak,  aby odchovy byly v
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období nejdůležitějších výstav (klubová, celostátní) staré nejlépe 7 – 9
měsíců. Ve věku 7 měsíců by zvířata již měla mít plně vyvinuté všechny
plemenné  a  pohlavní  znaky,  což  je  pro  jejich  správné  ohodnocení
mimořádně důležité. S postupujícím časem se pak u části zvířat začínají
objevovat různé získané vady, např. poranění neopeřených částí hlavy
jako důsledek vzájemných šarvátek, poškození peří slepic při pojímání,
nebo  i  částečné  (krční)  pelichání.  S  přibývajícím  věkem  dochází  u
některých jedinců také k postupnému hrubnutí některých partií, zvláště
hřebenů, ušnic, laloků, obličejů a běháků.

Nezanedbatelný význam má i větší početnost odchovů, od které
se  odvíjí  možnost  intenzivnější  předvýstavní  selekce.  Je  třeba
akceptovat  skutečnost,  že  u  průměrně  prošlechtěných  plemen  podíl
jedinců vhodných pro výstavy (tedy s předpokladem dosažení alespoň
třídy VD) zpravidla nepřesahuje 40 % a podíl výrazně nadprůměrných
jedinců  (třídy  EL  a  SE)  nepřesahuje  10  %.  U  plemen  s  méně
prošlechtěným  exteriérem,  mezi  která  patří  i  Maransky,  jsou  tato
procenta často ještě výrazně nižší.

Výběry  zvířat  na  výstavy  nelze  samozřejmě  provádět  bez
dokonalé  znalosti  standardu  plemene,  ale  také  obecně  platných
společných  nepřípustných  (výlukových)  vad.  Ty  jsou  uvedené  a
podrobně popsané ve Vzorníku na str. 88 – 93. Jedná se např. o slabou
konstituci, dvojzuby, trojzuby a postranní výrůstky na hřebenech, různé
větší  deformace  kostry,  atypické  utváření  zobáků,  mezery  v  letkách,
porušené struktury opeření a další. Přehled vybraných znaků Maransek s
nejčastějšími a nejzávažnějšími vadami a jejich hodnocením, uvádím v
tabulce.

Důsledkem podcenění výběru zvířat  jsou zcela  zákonitě  horší
výstavní výsledky. Mnohdy stačí mezi mnoha přednostmi zvířete pouze
jediná větší vada, která musí být ohodnocená výrazně nižší známkou v
dané pozici a následně i snížením výsledné třídy. Z toho vyplývá, že na
výstavy rozhodně nepatří zvířata s většími vadami plemenných znaků a
jedinci v neodpovídající výstavní kondici.
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Poř
adí 

Znak Standard (Známky 5 nebo 4) Velké vady 
(Známky 2 nebo 
1) 

Nepřípustné vady 
(Známka 0) 

1. Rámec Střední až větší Menší  Malý

2. Konstituce Silná Jemná nebo hrubá  Slabá

3. Trup Poměrně mohutný, delší, široký, 
hluboký, výrazně osvalený, s 
plnými zaoblenými prsy a dobře 
vyvinutým břichem. Při pohledu z 
boku obdélníkového nebo 
lichoběžníkového tvaru, při pohledu
shora po celé délce stejně široký, 
bez zúžení v partii sedla. Téměř 
vodorovně nesený.

Krátký, úzký, 
málo hluboký, 
méně osvalený, 
výše nesený. 

Drobný, velmi krátký,
při pohledu z boku 
trojúhelníkový, velmi 
vysoko nesený. 

4. Postoj Středně vysoký, široký. Vyšší nebo velmi 
nízký, užší.

Velmi vysoký, velmi 
úzký. 

5. Ocas Nejvýše středně dlouhý, široce 
nasazený, středně vysoko nesený, s 
plynulým přechodem z linie sedla.

Dlouhý, vysoko 
nesený, úzce 
nasazený, zlom v 
přechodu z linie 
sedla.

Kolmo nesený nebo 
veveří. 

6. Běháky Silné ale jemné struktury. Barvy 
masové, zvláště u slepic někdy 
našedlé. Na vnější straně a vnějších 
prstech krátce opeřené. 

Hrubé, téměř 
neopeřené. 
„Hrášky“ u 
slepic. 

 Neopeřené. Zcela 
černé nebo s příměsí 
žlutého pigmentu, 
žlutá barva chodidel. 
Ostruhy u slepic. 

7. Křídla Křídla Silná, v ose trupu nesená.  Částečně 
spuštěná. 

 Výrazně dolu 
spuštěná. 

8. Hlava  Středně velká, v horní části 
zaoblená.

 Jemná nebo 
hrubá.  

Dlouhá, nízká, plochá.

9. Hřeben Středně velký, praporek sleduje linii Velmi malý nebo Silně přerostlý, velmi 
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týlu, ale k týlu nepřiléhá. U slepic 
menší, vzpřímený. 

velmi velký, 
hrubý, zvlněný, 
vztyčený 
praporek – u 
slepic hodnotíme 
mírněji.   

hrubý, deformovaný. 
U slepic výrazně 
klopený. 

10. Zobák Zobák Přiměřeně dlouhý a silný.  Delší.  Dlouhý, velmi slabý. 

11. Oči  Oranžové až červené. Žluté, hnědé. Perlové, zelené. 

12. Holeně   Zmasilé, s bohatým ale přilehlým 
opeřením. 

Náznak holenních
podušek. 

Holenní podušky, 
manžety, supí pera. 

13. Stavba a 
struktura 
peří  

Tvrdší, přilehlé, bez podušek, široké
letky. 

Náznak 
sedlových nebo 
holenních 
podušek, úzké 
nebo šavlovité 
letky. 

Sedlové nebo holenní 
podušky, silně 
porušená struktura 
praporů letek. 

14. Barva a 
kresba peří
- Černé a 
modré 
měděněkrk
é, Černé a 
modré 
stříbrokrké 

Základní barva černá nebo modrá. U
kohoutů kresba na hlavě, v krčním a
sedlovém závěsu, na zádech a 
štítech křídel, u slepic pouze v 
krčním závěsu.

Mírně probělená 
podsada. Náznak 
kresby v dolní 
části prsou. Velmi
slabá kresba v 
krčním závěsu 
(často zvláště u 
slepic).

Silně probělená 
podsada. Výrazná 
kresba na prsou a 
holeních, kresba v 
letkách, kresba v 
ocase, u slepic kresba 
na zádech, v sedle a  
štítech křídel. 

 Ivan Pavel 
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Postřehy na maransky odjinud

Na Konferenci odbornosti drůbeže v roce 2017, jsem byl
vyzván  k  vypracování  návrhu  plemenářského  programu  v
klubu  Maransek.  První  setkání  s  klubem  bylo  ve  Staré
Boleslavi  po  stolním  obodování  kde  jsem  měl  možnost
soustředěný  plemenný  materiál  klubu  vidět.  Byl  to  málo
početný  ale  velmi  pěkný  základ  chovu.  Pro  omezený  počet
chovných  zvířat  jsem  požadoval  od  ostatních  členu  o
zařazených kohoutech do chovů s  kopií  oceňovacím lístken,
abych  měl  přehled  o  kvalitě  plemeníků  dle  pozic  s  tím,  že
seznam kohoutů do chovů bude odeslán všem chovatelům v
klubu.  Výsledkem byl  ohlášen stav jen 4 chovatelů každého
jiného  barevného  rázů.  Ostatní  mají  zvířata  podřadná  nebo
žádná. Tedy počáteční stavy chovných kusů nejsou.

Naskytla  se  mi  možnost  zúčastnit  se  zájezdu  na  spec.
výstavu klubu v SRN, 25. 11. 2017. Klub založen v r.1998 a
tato výstava byla 18 v pořadí. Na výstavě bylo vystaveno 119
kusů od 15 vystavovatelů a  8 barevných rázů.  Nejpočetnější
černé měd.krké 43 ks (12/31) Modré měd. 12 ks (5/7 ) černé
stř.  krké  11ks(  6/6)  Krahujcové  neobeslány  ,  Bílé  3  kusy  ,
Pšeničké 14 ks (6/8 ) Modré stř.  a splash 2 kusy.  Zdrobnělé
černě měděněkrké.  17 ks (7/10) a krahujcové velmi pěkné 4
kusy.  Celkový  dojem na  vystavená  zvířata,  výborné  tvary  a
trupy  ale  netrestané  hřebeny  velké  a  esovité.  U  pšeničných
světlá  břicha.  Prodejné  ceny  nebyly  v  katalogu  uvedeny
domlouvalo  se  to  u  klecí.  První  den  výstavy  se  dopoledne
posuzovalo,  odpoledne  naše  návštěva  7  x  ČR  a  4  x  SR.
Prodávalo  se jenom členům klubu.  Nákupčí  ze slovenska se
přihlásil  a  zároveň  chovatelka  z  ČR Zábřehu.  Té  se  podařil
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nákup  kohouta  z  chovu  vítězné  kolekce  chovatele  Marc
Gösche. Jeho vítězný kohout i slepice představovali ideál 100
b.  Na  této  výstavě  byly  vystaveny  všechny  barevné  rázy  z
SRN. Na jiných zahraničních výstavách některé barvy nebyly
zastoupeny.

Evropská výstava Dánsko 9.1l. 2018, byla obeslána 41
kusy černých měděněkrkých, 12 kusů modrýchměděněkrkých a
pouze 3kusy bílých. Zdrobnělé vystaveny 24 kusech černých
měděněkrkých, které vystavoval i náš chovatel Libor Václavík
v počtu 1,1 obojí 94 body. Na černé byl evropský mistr i mistr
klubu z min. výstavy Marc Gösche, kde na první kolekci získal
384 bodů nejlepší kohout 97 b a slepice 96 a na druhou 279
bodů. Na těchto zvířatech jako na speciálce těžko hledat chybu.
Na  dalším  místě  3  kolekce  a  druhý  vystavovatel  byla  naše
chovatelka Marie Polesová ze Zábřehu. Ta která na speciálce v
Německu kupovala bratra vítěze.

Celostátní výstava Lysá na Labem 23.11.2018 zastoupená
6 kusy bílých  slepic  kde  ocenění  všech bylo  VD a  2  x  El.
Nejlepší slepici 96 bodů vystavil Oldřich Nosek byla výborná v
typů požadovaného rámce(378 bodů.). Černé měd.krké 19 kusů
(11 kohoutů) horšího průměru. Jeden kohout 95(světlejší krční
závěs)  a  nejlepší  slepice  El,  96  bodů  paní  Daniele  Dalecké
(kolekce  377  b).  Slušná  mladá  kolekce  366  bodů  mladé
chovatelky Nely Drašnarové.  Černé  střibrokrké  byli  ostudou
výstavy(zvířata nebyla člena klubu). Většinou zvířata nehotová
nedopeřená a hluboce pod vahou, která na jakoukoliv výstavu
nepatří. Zdr. MR čkr.1 kolekce 1,2 oceň 93, 92, b a výluka na
hřeben. 

Krajská  Moravia  Brno  8.12.  2018  byla  obeslána
maranskou černou měd,kr. 5 kusy velmi dobré kvality kde př.
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Polesová kolekce 1,2 obržela 94,95,94 body př. Věntus 95 b a
0. Posuzoval slovenský posuzovatel Ing.Štefan Henžel.

Závěrem výsledky speciálky Dobrovice  12.10.2018.  Je
posouzena v nejmladším termínu vystavených zvířat tedy horší
ohodnocení.  Protože  nemám  k  soupisovým  listům  katalog
vystavovatelů jsou výsledky hodnoceny jenom jako čísla klecí.
Nejlepší kolekce je č.4 (12,5b. mírným nadprůměrem je č-1 (10
b.) č.10. (10b. )El,DB VD. Č,11 94, 96, 94, 93.5, modrá mkr
č.16  a  černé  stř.č.  14.u  20.  chybí  kohout.  Z  celkového
hodnocení  na speciálce je 12 % zvířat  na hřebeny 6 % tvar
ocasů  a  modrých  40  %  vady  peří  totéž  platí  u  černých
stříbrněkrkých.  Odhadem  počtu  klecí-voliér  vystavilo  na
speciálce  cca  50%  členů.  Bylo  by  moudré  aby  každý  člen
vystavil  z  kmene (barvy)  kolekci  2,2 a  podle  ohodnocených
odchovů sestavovat připařování na následný rok. Dále využít
možnosti  doplnění  chovů  kohouty  nebo  násadou  vajec
uvedených chovatelů, které jsou mimo klub. 

Je  škoda  že  většina  členů  nebyla  přítomna  na  výroční
schůzi  (neúčast  nad  50%)  takové  školení  na  vady  exteriéru
nebývá běžné ani při školení posuzovatelů .

P. Hrubeš
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Blahopřeje našim členům...

 50 let - Zeman Petr 

 55 let - Čížek Stanislav
            Jankovský Jaroslav
            Scordia Ilona 

 65 let - Hora Karel

 75 let - Šrytr Josef

 85 let - Šonka František
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Výstava vajec 2019 
V  rámci  změn,  které  v

klubovém  dění  nastaly,  se  nesla  i
únorová  výstava  vajec.  Protože
datum,  kdy  pořádáme  speciálku
maransek,  pro  výstavu  vajec
nevyhovuje,  uspořádali  jsme
vaječnou akci při únorové výstavě v
Litoměřicích. 

Doputovalo nám rekordních
16 vzorků vajec ze všech koutů ČR, od členů i nečlenů klubu. Účast tedy
překvapivá a potěšující.

Náš info stánek s výstavou vajec byl umístěn hned  vedle expozice
drůbeže,  takže kdo z návštěvníků viděl tmavá vejce poprvé, mohl se hned
podívat, jak na živo vypadají jejich autorky. Nechtělo se mi ani věřit, že po
tolika letech fungování maransek v Česku je možné, aby lidé koukali na
tmavá  vejce  s  konstatováním,,to  jsem  ještě  neviděl",  ale  opravdu  tam
několik   takových  lidí  během  dne  přišlo,  jejich  počet  odhadují  kolem
patnácti. Protože jsem měla to potěšení strávit v našem  stánku celý den,
vím, že o informace z chovu maransek zájem opravdu je. Již kolem poledne
jsem pociťovala namoženost svalstva kolem ústní dutiny ☺

 Návštěvnost vynikající, přijel se na nás podívat i neopakovatelný p.
Šonka a několik lidí z naší fb skupiny ,,Maranska.“ Stejně jako na klubové
výstavě, toto byla opravdu nejhezčí setkání z celé výstavy.

 Na infostánku jsme měli všechny zalaminované články, které u nás
o maranskách vyšly, staré i nové zpravodaje, spoustu fotek, hrnky a ostatní
naše  reklamní  předměty.  Premiéru  měl  také  náš  vaječný maransčí  řetěz,
dlouhý 7,6 metrů, nyní pečlivě uskladněný v krabici a připravený na další
akci.  Vůbec  by nevadilo,  kdybysme ho  v  budoucím čase  ještě  společně

prodloužili, takže pokud můžete,
vejce  na  jídlo  nerozbíjejte,  ale
vyfukujte.

Role  posuzovatele  vajec
se  tentokrát  ujal  náš  hlavní
vaječný  odborník  René  Hlásný,
který si  místo  nepřítomného  př.
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Mahulíka  k  sobě  jako  druhého
posuzovatele zaškolil rovnou předsedu
klubu, Ladislava Holce.

Vítězem soutěže vajec se stal
nám  všem  neznámý  p.  Hrobár  z
Moravy,  který poslal  vzorek vajec
poštou. Měli jsme velkou radost, že
nám  letos  takovéto  vzorky  do
soutěže   přišly,  zvlášťepak  takto
vypečené ☺
Celkové pořadí ve vaječné soutěži
2019:

1. př. Hrobár
2. př. Šonka

3. př. Chichmanov, př. Scordia
4. př. Rezek
5. př. Janák

6. př. Čajková, př. Hlásný
7. př. Mesteková J + M

8. př. Jukászová
9. př. Václavík
10. př. Holec

11. př. Mahulík
12. př. Tajšlová

13. př. Loschanová
14. př. Stojanov
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Něco málo z historie chovu 
                    maransek v Československu

A teď se přátelé podržte,  protože to,
co následuje, je první historická zmínka o
vystavení maransek u nás, tedy v bývalém
Československu. Článek je z Chovatele r.
1988. 

Všimněte  si  v  něm  mimo  jiné  také
toho, že byla popsána minimální hmotnost
nasadového vejce 75 g !!!

Za tento vzácný historický dokument
děkujeme  příznivci  a  podporovateli
maransek  a  našeho  klubu  JANU
VELÍŠKOVI,  který  neváhal  a  hned  po
jeho objevení nám celý originál časopisu
poslal. 
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Ako som začínal s chovom marans ako mladý chovatel
S  maranskami  som  začal  v

marci  2018,  keď  som  si  kúpil  17
vajec marans striebornokrkej. Po 21
dňoch sa mi  viliahlo 12 kuriatok z
ktorých  som  mal  veľkú  radosť
pretože to bolo moje prvé liahnutie.
Postupom času  ako rástli  sa  začali
odlišovať od seba sliepoky a kohúti,
a ja som začal zisťovať že mám len
dve  sliepočky  a  desať  kohútov.  Z
čoho som bol trochu sklamaný, ale
neodradilo  ma  to.  Kohúty  sa
postupne  rozdali  a  zjedli  pretože
žiaden nebol dobrý. Postupne som si
zohnal ďalšie sliepky a kúpil ďalších
30  nasadových  vajec  z  ktorých  sa
vyliahlo  19  kuriatok  a  z  tých
vyrástlo sedem sliepociek a zvyšok
znova kohúti a zase žiaden vhodný
do chovu. Keď už som mal v jeseni
svoje sliepočky trebalo zohnať nepribuzneho kohúta. A tak sa aj stalo
od pani Pavly Serynkovej som dostal kohúta, ktorého mi poslala cez
privez-zvire.cz lebo je medzi nami bohužiaľ veľká diaľka.
Zloženie kmeňov

Zo  svojich  prvých  sliepok  ktoré  boli  len  dve  som  zohnal
ďalšie  štyri  a  k  nim som mal  kohúta  od  pani  Pavli,  z  nich  som
poskladal svoj prvý kmeň. Z druhej varky marans som mal svojich
sedem sliepok, zohnal som k nim kohúta z prvej varky ktorého som
pred tým dal svojej krsnej. Ktorý je kvalitou trochu slabší ale dúfam
niečo bude.  Z nich som si  spravil  svoj  druhý kmeň ktorý mam u
babky
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Liahnutie vlastných prvých maransiek
So  svojho  prvého  kmeňa

som  nazbieral  trinásť  vajec  z
ktorých sa bohužiaľ kvôli liahni
nič  neviliahlo.  Ale  21.2.2019
som si znova naložil liahen plnú
liahen  maransiek  a  15.3  sa  mi
začali  ľiahnúť  kuriatka.  Z  41
vajec  mam síce  len  11 kuriatok
ale  aspoň  niečo.  Sú  to  pekný
tučniaky  a  mam  z  nich  veľkú
radosť. Dúfam budem mať znova
niečo pekné na výstavy a hlavne do chovu.

Peťo Kreana 

Klubová výstava maransek 2019

Naše  speciálka  se  uskuteční  opět  ve  středočeské
Dobrovici, a to ve dnech 11 – 12. 10. Zajistěte si v čas
dostatek volna na dobrou náladu a myslete už teď na
to,  abyste  si  na  tuto  výstavu  nechali  svá  nejlepší
zvířata.  Loňská  výstava  v  Dobrovici  byla  pravdu
vydařená  takže  pokud  se  nám  podaří  vystavit  ještě
více a lépe bude to nejen radostná akce pro nás ale
také snad přínos pro plemenářkou práci v klubu. Přesný
časový plán upřesníme v čas e-mailem. 
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