
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 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 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 hrnečků 8 750 Kč

Sponzorský dar 10 000 Kč Tisk zpravodaje 4 783 Kč

Tržba za hrnečky 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 23 941,00 Kč

Stav k 31. 12. 2018 64 469,73 Kč

Z toho v pokladně 2 038 Kč 

na účtu 62 431,73 Kč



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, diskuse
• Byl předložen návrh uskutečnit oficiální klubovou výstavu vajec s posouzením při 

výstavě v Litoměřicích. (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 vadamy 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


