
Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů maransek konané dne 22. 2.
2020 v Praze (Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy)

Program:

1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)

2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2019

3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2019

4. Zpráva revizní komise

5. Příjmutí nových členů

6. Rozpočet na rok 2020

7. Plán akcí na rok 2020

8. Různé, diskuse

9. Usnesení, závěr

Přítomno: 9 členů
Hosté: M. Míková – nová členka

Přítomní členové odhlasovali že budeme usnášení schopní v počtu 9 členů 

1. Zahájení, úvod (seznámení s programem)

Schválení programu - Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 

Zapisovatel - Martina Mesteková, Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0

Oveřovatelé zápisu - Jana Mesteková, Ladislav Holec, Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

2. Zpráva předsedy o činnosti klubu za rok 2019

Vážení členové Klubu chovatelů maransek, hosté.

Dovolte mi v krátkosti shrnout činnost klubu v uplynulém roce 2019.

V Klubu chovatelů maransek je momentálně registrováno 26 členů. Vážení přátelé, dovolte mi
Vám oznámit, že naše řady a náš svět opustil přítel Valentovič. Prosím Vás povstantě a věnujme 
tomuto zapálenému chovateli tichou vzpomínku.

Klub chovatelů maransek uspořádal po loňském úspěchu opět klubovou výstavu v městečku 
Dobrovice při okresní výstavě králíků, drůbeže, holubů, kde našemu klubu poskytuje azyl místní 
ZO. Vystaveno zde bylo bezmála 70 kusů . Maransky sem přivezlo 7 členů klubu a 2 nečleni. Je 
škoda, že z 26 členů klubu vystavilo jen tak málo chovatelů, o tom se rozepíši níže. O to větší dík 
patří těmto chovatelům. Svá zvířata zde předvedl: př. Mahulík, př. Václavík, př. Zeman, př. Hradec, 
př. Chichmanov, př. Holeček, př. Mesteková Jana a Martina a př. Kafka. Pravdou je, že v několika 
chovech probíhá nějaká choroba. Přivezeno bylo bezmála 70 kusů velkých a zdrobnělých maransek 
v 7 barevných rázech. K prodeji bylo připraveno více jak 30% zvířat obou pohlaví. Hodnocení se v 
pátečních odpoledních hodinách zhostil předseda ÚOKCHD posuzovatel a náš přítel Josef Vilhelm. 
Přítel Vilhelm celou výstavu posoudil zcela zdarma, za což mu náleží velký dík. Zapisování se 
zhostilo duo členek našeho klubu Ilona Scordia a Jana Mesteková. Zvířata donášeli a každé pečlivě 
zvážily Martina Mesteková a Ladislav Holec. A jak dopadly výsledky? Šampiona klubové výstavy 
získala na slepičku přítelkyně J+M Mesteková. Šampiona u zdrobnělých maransek získal na 



kohouta přítel Libor Václavík. Pohár pro nejlepší kmen 1,2 získal přítel Petr Zeman. Nejlepšího 
kohouta vystavil přítel Vladimír Holeček. Nejlepší slepici vystavila přítelkyně J+M Mesteková. 
Pohár pro nejlepšího jedince málo chovaného barevného rázu putuje do Strupčic za J+M 
Mestekovou. 4 čestné ceny si rozebrali přítelkyně J+M Mesteková, 2x přítel Václavík a přítel 
Chichmanov. Nesmím zapomenout, že naší výstavu obohatil přítel Juraj Kafka se svým 
novošlechtěním. Kmenem 1,2 maransek měděně červených. Vzhledem k tomu, že se jednalo o F1 
generaci, tak v typu byli zejména slepičky v dobré kvalitě. Naší speciální výstavu navštívil náš 
čestný předseda Ing. František Šonka, který prošel výstavu, aby zhodnotil kvalitu zvířat. 
Neopomenul se chvilku zastavit a tiše přihlížet preciznímu posuzování přítele Vilhelma. Za náležitě 
připravený fundus patří poděkování členům ZO Dobrovice, zejména předsedovi místní ZO a členu 
Klubu chovatelů maransek příteli Klackovi a příteli Milanu Hradci ml.. O informační stánek se 
vzorně postaralypřítelkyně Mestekovy. K obeslání naší speciální výstavy maransek , byl požádán i 
Slovenský Klub chovatelů maransek, bohužel bez jakékoli odezvi. Je škoda, že naši Slovenští bratři 
nemají zájem o navázání spolupráce s naším klubem. Snad není všem dnům konec.

CVM se bohužel nezúčastnil ani jeden člen klubu. Celostátní výstavy se z klubu zúčastnil: př. 
Mesteková, př. Zeman.

Dalším vrcholem byla soutěžní výstava vajec, která se uskutečnila 8. února 2020 při 
Litoměřické výstavě. Vystaveno zde bylo 17 soutěžních vzorků od členů i nečlenů klubu. Výsledky 
naleznete na stránkách klubu.

Výbor Klubu po celý rok bojuje se standartovou komisí, potažmo ÚOK o novém vzorníku 
maransky. Standartová komise navrhla změny, které s naším klubem dopředu neprojednávala. 
Standartová komise navrhovala ctít Evropský vzorník, kde se povoluje výše nesený ocas u kohouta 
až na 60 stupňů, snížení hmotnosti násadových vajec na 60 gramů. Dále chtěla standartová komise 
povolit esovitý hřeben u slepičky. Díky vedení klubu se nám po několika urgencích podařilo 
standartovou komisi s pomocí př. Pavla přesvědčit, že takové změny mohou maranskám jen ublížit. 
Co se nám nepodařilo, je to, že se bude tolerovat mírná kresba na prsou. Klub napsal jasné 
stanovisko, že s tímto nesouhlasí, bohužel standartová komise na naše naléhání nebere zřetel.

Vážení přátelé, dovolte mi se pozastavit nad činností, nebo spíš nečinností, některých členů 
našeho klubu. Počet členů klubu 26 zní poměrně jako velké číslo, bohužel to jen zní. Dnes bych se 
chtěl trochu více rozepsat o poslání a smyslu členství v klubu. Bohužel tyto řádky bych měl číst 
právě těm, kteří tady nejsou. Je to pár let, co jsme si stěžovali, že klub nepracuje tak jak má. Že je 
celá klubová činnost jen o jedné výstavě v Lysé nad Labem, pak si dáme buřta na schůzi a jedeme 
domů. Toť celoroční činnost klubu. Jaký smysl má být členem klubu, když se soustavně neúčastním
žádné akce pořádané klubem? Jsou mezi námi členi, které jsem doposud neviděl a to už jsem 
členem několik let. Jak obtížné je odepsat mě, nebo jednatelce na email? Soutěž vajec se chystala na
poslední chvíli. Výstava vajec byla v Litoměřicích hodně navštěvovaná. Přednášku o maranskách si
nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje Bubeníček. Myslím, že proběhla výborná prezentace 
klubu. Výstavu navštívilo více jak 2500 návštěvníků. Ale k takové reprezentaci klubu potřebujeme 
Vás, aktivní členy klubu. Nejde táhnout takové akce v pár lidech.

Nechápu, proč členové platí členské příspěvky a pak se po celý rok o chod klubu nezajímají. 
Následně se nezúčastní schůze a nastává problém s usnášeni schopným při schůzích. O ne 
funkčnosti naší plemenářské práce ani nemluvím. Hosta jsme letos nezvali, protože jsme se báli 
malé účasti a případné ostudy.

Vážení přátelé, myslím, že už bylo dost nářků. Dovolte mi Vám ještě jednou poděkovat za 
účast tady na schůzi, stejně tak, za účast na klubových akcích. Bez vás se maranska ani klub v ČR 
nikam neposune.

Vážení členové klubu, dovolte mi na závěr popřát Vám úspěšnou chovatelskou sezónu 2020. 
Chovu zdar.



3. Zpráva pokladníka klubu o výsledku hospodaření za rok 2019

Příjmy Výdaje

Členské příspěvky 5 300,00 Kč Internet 1 036,17 Kč

Sponzorský dar 10 000,00 Kč Cestovné 2 076,00 Kč

ČSCH 880,00 Kč Poháry 2 891,00 Kč

Úroky 5,14 Kč Účetní 1 000,00 Kč

Občerstvení 2 490,00 Kč

Tisk Zpravodaje 5 175,00 Kč

Poštovné 986,00 Kč

Posuzovatel 520,00 Kč

Klecné 350,00 Kč

Vedení účtu 135,00 Kč

Režie 619,00 Kč

Příjmy celkem 16 185,14 Kč Výdaje celkem 17 278,87 Kč

4. Zpráva revizní komise

Bylo překontrolováno 15 výdajových pokladních dokladů,15 příjmových pokladních dokladů a 12
bankovních výpisů. Všechny výdajové i příjmové doklady jsou řádně podepsány a orazítkovány a
zapsány v  pokladní  knize.  Rovněž  všechny bankovní  výpisy jsou  řádně zaevidovány.  Pokladní
hotovost se shoduje se zápisem v pokladní knize. 

5. Příjmutí nových členů

Marie Míková, Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

Malinariková, Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

6. Rozpočet na rok 2020

Příjmy: Výdaje: 
Členské příspěvky 7 000 Kč Zpravodaj 7 000 Kč
Sponzorské dary 10 000 Kč Poháry 3 000 Kč
Od ČSCH 1 990 Kč Účetní 1 000 Kč
Úroky 10 Kč Internet 1 050 Kč

Cestovné 1 800 Kč
Občerstvení 2 000 Kč
Poštovné 2 000 Kč
Reklamní předměty 750 Kč
Režie 400 Kč

Příjmy celkem: 19 000 Kč  Výdaje celkem: 19 000 Kč

7. Plán akcí na rok 2020

Návrch klubové výstavy v Dobrovici 9. - 10. řijna 2020

Zůčastnit se výstavy mláďat a národní výstavy

Zůčastnit se klubové výstavy vajec 

Zůčastnit se výroční členské schůze 

Propagační výstava v Černovicích 



Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

8. Různé, diskuse

Reklamní předměty: Návrh – klíčenky 

Odměnování zvířat na národní výstavě pro klubová zvířata

9. Usnesení, závěr

Usnesení: 

Členská základna schvaluje: 

• Program schůze

• Usnášení schopnost

• Zapisovatele schůze

• Ověřovatelé zápisu 

• Přijmutí nových členů

• Rozpočet na rok 2020

• Plán akcí na rok 2020

Členská základna zamítá: 

•

Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0 

Závěr: 

V závěru předseda klubu popřál do nového roku mnoho chovatelských úspěchů 

Zapsala: Martina Mesteková

Ověřovatele zápisu: Jana Mesteková, Ladislav Holec


