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Výbor klubu 
 

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

 
M ÍSTOPŘEDSEDA – 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 

 
PLEMENÁ Ř – 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  – Ing. Chichmanov Ivan 

M: 602 286 132, e-mail: ivan.chichmanov@seznam.cz 
 

ČLEN  – Vanžura Josef 
tel: 605 058 869 
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Vážení přátelé, 
                       Rok  2013 byl z hlediska chovatelského průměrný, 

někomu se dařilo, někomu méně. Komu se dařilo méně se musí 
zamyslit jak to letos vylepšit, aby se výsledky srovnaly s ostatními. 
V poslední době nám dělá značné problémy škodná, kuny, lišky, tchoři,  
lasičky, rovněž i pernatá škodná.  Často to bývá složitá záležitost, 
největší škody způsobují tito predátoři v době  vyvádění mláďat  to je 
duben, květen, ale ani v zimě nepohrdnou. Proto je potřeba po celý rok, 
třeba za pomoci místních myslivců regulovat stavy těchto predátorů. 

                       Letošní rok 2014 jsme začínali velmi špatně. Na 
klubovou výstavu jsme měli přihlášeno necelých  20 maransek. 
Všechny členy jsem obvolal a doslova prosil, stejně i vedení výstavy, 
aby mi povolilo přihlášky po uzávěrce. Nakonec, a to díky nečlence  
klubu, která vystavila 6 kusů jsme měli 30 velkých a 6 zdrobnělých. 
Takto bychom, dál nemohli pokračovat.  Zveme zahraničního 
špičkového posuzovatele a on pak zde posuzuje jiná plemena. Mimo to 
na výstavě byli zájemci o kohouty a neměli co kupovat.  Klub dává na 
tuto klubovou výstavu 9 pohárů, to nemá žádný klub a  pokud bude 
předpokládaných 60 až 70 zvířat, dostaneme dvě čestné ceny. Jistě to 
stojí zato.  

                       Při této klubové výstavě se konaly zkoušky 
hodnotitelů vajec plemene maranska. Všichni přihlášení zkoušky 
udělali a to Libor Václavík, Martin Tománek, Ladislav Rezek a 
Aleksejev Alexandr. Přihlášen byl ještě Mahulík Pravoslav a  
Taimarová Vlasta, pro nemoc se nedostavili.    

                    Dnešní doba je jiná, než byla, když jsem maransky 
dovezl. Proto jsme se na Výroční schůzi dohodli, že se nebudeme 
scházet dvakrát do roka, ale jednou při klubové výstavě. Na výstavišti 
v Lysé je od loňska otevřená nová velká hala, která má v prvním 
poschodí několik zasedacích místností. Projednal jsem na výstavišti, že 
nám jednu půjčí na naši Výroční schůzi. Konala by se v neděli, když si 
každý pojede pro zvířata.  Pan ředitel nám vyšel vstříc a bude se 
otevírat od osmi hodin místo  devíti.  Schůze by začínala v 9.30 a trvala 
by do 11.30.  Je potřeba dodržet čas na zahájení, abychom vše 
projednali a ještě odpověděli na vaše dotazy. Je to pro všechny finanční 
úleva, rovněž i úspora času. Tím by mohlo být vystaveno 70 až 100 
zvířat, což říká pan Kratsch, že by zvládnul.  
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                     Protože, našeho barevného rázu, měděné černých už se 
jeví, že je v zemském chovu poměrně dostatek, /někdy vlivem různých 
překupníků velmi špatné kvality/. Navrhli jsme rozšíření o dva barevné 
rázy.  Členská základna navrhla a odsouhlasila stříbrně černé a modro 
zlaté. To je poměrně složitý barevný ráz,  ale pěkný. Kdo si pořídí 
některé nové barevné rázy musí počítat, že  bude mít složité sehnat cizí 
krev.  

                      Klubový Zpravodaj budeme vydávat jednou ročně na 
víc nemáme sil. Proto bych Vás prosil  o příspěvky z Vaši chovatelské 
praxe a to jak kladné, tak záporné. Stejně tak dotazy, nebo zkušenosti 
z vystavování maransek. 

                      Potřebovali bychom získat do našich řad chovatele 
zdrobnělých maransek. Máme poměrně kvalitní, bohužel zatím jen dva 
chovy.  Z hlediska exteriérového nejsou tak složité, nemají tolik vad 
jako má normální ráz. 

                      Do nové sezony roku 2014 Vám i Vaším rodinám přeji 
pevné zdraví, štěstí, spokojenost, chovatelské a výstavní úspěchy.                                                                
 

Ing. František  Š o n k a                                                                                                                           
předseda klubu  CHM. 
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Plán práce a činnosti na rok  2014 
 

1. Každý člen klubu uhradí členský příspěvek na rok 2014 do konce 
dubna. 

2. Výroční členská schůze se bude konat v sekretariátu ČSCH, Praha 
8 v sobotu  15. března 2014. 

3. Členové výboru a předseda kontrolní a revizní komise se sejdou 2x 
na výborové schůzi a to v květnu a v listopadu 2014. 

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. 

6. Výbor klubu doporučuje nejlepší zvířata ponechat na Klubovou 
výstavu, která se bude konat v Lysé nad Labem v lednu 2015. 
Pokud bude mít někdo zvířata prodejná během roku, dohodne 
s kupujícím podmínku, jejich vystavení na Klubové výstavě. 

7. Výbor Klubu zajistí na Klubovou výstavu poháry: 2 velké, šampion 
výstavy, 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. 

11. Výbor klubu zajistí Klubové kalendáříky na rok 2015. 
12. Členové klubu podle svých možností se budou snažit zajistit pro 

klub sponzorské dary. 

                                                                                            Ing. Fr. Šonka 
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Zápis z výroční členské schůze klubu maransek konané 15. 3. 2014 
v zasedací místnosti ÚV ČSCH Praha 

 
Program: 
1. Zahájení 
2. Zpráva předsedy klubu Ing. Františka Šonky 
3. Zpráva pokladní 
4. Zpráva revizní komise 
5. Zpráva o výstavách 
6. Německá klubová výstav v Halle 
7. Nové barevné rázy maransek v klubu 
8. Plemenná kniha klubu 
9. Zpravodaj klubu 
10. Diskuze 
11. Závěr 

 
1. Schůzi zahájil předseda klubu př. Ing. Šonka, který přivítal 

všechny přítomné. 
2. Zpráva předsedy byla velice obsáhlá, zdůraznil, že na klubové 

výstavě bylo vystaveno pouze 29 ks maransek velkých a jenom 
6 ks zdrobnělých. Další výroční schůze bude v příštím roce při 
příležitosti klubové výstavy v Lysé nad Labem. Po schůzi si 
členové, kteří vystavují hned vyzvednou svá zvířata. Další viz. 
zpráva o činnosti. 

3. Zprávu pokladní přednesla pokladní př. Juhászová Helena – viz. 
zpráva. 

4. Revizní komise ve složení Mahulík Pravoslav – předseda, Ing. 
Chichmanov Ivan a Vanžura Josef – členové, provedla před 
začátkem schůze kontrolu účetních dokladů s pokladní knihou a 
konstatovala, že všechny pokladní operace jsou řádně zapsány a 
neshledala žádných nedostatků. 

5. Př. Václavík seznámil členy klubu o výstavách za účasti našich 
členů. Jednalo se o celostátní výstavu v listopadu a klubovou 
v lednu. Zmínil se o výstavě vajec, která se koná při klubové 
výstavě. Co se týče barvy vajec jsme pod průměrem Francie, ale 
je nutno se zaměřit na různost krmení v době snášky. 
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V porovnání s klubovou výstavou v Německu je barva vajec na 
vyšší úrovni. Př. Valentovič a př. Mesteková se domnívají, že 
lepší termín klubové výstavy by byl listopad. 

6. Př. Šonka informoval přítomné o jeho účasti na německé 
klubové výstavě. Zahájení mělo být v pátek od 13:00 hod, ale 
otevřeno bylo až v 15:00 hod. Zásluhou př. Krätsche ale bylo 
umožněno provést prohlídku výstavy před zahájením. Kvalita 
jejich maransek je lepší než u nás, ale byly tam i výluky. 

7. Vzhledem k tomu, že i u nás se již chová jiný barevný ráz 
maransek a to černých stříbrokrkých, tak bylo rozhodnuto, že se 
bude i tento barevný ráz chovat v rámci klubu. Dále se bude 
chovat ráz modrý měděněkrký, který již má př. Mesteková. 
Francouzi chovají 14 barevných rázů maransek, ovšem 
nejtmavší vejce má ráz černý měděněkrký. Je na každém jaký 
barevný ráz bude chovat. 

8. Př. Tománek informoval o vedení plemenné knihy a upozornil 
členy, aby alespoň nahlásili, od koho mají kohouta a po jakém 
kohoutu jsou jeho slepice. 

9. Zpravodaj vyjde opět jeden, ale bylo by dobré, aby tam členové 
klubu dodávali více příspěvků a i fotografie z výstav, kde jsou 
vystaveny maransky. 

10. V rámci diskuze přednesl př. Šonka plán práce klubu na příští 
rok a ten byl schválen. Též byl schválen rozpočet na rok 2014, 
který zpracovala př. Juhászová. 

Př. Šonka upozornil na to, jak se rozmohly kříženky 
maransek. Žádné plemeno nemá takovou variaci jako maransky. 
Kříží se slepice plemene Isa, kde 3 z 19 vajec jsou tmavá a 
kohouti mají zbarvení maransek. Př. Šonka zdůraznil, že na 
klubové výstavě byl velký zájem o kohouty maransek, ovšem 
vystaveno jich bylo málo.  

Př. Juhászová upozornila na zaplacení příspěvků do konce 
dubna.  

Př. Václavík upozornil, že soutěž, která byla vyhlášena na 
minulé schůzi, tak nikdo nesplnil požadavky a nedodal 
podklady k soutěži, to je klubová výstava a dvě výstavy menší. 
Proto bude soutěž pokračovat i v příštím roce za stejných 
podmínek. 
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12. Výroční členskou schůzi ukončil předseda klubu Ing. František 

Šonka, poděkoval všem za účast a popřál hodně zdraví a 
chovatelských úspěchů v tomto chovném roce. 

 
Zapsal: Hejda Antonín 

 

Usnesení z výroční členské schůze klubu maransek 
 
Členská schůze schvaluje: 
1. Zprávu předsedy klubu chovatelů maransek 
2. Zprávu pokladní 
3. Zprávu předsedy revizní komise 
4. Rozšíření barevných rázů maransek o modré měděněkrké a 
černé stříbrokrké 

5. Rozpočet klubu na rok 2014 
6. Výroční schůze v roce 2015 bude v rámci klubové výstavy 

v Lysé nad labem 
 
Členská schůze bere na vědomí: 
1. Zprávu př. Václavíka o celostátní, klubové a výstavě vajec na 

klubové výstavě. 
2. Zprávu předsedy klubu o klubové výstavě v Německu 
3. Placení příspěvků do konce dubna 
4. Zasílání fotografií do klubového zpravodaje 
5. Soutěž o nejúspěšnějšího chovatele klubu bude pokračovat i 

v letošním roce a to na klubové výstavě a dvou místních 
výstavách 

 
 

Zapsal: Hejda Antonín 
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barevný ráz měděněčerný 

 

 

 
 
 
 

barevný ráz měděněmodrý 
 
 
 
 
 
 
 
 

barevný ráz stříbřitěčerný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z následujících uznávacích směrnic vyplívá že, aby byly oba nové 

barevné rázy v ČR uznané, musí být vystaveny na Klubové výstavě a to 
nejméně 4 kusy obojího pohlaví a odceněny nejméně 2 D, ostatní VD a 
vyšší. 
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Zápis z výborové schůze konané v sídle klubu chovatelů maransek 
den 14. 5. 2014 od 16:30 hod 

Přítomni: Ing. Šonka, Václavík, Hejda, Mahulík, Tománek, Rezek a 
Taimarová 

 
Přítomné přivítal předseda klubu př. Šonka, který omluvil př. 

Juhászovou. Přečetl zprávu pokladní o zaplacených členských 
příspěvcích. Dosud nezaplatili tito členové: Hora Karel, Janovský 
Jaroslav, Vacík Michal, Krahula Stanislav a Jarkovský Pavel. Pokladní 
má problém se schránkou na dopisy, ale všichni neplatící byli obesláni. 
Členů má klub 34 a ti, co neplatili budou ještě jednou obesláni. Toto by 
se mělo znovelizovat na stránkách klubu.  

Př. Hejda upozornil přítomné, že př. Jarkovský již není členem 
ČSCH, protože nemá zaplaceny příspěvky na rok 2014 u své 
organizace v Rakovníku. 

Dále se projednávalo pokračování v soutěži o nejlepšího chovatele 
maransek. V loňském roce nebyla soutěž vyhodnocena, protože žádný 
člen nezaslal podklady pro hodnocení. Zůstává, že hlavním kriteriem 
soutěže bude účast na klubové výstavě a další dvě výstavy v rámci 
regionu chovatelů. 

Př. Tománek rozvinul diskuzi o konání klubové výstavy a 
prosazoval termín listopadový. Př. Šonka zdůraznil, že již projednal 
s ředitelem výstaviště v Lysé nad Labem otvírací dobu v neděli a to 
bude otevřeno pro veřejnost již od 8:00 a ne od 9:00 hod. Schůze klubu 
bude příští rok na výstavišti v Lysé nad Labem od 9:30 do 11:30 hod. 
Členové klubu si tak budou moci před zahájením schůze 

prohlédnout výstavu a po schůzi si vyzvednou vystavená zvířata. 
Př. Šonka informoval, že národní výstavy se budou střídavě konat 

v Brně a Nitře. 
Na klubové výstavě by se mělo vystavit tak 60-70 zvířat. 
Dále se projednával klubový zpravodaj. Příspěvky do zpravodaje 

zasílat V. Taimarové do 10. 6. 2014. Většina článků je již hotova. 
Provedl se výběr fotografií do zpravodaje. 

Schůzi ukončil př. Šonka, poděkoval za účast a popřál všem hodně 
úspěchů v chovech. 

Zapsal: Hejda Antonín 
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Výsledky hospodaření za rok 2013 
 

Příjmy     Výdaje 
 
členské příspěvky 7.710,-  ubytování rozhodčího         1.100,- 
sponzorské dary 6.000,-  poštovné          1.012,- 
úroky          3,97 občerstvení             287,- 

účetnictví                            1.000,- 
vedení internet. stránek      1.000,-  
tisk Zpravodaje         2.500,- 
vedení účtu             209,- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Příjmy:          13.713,97 Výdaje:         7.108,- 

 
stav k 1.1.2013  36.593,76 
příjmy           + 13.713,97 
výdaje             -  7.108,00 
stav k 31.12.2013  43.199,73 
 

Rozpočet na rok 2014 
 

Příjem     Výdej 
 

členské příspěvky 8.000,-  náklady na výstavu          2.000,- 
úroky        10,-  občerstvení   500,- 
sponzorské dary 2.000,-  účetnictví           1.000,- 

Zpravodaj           2.500,- 
poštovné           1.010,- 
ostatní výdaje           1.000,- 
vedení internet. stránek       2.000,- 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
10.010,-           10.010,- 

 
pokladník Helena Juhászová 
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Vyjádření plemenáře ke stavu PK klubu 
 

Již dva roky má náš klub založenou plemennou knihu. Zápisy do PK 
však byly do této chvíle prakticky nulové. Jako jeden z představitelů 
klubu a správce PK jsem cítil nutnost na tento neblahý stav reagovat.  

Od letošního roku jsem po dohodě s několika členy výboru upustil 
od formulářů určených ke sběru dat chovaných zvířat vč. čísel kroužků 
jednotlivých kusů. Domnívám se, že právě čísla kroužků byla důvodem 
pro nezájem členské základny o zápis do PK. Bohužel jedině číslo 
kroužku daného jedince nám dává jistotu správnosti plemenných 
záznamů. 

Počínaje sezonou 2014 bude evidence probíhat zjednodušenou 
formou a to pouze uvedením původu chovného hejna a původu 
kohouta. Vycházíme z předpokladu, že chovné hejno není smíšené. 
Pokud by se chovné hejno skládalo ze slepic původem od více 
chovatelů, je nutné to uvést. 

Vzor údajů pro zápis do PK od pana Nováka za sezonu 2014: 
Chovné hejno: p. Novák 
Kohout: p. Schwarz – Německo 
 
Pan Novák bude tedy v sezoně 2014 líhnout kuřata z vlastního hejna 

a kohouta p. Schwarze. Pokud máte kohouta ze zahraničí, je nutné i 
v tomto případě udávat jméno chovatele př. kmen, má-li jich daný 
chovatel více. Zahraniční původ kohoutů je dnes celkem běžný, pro 
některé chovatele dokonce samozřejmý. Početnost chovatelské 
základny v zahraničí nám nedává jistotu nepříbuznosti, zvláště pak, 
zaměřujeme-li se na kvalitní chovatele s určitou pověstí. 

Zvolený nový způsob evidence je značně zjednodušený a musíme se 
spolehnout na poctivost každého chovatele, že v chovném hejnu 
nemíchá jedince z různého původu. Pokud se nám plemenné záznamy 
alespoň v této podobě podaří od naší členské základny získat, je to 
rozhodně velký posun oproti předchozímu stavu. 
V současné době plemenné záznamy poskytlo cca. 10 členů. Tímto si 
dovoluji vyzvat zbytek členské základny o nahlášení chovných hejn a 
kohoutů plemenáři. 

 
S přáním mnoha úspěchů v letošní chovné sezoně př. Tománek 
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Užitkovost standardních maransek 
 

V poslední době jsem v kruhu chovatelů marasek opakovaně zaslechl 
stížnosti na velikost vajíček a nízkou snášku. Mnohdy i padla slova o 
ukončení chovu tohoto plemene z důvodu nízké užitkovosti, a to 
bohužel i mezi členy. Toto je stav, který bychom jako klub chovatelů 
tohoto plemene neměli přehlížet a na místo změny plemene, bychom se 
měly pokusit snášku zlepšit. 

Vymlouvat se jen na příbuzenskou plemenitbu a nekorektnost tzv. 
množitelů nelze, i když je na tom jistě nemalý kus pravdy. Osobně se 
domnívám, že pravdou také je, že jsme v poslední době v naší práci 
v klubu užitkovost ponechali poněkud stranou, a věnovali se spíše 
otázkám exteriéru a výstavnictví. 

Dovoluji si tímto článkem tuto vlastnost posunout opět více do 
popředí. Jednou ze stěžejních vlastností maransek nejsou jen krásná 
čokoládová vajíčka, ale je to především dobrá užitkovost. Přiznám se, 
že pro mě osobně jako pro chovatele drůbeže je tato vlastnost na 
prvním místě a hezká barva vajíček představuje jen příjemné zpestření 
jak ve vzhledu vajíček, tak v chovatelské práci. 

Dovoluji si tímto vyzvat členy klubu, ke zvážení zapojení se do 
kontroly průměrné snášky slepic. Pro zajištění objektivních údajů by 
bylo dobré, aby se nás zapojilo několik. Pro kontrolu snášky nejsou 
zapotřebí žádné zvláštní pomůcky. Úplně si vystačíme s blokem, 
tužkou a kuchyňskou váhou. 

Případné zájemce žádám, aby mě kontaktovali pro stanovení 
jednotných pravidel kontroly. Výsledky budou jistě zajímavé pro nás 
pro všechny, i pro mnoho budoucích chovatelů, kteří chov tohoto 
plemene zvažují. Informace se týká především chovatelů standardního 
rázu, pokud by se však chtěli zapojit i chovatelé zdrobnělých maransek, 
pak výsledky budou jistě zajímavé a statisticky do budoucna cenné. 
 

př. Tománek, plemenář klubu 
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Termín konání klubové výstavy 
 

Účast na klubové výstavě se již nějakou dobu stále snižuje. 
Vyvrcholením byla poslední klubová výstava, kde dle mého názoru byl 
počet vystavených zvířat i jejich kvalita na nepříliš dobré úrovni. Tato 
výstava se bohužel ani vzdáleně nepodobala klubovému svátku a 
zhodnocení roční práce klubu, kterou by měla být. 

Na klubové členské schůzi byl tomuto tématu věnován značný 
prostor. Výsledkem jsou dva návrhy možného zvrácení tohoto 
v současné době nepříznivého stavu. Prvním návrhem bylo spojení 
místa a času konání klubové výstavy s výroční členskou schůzí. Termín 
výstavy by byl zachován a členové by spojili cestu na členskou schůzi 
s vystavením svých zvířat. Druhý návrhem bylo konání členské výstavy 
na začátku listopadu při celostátní výstavě. Jako argument pro toto 
řešení bylo omrzání hřebenů kohoutů, kteří se v době konání 
Středočeské krajské výstavy v lednu již nedají často vystavit. 

Osobně toto považuji za dobrý návrh. Je nutné si uvědomit, že řada 
chovatelů nemá to štěstí využívat zděného kurníku. Prostor pro 
provozování jejich záliby je často vytlačen, ať už z důvodu nedostatku 
prostoru nebo nesouhlasu sousedů, na odlehlý cíp zahrady nebo na 
pronajatý pozemek někde stranou. V těchto místech nemohou mnohdy 
jinak, než si vystačit s dřevěným kurníkem bez přívodu el. energie. 
V těchto kurnících je těžké i přes zateplení poškození hřebenů zabránit. 
Sám jsem nucen provozovat chov slepic v takovýchto podmínkách, a 
tak tento argument velmi dobře chápu. Mohu se připojit k tvrzení, že 
v lednu kohouty ze svého odchovu již pravděpodobně nevystavím. 

Jako protiargument bylo zmíněno vyšší klecové na celostátní 
výstavě. Osobně se domnívám, že rozdíl několika desítek či pár stovek 
korun není v celkových nákladech na výstavu zásadní, a chovatele 
rozhodnutého vystavit od jeho záměru neodradí. Pro tento termín by 
mohlo hovořit i cestování v příznivějším počasí, nežli je tomu v lednu.  

Druhým protiargumentem byl problém nedostatku prostor pro 
konání výroční schůze při celostátní výstavě. S volnými prostory 
v rámci areálu v době konání celostátní výstavy bude i přes postavenou 
novou halu zřejmě opravdu problém. Schůze by se jistě dala konat 
v nějakém salonku v restauračním zařízení poblíž areálu, tak jak to dělá 
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většina ostatních klubů a ZO ČSCH. Zda budou provozovatelé ochotni 
tyto prostory poskytnout v době konání výstavy je otázka. Toto bude 
jistě předmětem jednání, a případný úspěch velké plus. Osobně se však 
domnívám, že listopadový termín výstavy je pro chovatele natolik 
příznivější, že zvyšuje pravděpodobnost jejich účasti i v případě konání 
výroční schůze v jiném termínu. Jako člen výboru se budu o posunutí 
výstavy do listopadového termínu zasazovat. 

 
př. Tománek 

 

V roce 2014 oslaví významná životní jubilea členi Marans klubu: 
 
Ing. Šonka František  80 let / červenec 1934 
Čížek Stanislav   70 let / září 1944 
Šrytr Josef    70 let / březen 1944 
Ing. Hora Karel   60 let / listopad 1954 

 

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, 
pohody a úspěchy nejen v chovatelství!!! 
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Osmdesátiny Ing. Františka Šonky 

 
     Když mi zavolal př. 

Libor Václavík, abych 
napsala do „maranskářského 
zpravodaje“ příspěvek 
k osmdesátým narozeninám 
Ing. Františka Šonky, tak 
jsem mu začala vehementně 
vysvětlovat, že právě 
odevzdávám článek 
k tomuto významnému 
jubileu do časopisu 
Chovatel, a že se tím pádem 
budu určitě opakovat. Pak 
jsem si ale uvědomila, že 
když někdo něco prožije a 
mnohé ovlivní, tak není 
potřeba o tom psát za každou 
cenu jinak.  

    O Ing. Františku 
Šonkovi, jenž se narodil 15. července 1934 v jihočeských Sudoměřicích 
u Bechyně, se ví, že je služebně nejstarším posuzovatelem drůbeže, 
několik volebních období stál v čele Ústřední odborné komise 
chovatelů drůbeže ČSCH (dnes je jejím čestným členem), v současnosti 
je místopředsedou Rady Plemenné knihy drůbeže. Je též známým 
chovatelem zdrobnělých velsumek a maransek, taky psů plemene 
gordonsetr, chová i holuby a králíky, ovšem na plemeno nevzpomenu. 
Mohla bych teď precizně vyjmenovat jeho profesní dráhu a životní 
mezníky, jež ji určovaly. Nejen pracovní život, ale i zájmová činnost 
byla ovlivněna chovem drůbeže. Ing. František Šonka je uznávaným 
autorem odborných publikací, soudním znalcem, podílel se na přípravě 
odborných filmů, často ho můžeme slyšet v různých rozhlasových 
pořadech zabývajících se chovatelstvím, též je poradcem, 
vzdělavatelem, dodnes pořádá odborné přednášky atd. Taky je to 
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myslivec, obdivovatel koní, zahrádkář, včelař, velký cestovatel, 
v poslední době i schopný kuchař… 

     Já bych se ale zmínila o Ing. Františku Šonkovi jako o člověku, 
kterého si velmi vážím. Za celou dobu, co ho znám (už je to sedmnáct 
roků, když jsem se s ním setkala poprvé) se nikdy nestalo, aby použil 
nějaké zákulisní cestičky a intriky. Vždycky vystupoval a jednal lidsky, 
seriózně, konstruktivně a volil přímé jednání, nikdy jsem ho neslyšela 
někoho pokoutně pomlouvat a někomu nasazovat „psí hlavu“. Když 
někomu něco vytýkal, tak sice důrazně, ale nikdy dotyčného 
neznemožnil nebo neztrapnil. Vím, že by se tu mělo psát spíše o 
odborných věcech, jaké jsou jeho velsumky, maransky, neškodilo by 
nahlédnout do jeho chovatelské kuchyně. Ale já volím tato slova 
úmyslně. V chovatelství je Ing. František Šonka osobou velmi 
uznávanou a na tom má velký podíl nejenom jeho nepřehlédnutelná 
práce, kterou pro chovatelství odvedl, jeho schopnosti, zodpovědný 
přístup k řešení úkolů, ale i to (možná bych měla napsat především to), 
jakou má povahu.  

     Přeji váženému jubilantovi především zdraví, elán, chuť do další 
práce a hodně přátel kolem sebe.  

                S úctou Eliška Stejskalová 
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Přítel Ing. František Šonka – chovatel a znalec v jedné osobě 
(narozen 15. 7. 1934 v Sudoměřicích u Bechyně) 

 
Vážení, 
většina lidí zná přítele Ing. Františka Šonku jako služebně 

nejstaršího posuzovatele drůbeže v ČSCH. Mnoho z Vás ale nemá 
tušení, že tento výjimečný muž chová především slepice Maranské a 
zdrobnělé Velsumky, obě dvě plemena dovezl ze zahraničí. Zároveň se 
podílel na založení klubu Velsumek a v pozdější době založil i klub 
Maranských slepic. A nejen to, chová také psy plemene Gordonsetr, je 
mezinárodním posuzovatelem psů, dlouholetým myslivcem a zároveň 
školitelem, proškoluje nové myslivce. Mimo jiné je také soudním 
znalcem v oborech týkajících se chovatelství a myslivosti. Napsal 
několik odborných knih a podílel se na přípravě odborných filmů. Na 
jednu osobu koníčků mnoho, jinými slovy řečeno – „Ono totiž na 
samotných koníčcích není nic špatného, naopak: symbolizují 
činorodost člověka, jeho životní energii a elán“. Několik let vykonával 
předsedu ÚOKCHD, pro jeho vlídnou povahu a organizační schopnosti 
tuto funkci zvládal ku prospěchu jak chovatelů drůbeže, tak celé 
komise. Já osobně jsem měl možnost poznat mezi chovateli jak dobré, 
tak i špatné lidi.  Ing. Šonka patří mezi ty, na které se můžete 
spolehnout, považuji ho za opravdového kamaráda, přítele a člověka do 
nepohody. 

V současnosti je přítel Ing. František Šonka čestným členem 
Ústřední odborné komise chovatelů drůbeže ČSCH a místopředsedou 
Rady Plemenné knihy drůbeže.  

Hodně zdraví, 
osobních a 

chovatelských 
úspěchů, aby mu 

jeho elán a vitalita 
dlouho vydržely,  

přeje za klub 
chovatelů drůbeže 

Velsumek 
 

Jirka Král 
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Klubová výstava 2013 německého klubu 15. - 17. 11. 2013 
Halle an der Saale 
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 S o u t ě ž 
 
 V letošním roce slaví náš klub 6 roků od jeho založení. Přesně to 

bylo na zakládající schůzi 29. června 2008 v Praze. 
 Výbor klubu vypisuje soutěž pro nejúspěšnější tři členy našeho 

klubu v roce 2014 včetně klubové výstavy 2015. Polovinu budou tvořit 
výsledky výstav v roce 2014. Mohou to být výstava mláďat, místní, 
okresní, včetně celostátní. Druhou polovinu budou výsledky na 
Klubové výstavě v roce 2015. Tam se budou hodnotit jak zvířata, tak 
vejce. Ponechte si oceňovací lístky a odevzdáte je na Výroční schůzi př. 
Tománkovi a př. Mahulíkovi, ti provedou vyhodnocení. 

 Nejúspěšnější chovatelé budou odměněni takto : 
I. místo 1.500 Kč 
II.  místo 1.000 Kč 
III.  místo    500 Kč 

 Ing. Fr. Šonka 
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Vážení přátelé, 
v letošní sezoně se vyjádřím ke třem výstavám 
- národní výstavě ze dnů 15.-17.11.2013 v Lysé 
- klubové výstavě v Lysé ze dnů 10.-12.01.2014 
- výstavě vajec, která se pořádá souběžně s klubovou výstavou 
 

Národní výstava 
Na národní výstavě bylo vystaveno 14 kusů Maransek velkých, 2 

kusy nebyly dodány. Vystavovali 4 vystavovatelé. 
Velké maransky: 
9 ks     kohoutů 
5 ks     slepic 
Zdrobnělé Maransky vystaveny nebyly. 
Z vystavených zvířat byly dvě výluky. Nejlepšího kohouta měl přítel 

Valentovič, tento byl oceněn 97 body a získal pohár. 

Klubová výstava maransek – Lysá nad Labem 10. 1. 2014 
Klubová výstava se konala opět Lysé při výstavě „Náš chovatel“. 
Na této výstavě bylo vystaveno 29 kusů Maransek velkých od 9 

chovatelů, 2 kusy nebyly dodány, 6 kusů Maransek zdrobnělých od 2 
chovatelů. Je velká škoda, že na klubovou výstavu většina chovatelů 
svá zvířata nepřihlásili, a to i přes posunutí uzávěrky přihlášek pro náš 
klub. Měli bychom si uvědomit, že klubová výstava je pro 
organizovaného chovatele vrcholem chovatelské sezony. Je velká 
škoda, že pozvaný a zaplacený posuzovatel specialista nakonec pro 
malý počet vystavených kusů posuzuje jiná plemena drůbeže. Je na 
zváženou, zda posuzovatele specialistu na 34 ks Maransek vůbec zvát, 
a nestanovit min. počet Maransek pro posuzování na 70 kusů. 

 
Na výstavě bylo vystaveno z velkých Maransek: 
11 ks kohoutů 
18 ks slepic 

Vítězem a šampionem klubu se stal kohout přítele Šonky - 99 bodů 
Nejlepším kohoutem klubu byl vyhlášen kohout přítele Šonky - 96 bodů 
Oba kohouti IMPORT z Německa. 
Nejlepší slepicí klubu byla vyhlášena slepice přítele Hlásného - 96 bodů 
Čestnou cenu získala slepice přítele Šrytra - 95,5 bodů 
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Ze zdrobnělých Maransek byly vystaveny: 
2 ks  kohoutů 
4 ks  slepic 

Nejlepší kohout zdrobnělé Maransky byl kohout přítele Hejdy - 95,5 bodů 
Nejlepší slepice zdrobnělé Maransky byla slepice přítele Václavíka - 95 bodů 
 

V klubu zdrobnělé Maransky chovají jen dva členové. Je na výboru 
a celé členské základně klubu, abychom pro příští roky počet zvířat na 
klubových výstavách navýšili a ukázali sílu našeho klubu, který už má 
poměrně silnou členskou základnu. V letošním roce jsem nabyl dojmu, 
že se nám oproti loňskému roku Maransky zhoršily. Z toho plyne 
otázka, čím to bylo způsobeno (pozdní líhnutí, příbuzenská plemenitba 
nebo kohout nesedl na slepice). Z tak malého počtu vystavených zvířat 
bylo 8 kusů maransek vyřazeno. Každý z nás by se měl zamyslet nad 
nákupem nových plemeníků. V loňském roce bylo také více kvokání a 
máme také více zábělů, které vloni už pomalu nebyly. Také bychom se 
měli více zaměřit na naše chovy a odchovaná zvířata na našem území.  
Maransky se dnes nabízejí ve všech větších líhních, ale my nevíme, co 
se tam líhne, z jakých vajec a chovného materiálu. 
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Něco málo k výstavě vajec Maransek 
Vystavovalo 10 vystavovatelů a můžu říct, že vystavovali i někteří, 

kteří na výstavě neměli slepice. Nabyl jsem dojmu, že se nám barevnost 
a i jiné hodnoty ustálily. Barva vajec byla dobrá, i když do chovatelů z 
Francie a jejich vzorníku máme co dohánět. Vítězem se stal přítel:  

Alexejev Alexandr  54,5 bodů 
Ing. Šonka František 54 bodů 
Rezek Ladislav  53,5 bodů 
 

Při posuzování proběhlo i školení a zkoušky hodnotitelů, aby se 
vejce posuzovala stejně. 

Na závěr bych vám všem rád popřál mnoho chovatelských úspěchů 
v letošním roce a hodně radosti z našich Maransek. 

 
CHOVU ZDAR Václavík 

 

 

 

 

Názor na letošní Klubovou výstavu pana Manfreda  Krätsche 
 9. 1. 2014 jsem posuzoval  KV maransek na výstavě v Lysé nad Labem. 

Bylo vystaveno pouze 33 měděněčerných maransek normálního rázu. Slepice 
a kohouti byli vystaveni střídavě. Většina zvířat byla podle německých 
podmínek malé váhy, dosti krátké a úzké. Kohouti měli převážně kratší záda a 
malý objem prsou. Slepičky všeobecně měly slabou kresbu krčního závěsu. 
Barva očí a opeření nohou bylo v pořádku. Dva kohouti vynikali ve všech 
znacích. 

Maransky zdrobnělé,  byly ve výborné kvalitě, ty by se umístnily na 
předních místech i při velké konkurenci. Bohužel bylo vystaveno pouze 6 
kusů. 

Mám přání, aby na příští Klubové výstavě bylo kolem sta zvířat (to jsem 
schopen posoudit), aby byla konkurence a já jsem měl plné vytížení.                                                           

M. K. 
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Chov zdrobnělých maransek černých měděněkrkých v sezoně 
2012/2013 

 
V loňské sezoně jsem v odchovu kuřat měl velmi špatný výsledek. 

V chovném kmenu jsem měl kohouta z výstavy Peří v Lipsku. Kohout 
byl od chovatele Krögera Gera a byl to nejlépe hodnocený prodejný kus 
celé výstavy. Byl oceněn 94 body. Po zkušenostech z Krajské výstavy 
v Lysé nad Labem jsem ho na žádnou výstavu, včetně krajské nedával, 
bál jsem se, aby mi neuhynul. Na náš vkus měl vyšší hřeben, jinak 
neměl žádnou větší vadu. Slepice jsem měl po německém kohoutovi, 
kterého jsem získal výměnou od mladé chovatelky př. Mestekové. Byl 
se slepicemi, které pocházely po Slovákovi a další předchůdce od 
Valderose, který je nejlepším chovatelem v SRN. 

Co předcházelo loňskému líhnutí. Na výstavě v lednu v Lysé byly 
problémy s příjmem zvířat. Prováděla se přísná kontrola veterinárních 
potvrzení, kde muselo být i číslo šarže veterinárního léčiva. 

Při výstavě se na výstavišti našly uhynulé hrdličky (já je neviděl). 
Na výstavě jsem zakoupil 1,0 MR (velkou). Koncem ledna jsem 
kohouta vystavil na naší výstavě a už měl horší kondici. Během dalších 
14 dní uhynul. Bohužel jsem nebyl sám, kdo takto dopadl. 

V loňském roce jsem jako každý rok nasazoval vejce do líhní. 
Kuřata se líhla poměrně dobře a normálně rostla. Po opeření svěsila 
křídla a vyhubla a uhynula. Dal jsem přes mého veterináře uhynulý kus 
vyšetřit a výsledek byla kokcidioza a byl mi doporučen postup léčení. 
Všechno nebylo nic platné, prakticky, co se vylíhlo, to uhynulo. Takže 
skoro z 200 kuřat jsem odchoval pouze jednu slepičku zdrobnělé 
maransky. 

Letos je odchov zatím bez úhynů. Co se týče snášky, tak v loňském 
roce opět stoupla na 70 vajec. Uvidím, jak tomu bude až příští rok, 
protože letos mám stejný kmen jako loni a budu muset sehnat nového 
kohouta a to opět z Německa. 

Co závěrem. Je škoda, že zdrobnělé maransky v klubu chováme už 
jen dva. Věřím, že tomu do budoucna tak nebude. 

 
Hejda Antonín 
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Setkání s členy a odborná přednáška u ZO ČSCH Rudná 

 
Členové ZO ČSCH Rudná využili členství př. Chichmanova 

v Klubu chovatelů maransek, aby požádali jeho předsedu Ing. Šonku o 
setkání a přednesení odborné přednášky na téma chovatelství. Pro 
každého, kdo se zajímá o drůbež, je jméno František Šonka pojem, a 
každý se těšil, že bude moci položit otázky, na které stále neměl 
správnou odpověď.  

Příprava byla pojata s velkým nadšením, byly připraveny reklamní 
plakáty a pozvánky, které byly rozeslány a rozdány chovatelům 
z blízkého okolí. Vedle členů základní organizace, kteří momentálně 
nebyli v práci, přišli na přednášku i úplně „cizí“, kteří projevili zájem 
setkat se a vyslechnout výklad předního odborníka. Účasti nezabránilo 
ani zrovna probíhající čtvrtfinálové utkání MS v hokeji ČR-USA 
(koneční výsledek po nervy drásácí koncovce 4:3) a následné oslavy 
vítězství. 

Součástí přednášky bylo také vzorové posouzení drůbeže, kterou 
někteří členové základní organizace připravili. Majitelé posuzovaných 
kusů chtěli využít posouzení od Ing. Šonky k tomu, aby předem 
otestovali svá zvířata pro případnou účast na regionálních výstavách. 

Akce, původně plánovaná na něco přes hodinu, se protáhla na více 
než dvě hodiny. 

Zajímavostí je, že „nejvzdálenější“ posluchač byl jeden vystudovaný 
mladý architekt z Říčan, okres Praha-východ, který se krátce předtím 
vrátil z několikaměsíční zahraniční stáže v Anglii. Rozhodnutí vrhnout 
se do chovu slepic se u něj zrodilo zrovna v té Anglii. Dle jeho slov, na 
rozdíl od ČR, kde dokonce ve vesnících stále méně lidí slepice chová, 
je v Anglii situace přesně opačná – ve vesnicích a dokonce i v menších 
městech slepice chová skoro každý. Důvodem k tomu je vedle 
užitkovosti (vajíčka, maso) také likvidace biologického odpadu. Prostě 
slepice zkrmí všechno, co by jinak šlo do popelnice. 

Mladý pan architekt označil výklad za „velice poutavý“ a po 
vyslechnutém se rozhodl zkusit vedle hempšírek, které znějí hodně 
anglicky, také zrovna maransky. 

Ing. Chichmanov Ivan 
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Katastrofa v chovu maransek 
                 Letos  jsem měl sestavené hejno z kterého jsem měl 

skutečnou radost.                                                                                                         
                         Slepice vyrovnané,  s poměrně vysokou snáškou. 

Absolutně bez  kvočen, jedna mi zakvokala koncem února a jinak 
žádná. Kohouty špičkové kvality, kdo je viděl na klubové výstavě, 
každý se mnou musí souhlasit. 

                   4. května před večerem vidím, že se ve výběhu nějak 
divně krčí ten nejlepší kohout a slepice jsou vyplašené. Rychle jsem 
vběhnul do výběhu, vzal jsem kohouta, který se nikterak nebránil.  
Rychle jsem ho šel ošetřit, zle potrhaného. Do rána uhynul, sebral jsem 
ještě jednu slepici, která byla mrtvá. Šel jsem je spočítat, chybělo jich 
osm. To se odehrálo zhruba ve čtyři hodiny odpoledne.  Bylo mi z toho 
špatně. 

Po zkušenostech z minulých let, když mě navštívila liška, tak pak 
půl roku se neobjevila. Spoléhal jsem na to, tak jsem slepice normálně 
ráno vypouštěl a večer zavíral. To jsem se mýlil. Přišla za tři dny 
odnesla druhého kohouta a šest slepic. Nyní je hlídám, někdy i s 
puškou v ruce a zbytečně.   

                    Před 14 dny jsem slyšel, jak vylítl bažant velice hlasitě, 
rychle jsem se šel podívat a viděl jsem to na vlastní oči. Liščata téměř 
dospělá nevím přesně zda šest, nebo osm, vyhnaly bažantího kohouta, 
ten kousek popoletěl a hlasitě se tomu divil a díval se směrem odkud 
byl vyplašen. Mezi tím stará liška proti nim po něm skočila. Netrvalo to 
dlouho a přes pletivo 160 cm odnášela za krk bažantího kohouta. 

Vždy tady nějaká liška byla, ale stačila ji potrava, že nemusela dělat 
velké škody. Nyní asi deset roků jsou všechny pozemky kolem  
nehonební, kam se nesmí s puškou, tak je to rájem predátorů.     

Fr. Šonka
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Chovatel 2014 

14.11.2014 - 16.11.2014 

 Celostátní výstava drobného 
zvířectva opět v Lysé nad Labem 
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KLUB CHOVATEL Ů MARANSEK ČR – SEZNAM ČLENŮ 
 

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

2. Čížek Stanislav, Šindlovy Dvory 35, 370 01 České Budějovice, 
M: 722 811 425, email: stanislavcizek35@seznam.cz 
 

3. Dlask Erik, Jiskrova 118, Libiš, 277 11 Neratovice,   
M: 739 122 578 
 

4. Dvořáková Olga, Prostřední 26, 664 46 Radostice, 
M: 739 629 759, St. 547 225 445, email: olga.dvorakova7@seznam.cz 
 

5. Hejda Antonín, Komenského nám. 1201, 269 01 Rakovník, 
M: 723 534 362 
 

6. Hlásný René, Záryby-Martinov 282, 277 13 Kostelec n/Labem, 
M: 602 392 275, email: rene.hlasny@seznam.cz 
 

7. Hora Karel Ing., Sedlec 33, 294 71 Benátky n/Jizerou, 
M: 605 243 604, email: karel-hora@volny.cz 
 

8. Hrdličková Marie,Třeboradická 1076, 182 00 Praha 8-Kobylisy, 
M: 604 978 685 
 

9. Charypar Vladimír, Borovany 18, 398 43 Bernartice, 
M: 774 243 574, email: vladimir.charypar@seznam.cz 
 

10. Chichmanov Ivan Ing., Karlovotýnská 329, 252 16 Nučice, 
M: 602 286 132, email: ivan.chichmanov@seznam.cz 
 

11. Janák Pavel Ing., Mrzky 25, 282 01 Český Brod, 
M: 608 878 887, email: jeleni.raj@seznam.cz 
 

12. Jankovský Jaroslav, Kařízek 11, 338 08 Zbiroh, 
M: 723 886 025, email: j.j@email.cz 
 

13. Jarkovský Pavel, 270 54 Třeboc 118, 
M: 605 157 938, email: pjarkovskyster@gmail.com 
 

14. Jelínek Jiří Ing., Sokolovská 205, 435 33 Louka, 
M: 721 502 290, St: 476 744 391 
 

15. Juhászová Helena, Nové Zámky 45, 289 33 Křinec, 
M: 724 285 383, St: 325 515 713, 311 262 297, email: pistasped@seznam.cz 
 

16. Klacek Václav, Na Kozině 10, 293 01 Mladá Boleslav, 
M: 602 821 880, email: sametka40@seznam.cz 
 

17. Krahula Stanislav, Rejholtice 30, 788 11 Loučná n/Desnou, 
M: 733 796 183 
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18. Mahulík Pravoslav, Hlavní 232,  250 75 Káraný, 
M: 731 755 393, email: 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, email: zoo-buqice@seznam.cz 
 

21. Potužník Zdeněk, Obytce 7, 339 01 Klatovy, 
St: 376 320 892 
 

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

23. Šonka František Ing., Bří. Veverků 1563, 193 00 Praha 9 - H. Počernice, 
M: 604 774 493, St: 281 924 565, email: sonkafr@volny.cz 
 

24. Šrytr Josef, Radimovice 71, 463 44 Sychrov, 
M: 724 260 232 
 

25. Štípek Miloslav, Kněžice 18, 471 25 Jablonné v Podještědí, 
M: 722 965 540, email: milastipek@seznam.cz 
 

26. Štursa František, Všechovická 32, 664 24 Drásov, 
M: 606 850 869 
 

27. Taimarová Vlasta, 217 51 Svárov 17, 
M: 603 955 600, email: taim@seznam.cz 
 

28. Tománek Martin, Otice 11, 251 63 Stránčice, 
M: 777 227 049, email: tomanek.martin@centrum.cz 
 

29. Vacík Michal (mládežník), Borská 522, 348 02 Bor u Tachova, 
M: 725 833 872, St: 374 790 218, email: vacikovi@tiscali.cz 
 

30. Václavík Libor, Mrzky 87, 282 01 Český Brod, 
M: 728 234 385, St: 321 621 554, email: vaclavik-libor@seznam.cz 
 

31. Valentovič Jan, Lesní 28, 350 02 Cheb, 
M: 607 799 119, email: valentovicjan@seznam.cz 
 

32. Vanžura Josef, Sychrov 1, 391 33 Jistebnice, 
M: 605 058 869 
 

33. Vinický Michael, 250 75 Káraný 650E, 
M: 608 156 218, email: winky@gmail.cz 
 

34. Vrtný Břetislav, 739 45 Fryčovice 117, 
M: 737 524 041 
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