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Výbor klubu 
 

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

 
MÍSTOPŘEDSEDA – 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 

 
PLEMENÁŘ – 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 – Vinický Michael 

tel: 608 156 218, e-mail: winky@gmail.cz 
 

ČLEN – Vanžura Josef 
tel: 605 058 869 
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Vážení přátelé! 
Rok 2014 je za námi. Pro někoho byl úspěšný a radostný. Vydařily 

se odchovy, slepice dobře nesly, tmavá čokoládově hnědá vejce. Mne 
asi samotného potkala smůla. Do května v plné spokojenosti vynikající 
snáška, tmavá vejce, špičkoví kohouti. Čtvrtého května odpoledne  
všechny slepice vyplašené, jeden kohout potrhaný, do rána uhynul.  
Osm slepic chybělo. Pak jsem je hlídal, ovšem za tři dny se to 
opakovalo, kohout potrhaný ještě do večera uhynul a šest slepic 
chybělo. To je pro chovatele neradostná bilance, když je sezona a 
zájem o násadová vejce. Nejhorší je, že se to letos může opakovat, 
protože se nedá udělat žádné opatření k zabránění škodě. Doufejme, že 
budete mít štěstí a toto Vás nepotká. 

Na minulé Výroční schůzi jsme si odhlasovali rozšíření o další dva 
barevné rázy.  Jak jsme viděli na Klubové výstavě, máme tady kvalitní 
jedince. Jistě se o nich více dozvíme od naší úspěšné chovatelky. Bylo 
by potřeba, aby se nám takto podařilo rozšířit naše plemeno o zakrslé 
rázy. Ty máme kvalitní, i při velké konkurenci dobře obstojí, škoda, že 
zatím jen dva chovatelé. 

Letošní rok jsme začínali úspěšně. Přihlášených na Klubovou 
výstavu bylo 61 velkých a 4 zdrobnělé. Je potřeba přípravě na výstavu 
věnovat větší pozornost. Drůbež s cizopasníky na výstavu vůbec 
nepatří. To je třeba provést odhmyzení. Bude-li někdo potřebovat dám 
návod, popřípadě desinsekční přípravek. Musíme mít chovy zdravé, 
jenom takové dávají dobrou užitkovost a na výstavě dobře obstojí.             
Vzorků vajec bylo 14, to by se mohlo příště ještě zlepšit. Pokud se 
rozšíří naše nové barevné rázy, mohly by být i vzorky vajec oddělené, 
což by bylo jistě zajímavé. 

Nyní musíme vyhodnotit tu novou organizaci, tj. Klubovou schůzi 
při Klubové výstavě. Nejdůležitější kriterium je účast. Časové rozdělení 
v neděli, abychom projednali to nejdůležitější a stačili vyzvednout  
zvířata a zaplatit poplatky. To se nám podařilo jen z části. Mnoho  
chovatelů chodilo v průběhu schůze, což rušilo průběh a pak se 
dotazovali o čem se vlastně jednalo. 
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Jak jsme již sdělili budeme vydávat Zpravodaj jedenkrát v roce, je 
potřeba, aby každý do něho nějakými zkušenostmi přispěl, ať už 
kladnými, nebo zápornými. 

Na závěr předseda klubu poděkoval Ing. Chichmanovi za zajištění 
sponzorského daru. 

Do nové sezony roku 2015 Vám i Vašim rodinám přeji pevné 
zdraví, štěstí, spokojenost, chovatelské a výstavní úspěchy. 

 
Na závěr přeji „Chovu zdar!“ 
Ing. Fr. Šonka, předseda klubu CHMR 
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PLÁN PRÁCE A ČINNOSTI NA ROK  

Plán práce a činnosti na rok  2015 

1. Každý člen klubu uhradí členský příspěvek na rok 2015 do 
konce dubna. 

2. Výroční členská schůze se bude konat v neděli při Klubové 
výstavě v Lysé nad Labem. 

3. Členové výboru a předseda kontrolní a revizní komise se sejdou 
2x na výborové schůzi a to květnu a listopadu 2015. 

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 2016. 
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; 4 střední, nejlepší 
kohout, nejlepší slepice. 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. 
Výbor klubu zajistí Klubové kalendáříky na rok 2016.  
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 18. 1. 2015 
v Lysé nad Labem 

Přítomni: viz. prezenční listina 
 
Program: 1. Zahájení 
  2. Zpráva předsedy 
  3. Informace o výstavách 
  4. Zpráva pokladní 
  5. Rozpočet na rok 2015 
  6. Zpráva revizní komise 
  7. Plán činnosti na rok 2015 
  8. Diskuze 
  9. Závěr 
 
K jednotlivým bodům 
 
1. Členskou schůzi zahájil v klubovně výstaviště př. Ing. František 

Šonka. Přivítal všechny přítomné a seznámil členy s programem 
členské schůze, který byl schválen bez připomínek. 

2. Zprávu přednesl její předseda př. Šonka. Seznámil přítomné 
s činností klubu za uplynulý rok. 

3. Př. Václavík zhodnotil výstavy v uplynulém roce jako poměrně 
úspěšné. Byla hodnocena celostátní výstava v listopadu a 
lednová klubová. Na ostatních regionálních výstavách se 
zúčastnilo jen málo členů. Pokud chceme, aby se rozšířil počet 
chovatelů maransek, tak je musíme prezentovat hlavně na 
menších výstavách. 

4. Zprávu pokladní přednesla př. Helena Juhászová – viz. zpráva. 
5. Př. Šonka přednesl návrh na rozpočet na rok 2015. Mimo jiné 

byla vyčleněna částka na vyhodnocení nejlepšího chovatele 
klubu. 

6. Před započetím schůze provedli př. Mahulík, jako předseda 
revizní komise, a př. Hejda kontrolu účetních dokladů s účetní 
knihou. Kontrola nezjistila žádných nedostatků ve vedení 
pokladní knihy. Konstatovala, že vše je v naprostém pořádku. 

7. Plán činnosti na rok 2015 přednesl př. Šonka a byl schválen. 
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8. V diskuzi vystoupil př. Tománek, který měl připomínky 
k vedení plemenné knihy. Nemá od všech členů klubu doloženy 
původy plemenného materiálu. 

Schůzi zakončil předseda klubu vzhledem k pokročilému času, protože 
se už vydávala zvířata z výstavy. Všem popřál hodně úspěch v chovech 
a ukončil schůzi. 

Usnesení z výroční členské schůze klubu chovatelů maransekkonané dne 
11. ledna 2015 v Lysé nad Labem 

 
Členská schůze schvaluje: 
1. Zprávu předsedy klubu chovatelů maransek př. Ing. Františka 

Šonky 
2. Zprávu pokladní přednesenou př. Helenou Juhászovou 
3. Zprávu předsedy revizní komise přednesenou př. Pravoslavem 

Mahulíkem 
4. Rozšíření chovů barevných rázů o modré měděněkrké a černé 

stříbrokrké 
5. Rozpočet na rok 2015 
6. Výroční schůze se budou konat v Lysé nad Labem při klubové 

výstavě v rámci krajské výstavy 
 
Bere na vědomí: 
1. Zprávu jednatele př. Václavíka o celostátní a klubové výstavě a 

výstavě vajec na klubové výstavě v roce 2014 
2. Zprávu předsedy klubu o klubové výstavě maransek v SRN 
3. Nutnost zaplacení členských příspěvků do konce měsíce dubna 

každého roku 
4. Žádá členy klubu, aby do klubového zpravodaje zasílal 

fotografie špičkových jedinců ze svého chovu 
5. Soutěž o nejúspěšnějšího chovatele klubu bude pokračovat i 

v tomto roce. Podmínky zůstávají stejné, to znamená účast na 
klubové výstavě a účast na minimálně dvou místních výstavách. 
Účast se bude dokládat oceňovacími lístky a katalogem výstavy. 

 
Zapsal: Antonín Hejda 
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Zápis z výborové schůze konané v sídle klubu chovatelů maransek 
dne 25. 3. 2015 

 
Přítomni: Ing. Šonka František, Václavík Libor, Hejda Antonín, 

Juhászová Helena, Tománek Martin a Mahulík Pravoslav 
 

Přítomné přivítal předseda klubu Ing. Šonka v 17:20 hod. Př. 
Juhászová spolu s jednatelem př. Václavíkem probrali seznam všech 
členů klubu a konstatovali, že někteří členové jsou pouze papíroví a 
nemají již (i několik let) zaplacen členský příspěvek. Proto budou ještě 
jednou a to písemně vyrozuměni a pokud nezaplatí do konce dubna 
budou z klubu vyškrtnuti. 

Př. Šonka seznámil přítomné s jednáním odborné komise 
drůbeže, jejímž je čestným předsedou. Této schůze se zúčastňují 
vedoucí okresních organizací drůbeže a zástupci klubů drůbeže. 

Dále bylo provedeno rozdělení úkolů pro zhotovení klubového 
zpravodaje 2015. Úvodník zpracuje př. Šonka, vyhodnocení celostátní a 
klubové výstavy zpracuje př. Václavík, který zdůraznil, že klubová 
výstava nedopadla, co se týká bodování, dobře, pouze př. Mahulík 
neměl výluku – vyloučena téměř polovina vystavovaných zvířat. Proto 
doporučil nezvat na naši klubovou výstavu posuzovatele z Německa, 
ale určit si posuzovatele z řad našich posuzovatelů, protože už 
maransky jsou na našich výstavách zastoupeny a už většina našich 
posuzovatelů hodnotí docela dobře. 

Opět se bude pokračovat v soutěži o nejlepšího chovatele klubu 
maransek, to znamená účast na celostátní a klubové výstavě a některé 
regionální výstavě. To se doloží oceňovacími lístky, v případně prodeje 
katalogem. 

Př. Tománek informoval o vedení plemenné knihy, kde nemá 
podklady od všech členů klubu a zároveň pozval všechny na jejich 
výstavy do Stránčic. 

Zhruba v 19:00 hod př. Šonka ukončil výborovou schůzi a všem 
popřál šťastný návrat do svých domovů. 

Zapsal: Hejda Antonín 
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Výsledky hospodaření za rok 2014 

 
Příjmy     Výdaje 
 
členské příspěvky 6.500,-  ubytování rozhodčího         1.100,- 
sponzorské dary       10.000,-  poštovné             922,- 
úroky          3,53 občerstvení čl. schůze            249,- 

účetní služby                       1.000,- 
vedení internet. stránek      2.366,-  
tisk Zpravodaje         3.200,- 
vedení účtu             210,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Příjmy:          16.503,53 Výdaje:         9.047,- 

 
stav k 1.1.2014 pokladna   2.850.00 Kč 
   účet  40.349,73 Kč 
příjmy                    + 16.503,53 Kč 
výdaje                         -  9.047,00 Kč 
stav k 31.12.2014 pokladna   2.351,00 Kč 
   účet  48.305,26 Kč 
 

Rozpočet na rok 2015 

 
Příjem     Výdej 

 
členské příspěvky 7.000,-  náklady na výstavu          1.500,- 
úroky          3,-  účetnictví           1.000,- 
sponzorské dary 3.000,-  Zpravodaj           3.500,- 

poštovné              700,- 
vedení internetu          2.700,- 
vedení účtu   300,- 
ostatní    303,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.003,-           10.003,- 

pokladník Helena Juhászová 
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V roce 2015 oslaví významná životní jubilea členi Marans klubu: 

 
50 let - Janák Pavel 
   Klacek Václav 
60 let - Štursa František 
   Václavík Libor 
70 let - Hejda Antonín 
   Hrdličková Marie 
75 let - Mahulík Pravoslav 
 

 

 

 

 

 

 

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchy nejen 
v chovatelství!!! 
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S o u t ě ž  

 
 V letošním roce slaví náš klub 7 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 2015 včetně klubové výstavy 2016. Polovinu budou tvořit 
výsledky výstav v roce 2015. Mohou to být výstava mláďat, místní, 
okresní, včetně celostátní. Druhou polovinu budou výsledky na 
Klubové výstavě v roce 2016. 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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Klubová výstava maransek – Lysá nad Labem 17. 1. 2015  

 
Klubová výstava Maransek v letošním roce proběhla v Lysé nad 

Labem 17. 01. - 18. 01. 2015 při Krajské výstavě "Náš chovatel". 
Celkem bylo vystaveno 59 kusů Maransek velkých a jen 3 kusy 

Maransek zdrobnělých. Poprvé byly vystaveny 3 barevné rázy 
Maransek velkých:  

Maranska černá měděněkrká   -  51ks 
Maranska měděně modrá  -    5ks 
Maranska stříbrněkrká   -    3ks 
Oproti loňskému roku bylo vystaveno mnohem více Maransek, ale 

kvalita zvířat byla velmi špatná. Z celkového počtu bylo vyloučeno 27 
kusů zvířat, což je skoro polovina. Nevím jestli zvířata byla tak špatná a 
nebo se na klasifikaci projevilo něco jiného, pro letošní rok bychom se 
měli zaměřit na lepší kvalitu zvířat a ukázat, že naše slepice jsou hezké 
a že tato výstava se nám, co se týče kvality zvířat, moc nepovedla. 

Při prvním vystavení Maransek měděně modrých byla kvalita velmi 
dobrá, ne-li vynikající. Z 5-ti kusů vystavených zvířat byla jen jedna 
výluka a nejnižší známka byla 93 bodů, jinak všechno výš. Snad se 
podaří tyto hezké Maransky rozšířit mezi chovatele klubu a tím vznikne 
i větší chovatelská základna. 

Z této klubové výstavy mám smíšené pocity. Celkem hodně 
vystavených zvířat, ale ta kvalita nic moc. 

Šampiónem a nejlepší slepicí klubu se stala Maranska měděně 
modrá - 98,5 bodů přítelkyně Mestekové. Nejlepším kohoutem 
Maranska černá měděněkrká - 97 bodů přítele  Holce. Čestná cena 
Maranska měděně modrá - 96 bodů přítelkyně Mestekové. 

Co se týká zdrobnělých Maransek, snaha o rozšíření je, ale barva 
vajec není tmavá a to mnohé chovatele odradí od chovu. Na rozšíření 
musíme pracovat pořád dál a snad se nám to podaří. 

Čestná cena zdrobnělá Maranska černá měděněkrká - 93 bodů přítele 
Václavíka. 

Myslím si, že máme co zlepšovat nejen v chovu Maransek, ale i v 
klubu. Je zapotřebí, aby se i tato činnost zlepšila a pak to bude o hodně 
jednodušší pro všechny chovatele v klubu Maransek. 
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A teď něco k výstavě vajec Maransek 

 
V letošním roce bylo vystaveno 13 vzorků vajec Maransek a mohu 

říci, že se kvalita a barva zlepšuje a tím i ustaluje. 
 
Vítězem se stal přítel: 
 
1. Ivan Chichmanov - 81 bodů 
2. Pavel Janák  - 77,5 bobů 
3. František Šonka  - 70 bodů 
 
Vítězům a oceněným blahopřeji. A všem ostatním přeji v Novém 

chovatelském roce mnoho úspěschů a vítězných cen. 
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Něco k výstavám 

 
Pro mne začíná výstavní rok většinou na výstavě  25. 07. - 26. 07. 

2015 ve Slušticích i tam jsem vystavoval zdrobnělé Maransky černé se 
střídavým úspěchem. Kohouti zatím nic moc, ale slepičky 92 - 93 bodů. 

Další tradiční výstavou je Žireč 22. 08. 2015, tato výstava dříve byla 
dvoudenní a velmi navštěvovaná. Jezdily tam celé zájezdy, hlavně je to 
Mekka plymutkářů. Já jsem kromě jiného vystavil taky zdrobnělé 
Maransky a to 1 - 3 kusů. Zvířata po měsíci už dopeřila a taky se váha 
zlepšila. Slepice 95 bodů, nejhůř kohout 92 bodů, ale i to se lepší. 

Následující výstava 04. 09. - 06. 09. 2015  -  7. celostátní výstava 
mladé drůbeže. 

Vystavil jsem zdrobnělé Maransky černé měděnokrké 1 - 2 kusů 
kohout 93 bodů, slepice 94 bodů, 95,5 bodů. 

Na této výstavě bylo vystaveno i 15 velkých Maransek s celkem 
dobrým oceněním. Což vzbuzuje dobrý dojem na naší klubovou 
výstavu v lednu 2016 v Lysé nad Labem. 

 Já mám před sebou ještě pár výstav, včetně národní. 
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Evropská výstava vajec maransek 

Konala se v roce 2013 na výstavišti v Paříži. Vystavovatelé byli 
z Francie, Nizozemska, Dánska, Belgie, Německa, Itálie, Španělska,  
Srbska a Rumunska. Vystaveno bylo 500 vajec, každý vystavovatel  
vystavil 10 kusů v ošatce. Hodnoceno bylo každé vejce a mohlo získat 
10 bodů, tedy exponát maximálně 100 bodů. Většina vajec získávala 5 -
6 bodů. 

Nejvyšší ocenění získal chovatel zlatý, stříbrný, nebo bronzový 
košík. 

 
1. Zlatý košík ERNEST  SORIN   89 bodů 

předseda klubu 
 
2. Stříbrný košík DAVID   VIANA   65 bodů 
 
3. Bronzový košík PIEEEERRETE  TRIGALOU 61 bodů 
 
Výstava trvala 9 dní a na naše poměry ji navštívilo neuvěřitelných 7 

tisíc návštěvníků. 
 

                                                   Přeložila Marketa Říhová-Šonková 
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.......... každý chovatel maransek ví, že první vejce jsou jsou vejce 
kuřecí t.j malá nevhodná k nasazování. Po třech měsících snášky jsou 
násadová vejce standardní, vhodná k nasazování. V druhém roce 
snášky, mají maransky vejce poměrně velká, ale rovněž vhodná k 
nasazování.  Enormě velká, nebo vejce dvoužloutová se k nasa zování 
nehodí, líhnou se z nich různé zrůdy. 
      Obrázek ukazuje vejce  od maransky  o hmotnosti  127 g,  chudák 
slepice asi to neměla lehké. 

 
Fr. Šonka 
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DOTAZY A ODPOVĚDI 

 
Vážený pane inženýre, pane Šonko, chtěl bych Vás touto cestou 

oslovit zároveň požádat o pomoc a radu. Jsme se ženou dlouholetí 
chovatelé drůbeže a drobného zvířectva. Co je u nás problém poslední 
dva roky jsou slepice. Chováme plemeno australky 24 slepic a 3 
kohouty. Denně se krmí namočená pšenice a žito, trochu brambor, šrot, 
na jemno nakrájené kopřivy, hlávkový salát, Nutrimix, trochu zbytků 
z kuchyně, těstoviny, celý den jsou venku na trávě, mají dostatek vody. 
Od začátku května 2014, téměř přestaly snášet tak 2 – 3 vejce za týden. 
Celou zimu to samé. Teď jsou tak denně 3 - 4 vejce. Nosnice jsou staré 
1 až 3 roky. 

S pozdravem a přáním krásného dne se loučí Tomanovi Strážov 284 
 
Australky jsou jedno z nejužitkovějších plemen, jejich snáška se 

pohybuje podle úrovně chovu  180 až 220 vajec. To byste v této době 
museli mít 15 až 20 vajec denně. Proto bych to řešil radikálně.  
Doporučil bych Vám, abyste na přechodnou dobu změnili Vaši 
poměrně pestrou krmnou dávku. Koupili pytel Směsi pro nosnice N1, 
nebo N2, popřípadě N3 v sypkém stavu, přidali podle  návodu Nutrimix 
a pitnou vodu. Směs dávali at libitum a nic jiného nepřidávali. Směs i 
Nutrimix, musí být v záruční době. Pokud se to do 3 týdnů srovná, tak 
se jednalo o některou závadnou surovinu, kterou jste zkrmovali, pokud 
ne, tak to bude onemocnění, které je třeba urychleně řešit. 

Doporučuji se spojit s laboratořemi, s kterými máme velmi dobré 
zkušenosti, SVÚ Jihlava č. tel. 567 143 111, nebo Plzeň  Dr. Oto  Huml 
602 211 309. Podle jejich požadavku poslat vzorek na vyšetření. Oni 
Vám sdělí výsledek, dají doporučení na léčení, které je třeba dodržovat.  
V krajním případě i likvidaci chovu. V té situaci je potřeba provést 
důkladnou očistu a desinfekci.  Je-li to potřeba,  tak provést i deratizaci.      

Vaše krmná dávka je poměrně pestrá, složená ze statkových krmiv, 
podle mého názoru je zbytečné pšenici namáčet a žito není vhodným 
krmivem pro nosnice, v malém množství lze jej krmit ve výkrmu. Této 
krmné dávce chybí bílkoviny, mléko, mléčné výrobky, maso, nebo 
vaječný odpad. Podle tohoto krmení by měly být Vaše nosnice ve 
výkrmové kondici se sklonem ke kvokavosti. Ve Vašem chovu by měly 
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být nosnice jednoleté a popřípadě třetina dvouletých. Tříleté už mají 
výrazně sníženou snášku. Na 24 slepic jsou optimální dva kohouti, tři je 
skutečně mnoho, dochází k zbytečnému shazování a tím i nižší 
oplozenosti.      

                                                                                                              
Ing. Fr. Šonka 
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Vážení přátelé, k mým kulatým narozeninám jsem dostal značné 
množství blahopřání a to od jednotlivých chovatelů, klubů,  Základních 
organizací, z tuzemska i ze zahraničí. Nebylo v mých silách 
individuelně poděkovat. Vám všem, kteří jste mi jakoukoliv formou 
blahopřáli, upřímně děkuji. Současně děkuji za velmi vkusnou 
skleněnou plaketu, kterou jsem od našeho klubu obdržel. 

                                                                        František Šonka 
 
 

 



 25 

 
 

 
 

 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Národní zemědělské muzeum Praha 7, Kostelní 44 upozorňuje na 

přednášku 29. října 2015 v 18:00 hod. v přednáškovém sálu na téma: 
 

DRŮBEŽ V ČECHÁCH za 1. republiky a 2. světové války 

 
Vývoj chovu drůbeže – plemena – technologie – krmení – 

veterinární péče – užitkovost – počátky plemenářské práce – 
zpeňežování drůbežích produktů – chovatelské osobnosti – povinné 
dodávky za 2. světové války 

 
Přednáší: Ing František Šonka – držitel Evropské plakety Za rozvoj 

Evropského chovatelství 
Jana Šabatková, moderátorka 
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Chovatel 2015 

20.11.2015 - 22.11.2015 

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. 

 

                    Clubschau 2015 des Marans Club Deutschland 

Německá klubová výstava maransek se koná 7.  a 8. 
listopadu  2015  v městečku Telgte.  Viz. přiložená mapka. 

Zajistila a přeložila Jana Šabatková – Šonková 
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Náš chovatel 2016 

15.01.2016 - 17.01.2016 

11. středočeská výstava drobného zvířectva rozšířená o celostátní 
speciálky klubů 

 

Přihláška na Klubovou výstavu je nedílnou přílohou zpravodaje. 
Přihlášky zasílané poštou nejpozději do 16.12. 2015!!! 
Zvířata musí být na výstavišti nejpozději ve středu 13. 1. 2016 od 

12.00 do 18.00 hodin. 
Posuzování se koná ve čtvrtek 14. 1. 2016 bez přístupu veřejnosti. 
Výstava bude otevřena v pátek od 11.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 

9.00 do 17.00 a v neděli 9.00 – 12.00 hodin.  Zvířata budou vydávána v 
neděli po 12.00 hodině. 
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KLUB CHOVATELŮ  MARANSEK ČR – SEZNAM ČLENŮ 
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. Dvořáková Olga, Prostřední 26, 664 46 Radostice, 

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

M: 602 392 275, rene.hlasny@seznam.cz 
 
8. Holec Ladislav, Třebízského 2, 412 01 Litoměřice, 
        M: 773 276 822, ladaholec@seznam.cz 
 
9. Hrdličková Marie,Třeboradická 1076, 182 00 Praha 8-Kobylisy, M: 604 

978 685 
 
10. Chichmanov Ivan Ing., Karlovotýnská 329, 252 16 Nučice, 
        M: 602 286 132, ivan.chichmanov@seznam.cz 

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

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

   M: 602 821 880, sametka40@seznam.cz 
 

15. Mahulík Pravoslav, Hlavní 232,  250 75 Káraný, 
M: 731 755 393, p.mahulik@seznam.cz 
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16. Matouš Ondřej, Třešňová 3021,289 23 Milovice, M: 775 994 339  
 
17. Mesteková Jana, 431 14 Strupčice 2, M: 720 333 636, zoo-buqice@seznam.cz 

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

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

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

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

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

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

   M: 722 965 540, milastipek@seznam.cz 
 
25. Štursa František, Všechovická 32, 664 24 Drásov, M: 606 850 869 
 
26. Taimanová Vlasta, 273 51 Svárov 17, M: 603 955 600, taim@seznam.cz 

 
27. Tománek Martin, Otice 11, 251 63 Stránčice,  M: 777 227 049, 

tomanek.martin@centrum.cz 
 
28. Václavík Libor, Mrzky 87, 282 01 Český Brod, 

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

valentovicjan@seznam.cz 
 
30. Vanžura Josef, Sychrov 1, 391 33 Jistebnice, M: 605 058 869 

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