
Milí přátelé, vážení hosté, 

Mojí milou povinností je, seznámit Vás s činností naší 
organizace za uplynulý rok. 

Již tradičně, první lednovou neděli, jsme rok zahájili stolním 
posuzováním králíků. Této akce se účastnili chovatelé z celého 
okresu, kteří potřebovali ocenit většinou zvířata do chovu. Je 
na uvážení, zda by takové posuzování s následnou diskuzí, 
nebylo vhodné udělat i u drůbeže a holubů. 

V květnu se v Domažlicích konalo okresní kolo Olympiády 
mladých chovatelů, kde se rozhodovalo o postupu do kola 
národního. Z naší ZO postoupili čtyři mladí chovatelé. Myslím 
si, že někteří byli nemile překvapeni a zklamáni, tak 
podotýkám, že letos mají šanci poprat se o postup znova. 

Další zdařilá akce, která se uskutečnila na konci června díky 
Michale Holubové, dostala příhodný název – Přivítání 
prázdnin. Tato akce byla zorganizována pro širokou veřejnost 
a děti zde měli možnost si zasoutěžit a vyhrát drobné dárky. 

V červenci, jsme jako každý rok, vynaložili nemalé úsilí na 
pouťovou výstavu. Mimo jiné jsme vyrobili nové voliéry pro 
drůbež, koupili nové podlážky pod klece, pořídili jsme nový 
velký stan a dokoupili krmítka a visačky na posuzovací lístky. 

Hodnocení výstavy jsme probrali na členské schůzi. Snad 
nejlepší vizitkou je, když přijdou lidé a od srdce vám výstavu 
pochválí. 



K naší výstavě již neodmyslitelně patří Krajská výstava ovcí a 
koz, výstava exotického ptactva, výstava ušlechtilých morčat 
a ukázka zvířat firmy Fadis osiva. Chtěl bych poděkovat 
zástupcům Krajského svazu chovatelů ovcí a koz ZO Kdyně a 
zástupcům firmy Fadis a všem našim členům, kteří se podíleli 
na všech konaných akcích. 

V srpnu odjeli naši mládežníci na celostátní kolo olympiády 
mladých chovatelů do Tábora. Miloš Fiala s Monikou 
Starinskou obhájili první místa z loňského roku. Anežka 
Pekhartová a Leona Schneiderová jely poprvé na zkušenou a 
mile nás překvapily čtvrtým a pátým místem. Miloš Fiala 
postoupil do Mezinárodního kola, které se konalo na 
Slovensku, a obsadil krásné druhé místo. Ještě jednou všem 
gratuluji a děkuji za reprezentaci naší ZO a města Horšovský 
Týn. 

V říjnu jsme zapůjčili areál a výstavní fundus OO Domažlice, 
která zde pořádala Okresní výstavu rozšířenou o expozici 
vodní drůbeže a drůbeže národních plemen. Tato výstava 
měla kladný ohlas v široké chovatelské veřejnosti. Dále děkuji 
Městskému úřadu a firmě Bytes za pomoc bez které bychom 
se neobešli.  Děkuji též výboru ZO za příjemnou spolupráci, 
našemu jednateli Zdeňku Koczaiovi za reorganizaci webových 
stránek a MUDr. Hojdyszovi za sponzorování našich mladých 
chovatelů.  



Také velké dík patří vedoucím kroužků mladých chovatelů. 
Musíme si uvědomit, že bez mladých to asi nepůjde a měli 
bychom si nějaké vychovat. 

Všem přeji úspěšný rok, kvalitní odchovy a těším se na další 
spolupráci. 

                                                                                      Tomáš Fiala 

 


