
Plán činnosti 

ZO ČSCH Horšovský Týn na rok 2017 

1. Vý bor ZO se sejde nejme ne  na 6 vý borový ch schů zí ch. 
Č lenska  za kladna bůde svola na nejme ne  3kra t na c lenskoů schů zi. 

2. Pro pra ci kroůz ků MČH výtvor í me co nejleps í  podmí nký, abý se jeho 
c lenove  chovatelský vzde la vali a na soůte z í ch pak ů spe s ne  reprezentovali 
nas í  ZO. 

3. Č lenove  ZO bůdoů dle svý ch moz ností  obesí lat svý mi zví r atý chovatelske  
vý stavý. 

4. V na vaznosti na dosavadní  velmi dobre  chovatelske  vý sledký nas ich c lenů  
bůdeme nada le rozs ir ovat zdravý  a kvalitní  chovný  materia l. 

5. V ra mci hors ovskotý nske  poůti ůspor a da me v c ervenci tradic ní  mí stní  
chovatelskoů vý stavů.  

6. Č lenove  ZO bůdoů ostatní m chovatelů m pr í kladem ve veterina rní  pe c i o 
zví r ata, bůdoů pravidelne  prova de t oc kova ní  kra lí ků  proti mýxomato ze a 
morů kra lí ků , oc kova ní  holůbů  i zdravotní  zkoůs ký drů bez e. Respektovat 
pr í padna  opatr ení  SVS k na kazove  sitůaci v regionů. 

7. Vs ichni c lenove  se bůdoů podí let na oprava ch a ů drz be  chovatelske ho 
area lů. 
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