
Výroční zpráva – r.2017
- Loňský rok začal jako každý předchozí.
- Do kroužku docházelo 7 dětí.
- Připravovali jsme se na soutěže skoro každý pátek,

kdy máme kroužek v areálu v Horšovském Týně.
- V dubnu jsme se opět sešli, již po 3., na Hoře sv.

Václava, kterou organizuje Okresní organizace
Domažlice.

- Na Hoře sv. Václava od pátku do neděle děti
soutěžily, měly přednášky a všelijaké hry, kdy si
hrály a zároveň se učily na nadcházející soutěže.

- Naše skupinka byla ubytovaná v penzionu na
Šidlákově. Zde jsme pouze přespávali.

- Já a moje pomocnice Karolína Hošková jsme byly
s dětmi spokojeny. Byly úžasné.

- První týden v květnu jsme se dostavili do Domažlic
na okresní kolo – bohužel pouze s 3 dětmi.

- Markéta Hradecká za odbornost – drůbež mladší
kategorie

- Adam Kučera za odbornost – králíci mladší
kategorie

- Miloš Fiala za odbornost – drůbež starší kategorie.



- Děti musely mít vypracovanou písemnou práci ze
své odbornosti, na které pracovaly několik měsíců.

- Všechny se umístily a postoupily na Celostátní
olympiádu.

- Další naší velikou akcí je jako každý rok naše
pouťová výstava v Horšovském Týně.

- Děti vypomáhají se stavěním a potom i příjmem
zvířat na výstavu a celou výstavu krmí a dělají co je
třeba.

- A loňskou největší akcí bylo 49. mezinárodní kolo
olympiády MCH, které se uskutečnilo
v Poběžovicích.

- Miloš Fiala se umístil ve své kategorii na 1. místě a
to ziskem 113,66 bodů ze 120 bodů

- Adam Kučera se umístil ve své kategorii na 4. místě
za 88,50 bodů ze 120 bodů

- Markéta Hradecká se umístila ve své kategorii na 2.
místě a to s 90,66 body ze 120 bodů.

- Avšak největší překvapení bylo umístění všech dětí,
které reprezentovaly náš domažlický okres. Ten se
umístil na 1. místě v okresech, soutěžilo 21. okresů.

- Další akce byla v našem chovatelském areálu, a to
nábor nových dětí.

- Naše děti si pro ně připravily soutěže a bylo i
opékání špekáčků.



- Přišlo několik rodičů se svými dětmi a hezky jsme si
to užili.

- Po náboru navštěvuje kroužek celkem 13 dětí.
- Další akce v tomto roce byla 17. 11. výpomoc při

posuzování zvířat na celostátní výstavě v Lysé nad
Labem.

- Děti vypomáhají posuzovatelům nosit nebo
zapisovat posuzovaná zvířata.

- Tímto chci poděkovat všem za účast a reprezentaci
naší organizace.

- A také chci poděkovat naší dospělé části za
podporu.

- A především své velké pomocnici KÁJINĚ.

Vedoucí kroužku MCH Monika Hradecká


