ednou z organizací působících v obci
Podolí je organizace českého svazu chovatelů. Tato
organizace sdružuje svoje členy, kteří se zabývají
chovem drobného hospodářského zvířectva tj. chovem
králíků, hrabavé a vodní drůbeže, holubů, koz,
kožešinových zvířat, morčat a exotického ptactva. My
chovatelé se sdružujeme v této organizaci proto, že nás
tato zvířata nadchla, řekněme prostě, že je máme rádi.
Zvířata jsme si nakoupili, rozmnožujeme je, užíváme
k obživě, šlechtíme, kroužkujeme a tetujeme. Máme-li
takto registrována zvířata, soutěžíme s nimi na různých
stupních výstav, zápolíme zdravě mezi sebou a
snažíme se získat mládež do svých řad. Také pořádáme
zájezdy, většinou na nějakou větší výstavu zvířat
spojenou s kulturní akcí či návštěvou vinného sklepa.
Všechna tato chovatelská aktivita by však nebyla
korunována konkrétními úspěchy, kdyby nebyla dělána
s láskou k těmto živým
tvorům, se zápalem, se sportovním duchem a
odhodláním, ale také s pokorou, trpělivostí a citem
k přírodě a s uměním dokázat unést porážku, když ten
můj živočich zrovna nyní neuspěl, nebo když nás
postihne nějaká katastrofa v podobě
úhynu
či
nemoci zvířat. Pokud tyto předchozí
vlastnosti chovatel nemá, nemůže
na poli chovatelství mnoho dokázat.
Odměnou jsou pak úspěchy některých našich současných chovatelů Rexklubu, soutěžících na úrovni celé České republiky. Tyto úspěchy sklízejí již po několik let přítel Antonín
Drlík a přítel Miroslav Přikryl, kteří jsou špičkovými chovateli v rámci celé
České republiky.

etošní rok je pro nás rokem jubilejním ve kterém jsme oslavili 65.
výročí založení organizace. V lednu se naši dva již zmínění chovatelé přítel
Drlík a přítel Přikryl úspěšně zúčastnili výstavy králíků rexů v rámci celé České
republiky. V měsíci květnu proběhla při příležitosti již zmíněných oslav 65.
výročí založení ZO ČSCH Podolí slavnostní výroční členská schůze a o
podolské pouti výstava našich zvířat. V průběhu tohoto roku se naši chovatelé
zúčastnili v měsíci září výstavy mláďat v Hustopečích. V měsíci říjnu obsadíme
oblastní výstavu v Radosticích. Do konce roku ještě proběhnou výstavy různých
speciálních klubů králíků (Slavkov apod.),
kterých se též každoročně účastníme.

