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V ČMKCHB se zrodila myšlenka, nabídnout službu našich barvářů a jejich vůdců, pro
širokou mysliveckou veřejnost.

Na základě této myšlenky vznikla webová stránka www.dosledbarvarem.cz, na které
se náš klub snaží o určitou osvětu.

Na stránce je možné najít  spoustu zajímavých informací a rad, které mají za úkol
připomenout velké části současných myslivců, že DOSLED JE POVINNOST!! 

Současný trend myslivosti a především způsobu lovu, je bohužel spíše opačný. 
Když na nástřelu nenajdeme velké množství barvy a nebo kus neleží poblíž, často
můžeme slyšet: „tak to jsem nejspíš chybil a nebo ho jen škrábnul“. 

Po  delší  diskusi  na  téma,  kdo  všechno  se  bude  moct  přihlásit  a  touto  cestou
nabídnout své služby pro mysliveckou veřejnost, došel výbor k následujícímu závěru:

Existují pouze 3 podmínky:

1. Této  aktivity  se  může  zúčastnit  každý  člen  klubu,  jehož  pes  má  složené
minimálně předběžné zkoušky (má loveckou upotřebitelnost) a sám se na to,
především co se týče fyzické stránky, cítí.

2. Každý musí mít zajištěného kontrolního psa!! Toto je opravdu nutné, protože
především  u  méně  zkušených  vůdců  a  nebo  psů,  bude  jejich  úspěšnost
dosledů z počátku nižší. 
Nehledě na fakt, že i zkušený pes, nemusí mít „svůj“ den. To všichni víme.

3. Každý musí vézt elektronickou evidenci dosledů v nové aplikaci ČMKCHB tak,
aby bylo možné zjistit, jak moc se tato aktivita „chytla“.

Pokud se zjistí, že někdo pravidlo používání kontrolního psa pravidelně nedodržuje,
bude z této nabídky odpojen. 
Nesmíme  neprofesionálním  přístupem  poškodit  jméno  klubu  a  především  jméno
plemene barvářů. 
Pokud by toto nefungovalo, mladí psi a méně zkušení vůdci, by se k těmto dosledům
nedostali a to nikdo nechce. 
Naopak se takto mohou i méně zkušení vůdci a psi dostat k práci, po které mnozí
volají. 

Každý  pes  i  vůdce  zraje  s  každým dalším  úspěšným dosledem a  je  zájem toto
umožnit každému.
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Velmi důležitou podmínkou je mimo jiné nutnost řídit se Etikou vůdce barváře tak, jak
je popsána na webu www.dosledbarvarem.cz. V opačném případě by to opět mohlo
vézt ke špatné reklamě klubu a v konečné fázi i k odpojení člena z této nabídky. 

Rozhodlo  se  přistoupit  k  tomuto  relativně  volně  a  nevytvářet  nikomu  zbytečné
překážky.  Každý  má  možnost  se  tohoto  účastnit,  ale  musí  dodržovat  alespoň
minimální podmínky.

Prezentace naší nové služby

V říjnovém vydání  časopisu Myslivost  vyjde velký článek na cca 3-4 stránky,  kde
bude náš klub prezentovat tuto nabídku široké myslivecké veřejnosti. Autorem textu
je  Mgr.  Josef  Drmota,  který  pravidelně  do časopisu  Myslivost  píše.  Je  to  člověk
zapálený pro naši věc a jeho již hotový text  je opravdu příjemné počtení. Článek
bude doplněn i zajímavými fotkami z dosledů. Nikde se ale neprezentují fotografie
postřelů, které by mohl někdo zneužít proti myslivcům.

Tato naše klubová iniciativa bude prezentována i na webové stránce ČMMJ, jejíž
hlavní  zástupce se  nabídl  nám takto  pomoct  a  tuto  informaci  bude dál  šířit  i  na
jednotlivých OMS atd.

Dá se očekávat, že se někdo, i díky této prezentaci, v období těsně před sezónou
naháněk, určitě ozve. Nevíme kolik to bude lidí, ale kdo nic nezkusí, …...

Je opravdu moc důležité, abychom udělali maximum pro tuto myšlenku. 
Pokud to neuchopíme správně, nebudeme v případě neúspěchu používat kontrolního
psa a nebo budeme třeba nevhodným způsobem komentovat například špatný odlov
trofejové zvěře, úplně tím tuto myšlenku pohřbíme a nikdo se nám už neozve.

A  naopak,  když  se  budeme  chovat  maximálně  loajálně  ke  střelci  a  uděláme
maximum k nalezení postřeleného kusu, může se celá aktivita časem třeba i pěkně
rozjet. 

Získáme pro naše svěřence další a další práci, pro nás zážitky a o to nám mimojiné
přece jde.

V příloze této zprávy je formulář, který si ten, kdo má zájem, vytiskněte, vyplňte a
odešlete na email  nemec@nemec.eu. Další možností je to vyplnit,  nafotit a poslat
třeba na Whatsapp 777 326 953.
Poslední možnost je zavolat a vše nadiktovat.
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Je potřeba vyplnit názvy všech ORP (obec s rozšířenou působností), ve kterých je
daný vůdce barváře ochoten dosledy provádět, dny, ve kterých je ochoten přijet, čas,
do kdy se mu může volat a nakonec podmínky dosledu.
Je možné například napsat  jen sobotu  a neděli,  pokud to  někomu jeho pracovní
vytížení v týdnu neumožňuje.
Je tam pro lepší představu přiložena mapa všech ORP v ČR. 
Počet ORP není omezen. Je to jen na ochotě a času každého z nás.

Podmínky dosledu si může nastavit každý sám. Očekává se ale, že se bude jednat o
práci pokud možno „za cestovné“, případně ostatní nutné výdaje. Nechceme z toho
dělat podnikání.
Vyjímka může být třeba trofejová zvěř, ale to už je na každém zvlášť.

V současné době máme zapsané pouze 3 vůdce barvářů v severních Čechách. Pro
vyzkoušení  fungování  vyhledávacího  okénka  na  webu,  používejte  města  Děčín,
Teplice, Lovosice atd. Ve většině ORP, ve zbytku republiky, zatím nikdo není.
Tam uvidíte, jak vyhledávání vůdce barváře funguje a jaké informace se ostatním
ukážou.

Pro úspěšné zahájení této aktivity, s ohledem na konec září, kdy vyjde říjnové číslo
časopisu Myslivost, je nutné, abychom „pokryli“ pokud možno celou republiku.

Prosíme všechny členy, kteří mají zájem se podílet na této klubové aktivitě, aby si
prošli celé stránky a v případě zájmu, se sami nabídli k této akci.

Kdo  má  jakékoliv  dotazy,  dostavte  se  na  páteční  schůzi  klubu,  kde  bude  vše
podrobně prezentováno.

Horidoooo


