PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BOXERKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY

Hotel - Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy

9. 3. 2013

Zpráva předsedy Boxerklubu ČR

Vážení členové Boxerklubu, vážení hosté,
vítám Vás na plenárním zasedání Boxerklubu ČR, které se mělo původně konat v prosinci minulého roku,
ale na žádost několika poboček ho výbor klubu přeložil na dnes, tedy 9. 3. 2013.

Dovolte mi, abych krátce zhodnotil minulý rok. Z ekonomického hlediska si BK vede mírně sestupně,
ale bez finančního ohrožení. To znamená, že přesto, že jsme omezili všechny výdaje na jen ty opravdu
nutné, zůstatek na účtu se neustále mírně snižuje. Je to ovlivněno také nižšími příjmy a to zejména
na poplatcích za členy a na finančních prostředcích, které získáváme z Plemenné knihy z vydaných průkazů
původu. Je tedy evidentní, že se snížil jak počet členů BK tak i počet vrhů. Faktorů, které to zapřičiňují
je několik, mezi nimi hlavně pokračující ekonomická recese. Je třeba zvážit, zda nezvýšit členské příspěvky
do klubové pokladny.

S ekonomickou situací také souvisí množství financí vynaložené na reprezentaci. V loňském roce jsme
obdrželi od ČKS také díky paní Blance Roškotové a panu Antonínu Karbanovi 51.000, - Kč. Účelem
této dotace ale byla nejen reprezentace klubu, ale i provoz klubu konkrétně např. Zpravodaj a další.
Závodníkům Boxerklub ČR na MS Atibox zaplatil startovné asi 10.000,- Kč, příplatek na dopravu 12.000,Kč a dotace na dva výběrové závody 2x 8.000,- Kč. Zbylo tedy 13.000,- Kč na činnost klubu, protože dobrý
hospodář myslí i na zítřek. Je ale jen na tomto plenárním zasedání, zda i zbylých 13.000,- Kč rozdělíme
závodníkům. Chci jen podotknout, že tato dotace není nároková a to jestli v letošním roce vůbec něco
dostaneme záleží na finanční situaci ČKS. Dále závodníci obdrželi zdarma klubové soupravy s triky,
které jsme neplatili a podařilo se nám je sehnat sponzorsky. Ještě komplikovanější situace byla
u reprezentantů FH. Přihlásilo se jich 14 a bylo tedy nemožné všechny vybavit klubovými dresy anebo
poskytnout finance na startovné či dopravu. Vybor se tímto zabýval a pověřil vycvikáře řešením této situace.

Co se týká výstav, množí se nám situace, kdy pořadatel místo klubem navrženého specialisty upřednostní
tzv, „allrounda“. Bohužel pro klub, musím konstatovat, že podle Výstavního řádu ČMKU na to má pořadatel
právo a dělá to z finančních důvodů. Běžná kvota na MVP je téměř sto psů na rozhodčího, někdy dokonce
i více. Pan Jiří Suchý dopisem za Boxerklub ČR požádal všechny pořadatele NV a MVP, aby se snažili
respektovat návrhy Boxerklubu ČR. Členové výboru, včetně mě, udělají vše pro to, aby takových změn
v neprospěch Boxerklubu ČR bylo co nejméně.

Výbor Boxerklubu ČR zasedá pravidelně jedenkrát za dva měsíce v zasedací místnosti ČMKU v Praze.
Dnes Vás budou všichni členové výboru informovat ve svých zprávách o činnosti. Já jsem ve své zprávě
vypíchl jen věci, které bychom mohli zlepšit nebo neprobíhají úplně standardním způsobem. Závěrem mi
dovolte poděkovat všem reprezentantům, kteří Boxerklub ČR reprezentovali a věřím i letos podáme
nejméně tak dobré výkony jako loni.
Přeji Vám Všem příjemné jednání a pěkný den.

Ing . Radim Fiala
předseda Boxerklubu ČR

