Vážení přátelé

scházíme se na plenárním zasedání Boxerklubu ČR. Smyslem tohoto setkání je vyhodnotit loňský rok
a to jak po chovatelské a výcvikové stránce, která je pro nás nejdůležitější, tak i po stránce
ekonomické a provozní.
Ve své zprávě se krátce dotknu všech těchto částí a podrobně vás s nimi seznámí mí kolegové
z výboru , kteří za ně nesou zodpovědnost.
Výbor BK ČR se v loňském roce tedy 2016 setkával pravidelně, účast všech členů byla velmi dobrá.
Ze všech jednání jsou pořizovány zápisy, které si můžete přečíst na internetu.
Členská základna kterou sleduje a věnuje se jí místopředseda Josef Morávek zůstává početně stejná
i v letošním roce . Došlo sice k poklesu počtu osob z loňských 705 na letošních 662. Podle informací
pana Morávka se ale každý rok počet členů dorovná k 700. V současné době máme tedy 662 členů.
Ekonomická situace je i nadále velmi dobrá . Boxerklub snížil svoje výdaje téměř na všechno. To co
podporujeme je účast psovodů, kteří se umístili ve výběrových závodech na Mistrovstvích světa
ATIBOX -IPO, stopařů. Klubové oblečení, které dnes už mají všechny země na Mistrovství světa
máme stále sponzorsky, což třeba letos ušetřilo peníze, protože se zúčastnilo 9 Čechů. Největším
výdajem je samozřejmě výdaj za zpravodaj Boxerklubu . Doporučuji ho stále vydávat, protože pro nás
všechny je to důkaz, že Boxerklub ČR existuje, pracuje a funguje. Jednou to pro nás boxerkáře bude
i historický artefakt.
Zůstatek na účtu se velmi pomalu a drobně snižuje , ale není důvod zatím dělat jakékoliv změny ani
navyšovat poplatky za cokoliv. To je myslím dobrá zpráva .
Je také dobré uvažovat o změně webových stránek na internetu. Pro nás je to a bude stále
nejdůležitější informační kanál. Dnes se už můžeme propojit web s pobočkami a každá pobočka si
může vkládat informace, fotky a pozvánky sama bez složité komunikace s webmasterem. Web se
stane tak interaktivním, aktuálním informačním centrem. O něco podobného se teď pokoušíme
i v Atiboxu a až se spustí Atiboxový nový web můžeme se nechat inspirovat.
Vím, že podrobně bude o výcviku informovat pan Auterský. Jen mi dovolte poděkovat celé české
reprezentaci z letošního Dombováru v Maďarsku. Byl to excelentní výkon a udělal českému
boxerklubu opět skvělé velké jméno.
Závěrem vás chci pozvat a celou boxerkářskou veřejnost na světovou výstavu Atibox v Senci na
Slovensku. Podle mých informací je přihlášeno téměř 700 psů, tak se bude na co dívat a vám co
budete vystavovat přeji mnoho úspěchů.
Na případné dotazy rád odpovím v diskuzi .
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