
Vážení členové plenárního zasedání, 

nejprve mi dovolte poděkovat Vám i členům Vašich poboček za příjemnou spolupráci na tvorbě 

klubového Zpravodaje. Jsem vždy  velice mile potěšena přístupem a ochotou všech, na které se 

obracím. Je mi velice líto, že Zpravodaj je téma, které se opakovaně probírá na každém plenárním 

zasedaní a konferencích. Je mi jasné, že finanční stránka vydávání Zpravodaje je vysoká, ale na 

druhou stranu je to jediná věc, kterou náš klub může dát všem členům. Je samozřejmostí, že mojí 

snahou je náklady snížit. V letošním roce se mi podařilo sehnat novou tiskárnu, kde finanční rozdíl za 

tisk bude přibližně 12-15.000,- Kč za rok.  Dále se snažím oslovit firmy, které by mohly svou inzercí 

také výrazně snížit náklady. Bohužel zatím bez úspěchu, ale nevzdávám to. Inzerce našich členů 

se také výrazně snížila.  Je možné, že je to tím, že nemají možnost grafického zpracování svých 

prezentací a tak bych jim ráda nabídla, tak jak jsem již v minulosti jednou udělala, že jim zdarma 

inzeráty připravím. Snad i tím se inzerci podaří navýšit. Jak všichni víme, snahou zástupců některých 

poboček je Zpravodaj zrušit a vydávat jen jednou ročně tzv. Ročenku. Je jasné, že náklady by byly 

nepochybně nižší a to nejen za poštovné. Měla jsem se na toto plenární zasedání připravit a předložit 

finanční rozpočet na tuto ročenku, ale přiznám se, že jsem vůbec nevěděla jak. Nevím jaký by měla 

formát, kvalitu papíru a ani nemám představu jak velký by byl rozsah. S tím se těžko mohu obrátit na 

tiskárnu a chtít po nich kalkulaci.  

Vím jen jedno a to, že pokud Zpravodaj zrušíme, již nikdy se k němu nevrátíme.  Možná je v tom 

i trocha mé nostalgie – dělám na Zpravodaji již tak dlouho, že ho považuji za součást českého 

boxeřího života. Argumenty, že v dnešní počítačové době si můžeme vše přečíst na internetu jsou 

sice správné, ale přeci jen tištěná forma má své kouzlo, tak jako kniha. Odpůrci dnešní formy 

Zpravodaje argumentují tím, že když vychází 3x ročně tak informace přichází se zpožděním i několika 

měsíců. To je pravda, ale pokud vyjde Ročenka jen jednou na konci roku, tak jak aktuální bude článek 

o dubnovém Mistrovství boxerů Atibox, nebo o výstavách, které se pořádají v prvním pololetí roku?  

Budoucnost Zpravodaje je opět ve vašich rukou a já věřím, že se rozhodnete správně, ať již to bude 

ročenka nebo současný formát. Náš klub a naši členové si zaslouží aby jejich činnost a snaha byla 

prezentována tím nejvhodnějším způsobem.  

Závěrem mi ještě dovolte můj osobní názor – tím, že našim členů zašleme 3x ročně klubový Zpravodaj 

jim dáváme na vědomí, že jsme rádi, že mezi nás patří a že si jich vážíme. Zaslat na konci roku 

ročenku je jen prezentace úspěchů jednotlivců a to ještě s výrazným zpožděním. 
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Zpravodaj  - 13.500,- 

web  - 6.400,- 

diplomy - 600,- 

katalog krycích - 1.800,- 

vložené  listy - 2.400,- 

Celkem  - 24.700,- (z toho dosud neuhrazeno 5.000,-) 
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