Zpráva předsedy na konferenci Boxerklubu 28.4.2012
Vážení členové BK , vážení hosté,
přednesu zprávu předsedy a zmíním se o nejdůležitějších bodech činnosti za poslední
3 roky. Tedy od poslední konference z roku 2009 která se konala v Praze.
Ekonomická situace:
Ekonomická recese projevující se ve společnosti po roce 2009 se projevila i na
ekonomické situaci klubu v posledních třech letech. Bylo méně štěňat, méně zápisů, méně
PP a tím i méně peněz v klubové pokladně. Výbor ale na tuto skutečnost reagoval
a opatřeními na příjmové ale hlavně výdajové straně rozpočtu jsme zajistili poměrně
stabilní ekonomickou situaci, tak abychom nemuseli odčerpávat peníze z poboček. Musím
říct , že největší snížení zůstatku na účtu proběhlo hned v prvním roce volebního období
a to až o 90 tisíc, přesto, že jsme platili pouze nejdůležitější výdaje. Jak už jsem uvedl,
v současné době můžeme považovat situaci za stabilní..
Zpravodaj:
Vychází pravidelně, asi před rokem jsme změnili černobílou formu na barevnou. Obávali
jsme se zvýšených nákladů ale tyto vykompenzovali příjmy z inzerce. Například vloni
inzerce pokryla téměř 6O % nákladů na výrobu Zpravodaje. Musím zde ocenit práci paní
Lukešové, díky jejíž práci je Zpravodaj úspěšný!
Výstavy:
Nebudu zde komentovat množství a věci, které jistě přednese předseda sboru rozhodčích,
ale chci vás upozornit na skutečnost, kterou budeme muset asi v následujících měsících
řešit. U NV a MVP, pokud nebude přihlášeno více než 30 psů na rozhodčího, kterého
navrhne klub, budeme se muset podílet na financování jeho cesty a ubytování, nebo může
pořadatel – a má na to právo využít skupinových rozhodcích. Jde o to, že skupinový
rozhodčí posuzují až 90 psů denně a naši specialisté jen okolo 30.
Reprezentace:
Nebudu hodnotit reprezentaci z odborného hlediska, to jistě udělá výcvikář, neboť je to
v jeho kompetenci. Jen chci říct, že na Mistrovstvích Atibox dosahujeme výborných
výsledků. Vím, že je to hlavně prací a důsledností jednotlivých psovodů, ale klub se jim
bude snažit i nadále poskytovat ty nejlepší podmínky pro dosahování tak vynikajících
výsledků. Troufnu si říct, že český Boxerklub patří ve výcviku k absolutní Atiboxové špičce!
Vztahy s organizacemi a veřejností:
Mohu říct, že máme výborné vztahy jak s ČKS tak s ČMKU. Na ČKS náš klub zastupuje
místopředseda Morávek a pro letošní rok se nám povedlo získat dotaci na reprezentaci,
ale je nutné dodržet dvoukolový systém výběru reprezentantů. Za poslední 3 roky máme
vynikající vztahy i s ČMKU, tedy nejvyšší českou kynologickou organizací, která nás
zastupuje v FCI.Odstranili jsme všechny zákazy, které jsme měli z minulého volebního
období a snažíme se dodržovat všechny řády a předpisy klubu, ČKS, ČMKU a FCI.
Kolegyně a kolegové, mohu tedy hodnotit uplynulé období jako úspěšné a přál bych si aby
to další bylo nejméně tak úspěšné jako to uplynulé.
V Praze dne 20.4.2012
Ing. Radim Fiala
předseda Boxerklubu ČR

