KONFERENCE BOXERKLUBU ČR 12. 3. 2022

Vážení delegáti konference, členové výboru a hosté,
scházíme se zde po dlouhé době, a proto mi dovolte Vás seznámit s informacemi o Zpravodaji za rok
2019, 2020 a 2021.
V roce 2019 vyšla 2 čísla Zpravodaje v obvyklém rozsahu 800 ks. Inzerce ve zpravodaji byla 19.800,Kč, za web a vystavené diplomy to bylo 6.000,- Kč. Celkem tedy získal Boxerklub za inzerci 25.800,Kč.
Rok 2020 byl ovlivněn pandemií Covidu 19 a z toho důvodu bylo mnoho akcí zrušeno. I přesto tento
rok vyšla 2 vydání Zpravodaje. V tomto roce slavil náš klub 30 let od svého znovuzaložení a na počest
tohoto výročí jsme oslovili dlouholeté členy, chovatele a výcvikáře, kteří se zasloužili o rozvoj našeho
plemene s prosbou, zdali by se s námi všemi nepodělili o své životní příběhy a zkušenosti. Byla jsem
velmi ráda, že všichni oslovení souhlasili a bylo mi ctí jejich příběhy a zkušenosti uveřejnit. Myslím, že
je správné, aby i ti mladší členové si uvědomili, že za každým úspěchem jsou léta tvrdé práce.
Pokud to bude možné, ráda bych v tom pokračovala i v následujících letech Za inzerci získal
Boxerklub v tomto roce celkem 19.100,- Kč.
Počátkem roku 2021 se opět kvůli pandemii mnoho akcí odkládalo na pozdější termíny a tak bylo
rozhodnuto, že tento rok vyjde pouze jedno číslo Zpravodaje na konci roku. Inzerce ve Zpravodaji a
na webu Boxerklubu byla 17.450,- Kč.
Závěrem bych ráda poděkovala Vám i členům Vašich poboček za skvělou spolupráci i když vím, že to
se mnou není vždy jednoduché. Ale každý koho oslovím, mi vyjde vstříc a toho si opravdu velmi
vážím.
Letošní konference je volební a já pevně doufám, že se zde, tak jako v některých minulých letech
nebude rozhodovat o tom, jestli Zpravodaj má být, nebo ne. Kde jinde můžeme prezentovat takto
uceleně a přehledně naše plemeno? Věřím tomu, že práce a čas, kterou tomu dávám nejen já, ale
především ti, kteří mi zasílají příspěvky a informace má velkou hodnotu a ponechávám zcela na Vás,
zda mi i dnes dáte důvěru v této funkci a práci dále pokračovat.
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