Konference Boxerklubu ČR 12. května 2018
Střítěž u Jihlavy
Zpráva redaktora
Vážení delegáti konference,
nejprve mi dovolte poděkovat Vám i členům Vašich poboček za přijemnou spolupráci na tvorbě
klubového Zpravodaje.
V loňském roce vyšly 3 čísla klubového Zpravodaje, každý v nákladu 800 ks.
Inzerce Zpravodaj: 16.500,- Kč (z toho neuhrazeno 8.000,- Kč)
Vložený list:
800,- Kč
Ještě stále není uhrazena inzerce za rok 2016 ve výši 5.000,- Kč.
V loňském roce bylo vystaveno 10 klubových diplomů. Uhrazeno 600,- Kč.
Zbylých 400,- Kč také uhrazeno, ale na chybný účet (vyřizuje se).
Inzerce za štěňata na webu Boxerklubu: 5.700,- Kč
Katalog krycích psů: 3.000,- Kč
Celkem tedy inzerce v loňském roce za Zpravodaj a web činní:
Z toho zbývá uhradit:
Za rok 2016 zbývá uhradit:

27.000,- Kč
8.400,- Kč
5.000,- Kč

Nyní bych se ráda vrátila ke Zpravodaji a k funkci redaktora. Jak jistě většina z Vás ví, na konci
loňského roku jsem na výborové schůzi oznámila, že pro následující volební období již na tuto
pozici nebudu kandidovat. Důvodem mého rozhodnutí byl fakt, že již několik let je Zpravodaj
v určitých kruzích považován za zbytečný a ztrátový. Pravidelně se jeho existence řeší na
každém plenárním zasedání a konferenci. Velmi mě mrzí názory typu, že tam jsou staré,
nezajímavé věci, že ho někteří členové ani nečtou a že v dnešní internetové době je to pro klub
zbytečná finanční zátěž. Poslední dobou jsem měla pocit, že práce a čas, kterou tomu dávám
asi opravdu nemá smysl. Proto jsem své rozhodnutí oznámila výboru klubu.
Čím více se ale blížila tato konference, tím více jsem si uvědomovala, že mi Zpravodaj bude
chybět, Že možná ještě pořád mám něco, co mu mohu dát, že pocit zbytečnosti a vyhoření byl
jenom přechodný. Že většina členů ráda Zpravodaj čte, že prostě tahle činnost má smysl. Své
rozhodnutí jsem tedy změnila a ponechávám zcela na Vás, zda mi ponecháte důvěru v této
funkci dále pokračovat.
Děkuji Vám za pozornost.
Marcela Lukešová
redaktor Zpravodaje BK ČR

