Předběžný
harmonogram
zavádění nové
vizuální identity

1 · hlasování v KISu

čas T (řádově týdny)

2 · mimořádná členská schůze

T + 30 dní

Aby bylo zřejmé, jestli je o změnu klubové
vizuální identity mezi slávisty zájem, proběhne
v KISu předběžné hlasování. Jakmile (a pokud)

tento návrh podpoří nadpoloviční většina
členů starších 15 let, bude v souladu s našimi
stanovami svolána mimořádná členská schůze.

Proč mimořádná členská schůze? Vzhledem
k tomu, o jak významné téma jde, je dobře, aby
o změně rozhodovali sami členové, a ne jen pár
lidí v rámci výkonného výboru. Kromě toho, a to
je neméně důležité, je nutné postupovat podle

stanov – o symbolice klubu totiž rozhoduje právě
členská schůze (Stanovy SHK, Čl. IX, bod 9.3).
Členskou schůzi pak svolává VV s alespoň
třicetidenním předstihem před datem konání
(Stanovy SHK, Čl. IX, bod 9.2).

3 · krátkodobý výhled

řádově dny (od MČS)

Schváli-li členská schůze novou VI, je
možné prakticky okamžitě provést některé
jednoduché změny, jako je třeba výměna vizuálu
a přejmenování klubových stránek na sociálních
sítích, potažmo i na webu. Taktéž by bylo vhodné,

aby se co nejdřív zrealizovala objednávka nového
klubového oblečení – k dispozici proto bude
testovací sada, kterou si budou moci vyzkoušet
všichni potenciální zájemci. Detaily ohledně nové
kolekce najdete v ceníku.

4 · střednědobý výhled

řádově týdny až jednotky měsíců

Vzhledem k výrobním a technologickým
možnostem Bagheery lze první zásilku nového
oblečení očekávat do 90 dnů od objednávky
(v případě ORUNu jde o cca měsíc). Do stejného
časového horizontu zapadá i nová podoba
slávistických map, kterou však bude detailně
řešit samostatný projekt. Vedle toho lze v řádu
několika málo měsíců realizovat i takové klubové
materiály, jako jsou např. vlajky, startovní či
cílové bannery, stany, ale i stupně vítězů.
Tento dokument si nicméně neklade za cíl
nastavovat striktní limity, kdy musí dojít

k realizaci jednotlivých prvků, spíš ukazuje, jak
rychle lze tyto změny v případě zájmu provést.
Oním zájmem je myšlen zájem celého klubu,
který je formulován skrz rozhodování VV.

Jednou z nejnáročnějších součástí zavádění
nové VI bude bezesporu nový klubový web.
Vzhledem ke komplexnosti půjde taktéž
o samostaný projekt, který bude mít sám o sobě
několik fází, a proto se řadí do dlouhodobých
záměrů. Stejně tak sem patří i postupné

zavádění, resp. objednávání nového klubového
oblečení – je jasné, že v první fázi si jej
neobjednají všichni (obzvlášť pokud si v poslední
době pořídili něco ze stávající kolekce), ale bylo
by dobré, aby postupně docházelo k co největší
obměně napříč všemi kategoriemi.

5 · dlouhodobý výhled

řádově vyšší jednotky měsíců
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Ve střednědobém výhledu bude také
vypracován kompletní manuál vizuální identity
oddílu orientačního běhu OK Slavia Hradec
Králové – jde o závazný dokument, který stručně
popisuje koncept i princip fungování VI, ale také
nastavuje pravidla a způsob práce se systémem
vizuální identity.
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