
Zápis ze Zasedání Seniorátu AČMK, 13. března 2006 

Zápis ze Zasedání Seniorátu Asociace českomoravského kroketu 
konaného dne 13. března 2006 e-mailovou korespondencí 

PŘÍTOMNÍ: 
Hazdra, Štěpán – president 
Vrtný, Tomáš – vicepresident 
Dehner, Jan – senior-kancléř 
Stankuš, Otakar – senior-praetor 

PRŮBĚH: 
Ubod č. 1: Logo AČMK 

8. 3. 2006: jak bylo dohodnuto na minulém zasedání, rozeslal president e-mailem členům Seniorátu AČMK 
návrhy na logo a vyzval je k diskuzi a hlasování; možnost výběru byla značně omezená, neboť k již dvěma 
známým logům (viz přílohy navrhACMK01 a navrhACMK02) k jejichž slíbenému dopracování dosud nedošlo, 
však nepřibyly další, v tomto e-mailu hlasoval president pro navrhACMK02 
10. 3. 2006: senior-praetor z důvodu, že se jedná o stejná loga a ani se nekonal žádný jejich "upgrade", 
zachoval stejný názor jako v lednu a volil navrhACMK01 
10. 3. 2006: senior-kancléř se rozhodl pro navrhACMK02, přičemž navrhoval v nebarevné verzi místo černé 
koule šedou 
10. 3. 2006: vicepresidentova reakce zněla, „... tak jsem z obsáhle debatovaných důvodů (příliš velká 
modernost, nízká informační hodnota pro laiky, absence národní symboliky/barev) proti oběma návrhům 
a doporučuji odložit rozhodnutí do doby než se sejdou návrhy méně konfliktní, byť bychom měli čekat půl 
roku/rok, přičemž si uvědomuji, že nás letos čeká mistrovství republiky; pokud otázka pro hlasování stojí tak, 
že buď jeden, nebo druhý návrh musí být schválen, tak se hlasováni zdržuji (pokud BY mi někdo dal kudlu 
na chřtán se slovy "vyber, nebo zhyň!", tak BYCH zvolil navrhACMK02).“ 
13. 3. 2006: president v e-mailu konstatoval, že s jistými výhradami byl přijat návrh nového loga AČMK 
označený jako navrhACMK02, a dále: „S autorem loga budou projednány vaše pozměňující návrhy a budou 
vám posléze předloženy k vyjádření. Toto logo nechci označovat jako prozatímní, ale myslím, že je rozumné 
k tomu přistoupit tak, že pokud by byl ohlas mezi členskou základnou negativní a vnímání loga mezi 
veřejností by evidentně neodpovídalo jeho účelu, upravíme zadání a vypíšeme novou soutěž. Jsem ale 
hluboce přesvědčen o tom, že to nebude nutné.“ 

SR č. 32: Logem AČMK se stává návrh navrhACMK02. 

13. březen 2006 
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