Schůze POORM, 6.11.2012, Všeruby
Přítomni: J. Frána, V. Genttner, M. Hamata, J. Suchý, K. Hanus, J. Sak, L. Palánová
Hosté:
Omluveni: T. Polcar
Program: Vyhlášení POORM, sobota 10.11.2012, Manětín
Trofeje a ceny:
 Trofeje – A. Foldová mluvila se všemi představiteli, kteří darují trofeje, všichni
souhlasí. Štítky budou jako loni, poslední pohár J. Sak
 Putovní pohár koupil Jarda Frána
 Seznam těch, co předávají trofeje bude připraven v pátek před vyhlášením – bude
určen min. jeden zástupce pro předání trofeje v případě, že se předávající osoba
nedostaví. Seznam bude k dispozici u vstupu – bude odškrtnuto, zda se předávající
dostavil, nebo zda bude předávat náhradník – seznam pak dostanou komentátoři.
 Logo medvěda Severáka bude na pohárech i na medailích.
 Ceny dle objednávek sborů má J. Frána. Balík chce starší: Nevřeň – 1. místo 1200 Kč
balík, Obora – 3. místo 800 Kč (chce fotbalový míč do ceny), Horní Bělá – 5. místo
400 Kč. 4. místo H. Hradiště Poukaz, 2. místo Ledce Luk a šípy. Mladší: 1. místo H.
Hradiště poukaz, 2. místo Bučí střelnice, 3. Nekmíř – balík 800 Kč, 4. místo Kožlany
– poukaz, 5. Ledce Foukačka a šipky. Poukazy vyrobí J. Frána, balíky: celofán J.
Suchý, desky pod balíky vyrobí J. Sak, ceny koupí L. Palánová.
Trička:
 Seznamy na trička rozeslány, budou dodány v pátek.
 Trička pro hostesky má J. Frána
Pozvánky, pamětní listy
 Zvací dopisy rozeslány, pozvánky vytištěny
 Pamětní listy zajistí V. Genttner
 Dojezd dětí do 13 hodin, ve 14 hodin zahájení akce – asi nebylo v pozvánce. Dát to do
pozvánky na příští rok.
Kalendáře:
 Kalendáře 50 ks bude v pátek, zbytek 16.11.2012
 Na přání A. Foldové se budou kalendáře prodávat za 100 Kč. Do výroby bylo zadáno
250 ks, na prodej bude cca 100 – 150 ks, zbytek bude rozdán sborům, sponzorům a
významným hostům.
 J. Frána se domluví s A. Foldovou, zda nám dá účtenky na prodej kalendářů.
 Fotky do kalendáře – tábor byly vybrány fotky z tábora BÚH
Bannery, vlajky:
 Nové bannery by měly být dodány do pátku.
 Stávající bannery jsou u A. Foldové, J. Frána nebo M. Hamata se zastaví na okrese a
vyzvedne je, spolu s laminovacími fóliemi (pokud na okrese jsou, jinak zajistí J.
Frána).
 Hasičskou vlajku vezme J. Frána a J. Suchý.

Občerstvení, květiny pro hosty
 Pití vyřešil J. Suchý.
 Květiny pro hosty zajišťuje A. Foldová.
 Raut zajistí Kamil Hanus. Na talíře se raut naskládá v sobotu dopoledne.
 Zákusky jako vždy.
 J. Suchý zařídí pečivo na raut.
Příprava sálu – ozvučení, osvětlení sálu, zatemnění, pódium:
 S Katkou M. byla domluvena spolupráce se zvukařem. P. Sak mu ještě zavolá a
domluví osvětlení. Hynešák přinese stroboskop na diskotéku (za to si vyvěsí plakát
s upoutávkou na disko v Korytech).
 Přítomnost Honzy Adamce prověří L. Palánová do konce týdne, pokud nebude moc
přijet, budeme pouštět záznamy ze dvou zdrojů.
 Předat Honzovi Adamcovi kontakt na zvukaře, 777 780 107, Jaroslav Heb – nechce,
aby se video pouštělo z PC. Ideální je pouštět z DVD nebo ze stolního PC ?...
 DVD přehrávač M. Hamata
 Projektor J. Suchý.
 J. Suchý vezme plátno – pověsit na zeď.
 Kdo může, vezme prodlužovačky.
 Zářivku a sluníčkový den vezme J. Frána.
 Plachty do oken jsou schované v Manětíně – do oken se nalepí nejspíš lepenkou,
 Molitan nebo fasádní polystyren na odzvučení sálu od salónku bude vyřešeno na
místě. Řezačku na polystyren vezme V. Genttener – pokud nepůjde vyskládat do
mezery mezi dveřmi celé desky.
 Kurty na zpevnění pódia vezme P. Sak
 Rozšířit pódium o jednu řadu, aby bylo širší pro oceňování sborů – letos nebudou
tanečky, proto se vejdeme i s širším pódiem.
 Ubrusy na stoly a lavičky s cenami zajistí K. Hanus.
 Rezervace míst v sále nebudou.
Foto, video:
 Fotky – rekapitulace toho, kdo dodal a kdo nedodal fotky na prezentaci při vyhlášení
 Nahrát loga sponzorů do formátu MPEG2 – otázka, zda budeme mít loga. Připraví P.
Sak. V pátek se dořeší nahrání do PC.
 Na HD POORM byly přidány fotky ze soutěží, rozděleno do souborů dle akcí, vč.
táborů.
 Videa se dělají.
 Kamery – P. Kolář, na druhou se zeptat Honzy Adamce.
 Fotoaparáty – B. Saková, J. Sak domluvil druhého fotografa (Richtera).
 Vytvořit fotodokumentaci banerů kvůli sponzorům!!!!
Scénář, kulturní vystoupení a výplň přestávek:
 Scénář připraví T. Polcar. Výsledky mu pošle J. Sak.
 V pátek budou doladěny scénáře – otázky pro oceněné, narážky a průpovídky.
 Sladění oděvu moderátorů.
 Doprovodný program – pustit např. krátké video z republiky, problém s tím, kdo to
sestříhá. Zeptat se Pavla Hynešáka na video Obory. Videa budou rozdělena do dvou až
tří přestávek.

Kancelářské vybavení, nástěnky:
 Tiskárna, laminovačka, PC, řezačka – J. Frána, J. Suchý
 Papír, fotopapír, fólie na laminování, barvy do tiskárny, krepáky na nástěnky a širokou
průhlednou lepenku na balíky – J. Frána. J. Suchý přinese barevné papíry na nástěnky
 Vrchní nástěnkářka J. Šebková přijede v pátek.
Sponzoři:
 V pátek byl Pepa Sak v DSD Metal – diskuse o sponzorování, 2 hodiny – spolupráce
je zaujala, ale nevyjádřili se o tom, zda nám přispějí na vyhlášení i na realizaci
některých závodů (Globus Cup) – chtěli vytipovat soutěže, kam by bylo účelné přijet
se stánkem a propagovat firmu. Zaujala je možnost darovat poukázky do cen. Logo
DSD Metal je již na kalendáři.
 Recyplast odstoupil od sponzorování – plánuje investice na příští rok. V příštím roce
nemohou vydat sponzorský dar a v jednom roce nemohou dát dar dvakrát.
Rozdělení úkolů pro příště
 Zadat úkoly, které kdo má na týmuj, aby byl podklad pro příště.

