
Zápis z 13. zasedání grémia PRF, ERF a RTPCF
ŘKF u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 – Petrovice

Datum konání:       13. 9. 2011
Místo a čas:             fara  Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice, 
Přítomni:  (bez titulů):
členové PRF + ERF: Pavlína Čančarová, Renata Černá,  M.Nedoma, Jiřina Němcová, 
                        Miloš František Převrátil, J. Fišer, R.Farion, Renáta Šimková, H. Havránková
Nepřítomni: Jan Kárník, Vladimír Obrátil 
            

 - Renata Č. informovala o možnosti zadarmo vkládat letáčky o výstavbě farního centra 
do časopisu Xantipa, tuto možnost navrhla paní  Zemanová z divadla Fidlovačka
- farnost tuto možnost využije a zadá vytisknout zatím cca 200 ks skládaček o FC v lepší  

         kvalitě, přičemž  Mirek N. poptá tiskárny v okolí

-  nejbližší akce v našem kostele na podporu výstavby FC bude dne 26.9.2011 od 19.00 
hod., vystoupí paní Daniela Valtová Quartet 

- o. František zašle seznam písní ke schválení AP
- Mirek N. vytvoří a rozešle plakát pro uveřejnění a tisk vstupenek
- Renata Č. zajistí uveřejnění akce na vývěskách v metru
- technické zajištění akce:
                       Renata Č. a Pavlína – prodej vstupenek v úř. hodinách na faře
                       Helenka – kontrola čistoty lavic a interiéru kostela před koncertem  
                                        s ohledem na stavební práce
                       Renata Č. zajistí malé občerstvení  
                       Jiřinka a Helenka  - prodej vstupenek před kostelem v den akce
                       Mirek a pomocníci – organizace diváků v kostele
                       
                                    
- další plánovaná akce se uskuteční dne 5.1. 2012 od 19.30 hod., vystoupí paní Irena 
   Budweiserová s vánočními písněmi 
   - Renáta Š. ověří závaznost tohoto termínu u pana Bárty

  
    - Mirek N. informoval o zájmu nahrávat v našem kostele „rejstřík lidských hlasů“ pro

             chrámovou sborovou hlasovou tvorbu
              - zájem projevil skladatel Pochyly na doporučení paní Demuthové z Musica Dolce  

          Vita
       - natáčení by mělo probíhat v listopadu a prosinci 2011 v rozmezí cca 130-160 
          nahrávacích hodin, za pronájem kostela agentura nabízí 100 Kč/hodinu
       - nutnost v době nahrávání zajistit hlídání kostela !

              
              - farní zpravodaj Lastura - plán:

       - zářijové číslo Lastury– se zaměřením převážně na farní dovolenou a pouť do   
          Santiago de Compostela
      - říjnové  číslo Lastury – se zaměřením na FC, další informace o základních 

    příjmech a výdajích farnosti, ekonomické ukazatele za III. čtvrtletí (ve spolupráci 
                s paní Ježíkovou)

    - výstavba FC: 
       - 17.8.2011 byla podána na stavební odbor MČ Praha 15 žádost o zahájení                  
          územního řízení, zahájení ÚŘ dne 23.8.2011, ústní jednání 4.10.2011
       - informace od architektů – projekt je zpracován částečně, po připomínkách ÚŘ bude

                   dopracován, aby mohl být součástí žádosti o stavební povolení
     - demolice, stavební základy – jaro 2012



- interiér FC:  
  - proběhla diskuse ohledně navrhovaného stropu z pohledového betonu s prvky  
   betonových trámů

            - pro nejednotnost v názorech na interiér sálu požádáme arch. kancelář o zpracování
               vizualizace – o jednoduché pohledové studie vnitřního interiéru v různém barevném 
               provedení
             - dále požádáme architekty, zda by bylo možné uskutečnit další prohlídku prostor 
               s různým provedením stropů a podlah

   - Renata Č. informovala o schůzce s Ing. Vosolem, přičemž cenová nabídka 
     podlahových krytin bude  rozeslána mailem všem zúčastněným k prostudování

2011-09-16                                                                                                                       zapsala: Ing.Šimková
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