
Zápis z pastorační rady ze dne 1.7.2021 

 

Přítomni: Otec Šimara, p. Vrba, p. Horák, p. Buzzi, p. Pinkava p. Přecechtělová 

 

Program: zajištění Jakubské pouti 25.7.2021 

 

Mši bude celebrovat jako host otec Jiří Špaček 

Programem bude provázet p. Fr. Smutný 

Pěvecký doprovod při mší – Svatojakubský chrámový sbor 

Vystoupení Malého i Velkého Kosíře potvrzeno 

Zajímavosti o hanáčtině – p. Jiří Vrba – potvrzeno 

Víno budou prodávat manželé Bartoníkovi – (minulý rok bylo 30 litrů = 2 druhy červeného, 4 druhy 

bílého, trochu chybělo, může být i trošku víc, soutěžní ochutnávka nebude) 

Nanuky zajistí otec Šimara od p. Havlíčka za dealerskou cenu minimálně 50 ks 

V programu vystoupí šermířská skupina z Olomouce Tenebra (cena cca 4,5 tis. Kč + hry pro děti) 

Doprovodný program – Klub vojenské historie Dukla – přijedou i s polní kuchyní, bude dohodnuto, 

aby uvařili oběd i pro hosty – guláš (chleba si zajistí). Porcí bude 220. Dvacet se odkoupí na oběd. 

p. Horák a p. Vrba udělají kontrolu na dostatek talířů, lžící, sklenic. V případě potřeby se dokoupí.  

Bude potřeba někoho, kdo bude průběžně na faře umývat talíře a lžíce po guláši! 

Pro umývání a obsluhu hostů při obědě se přihlásila p. Fiedlerová, ….. 

U vchodu budou p. Fojtková a p. Bubeníková 

 

Zde je zkopírován seznam věcí pro zajištění občerstvení při pouti z r. 2020. Mění se množství piva – 

bude dohodnut odběr 4 beček   

 

Bylo odsouhlaseno 5 proti 3 použití udírny – klobásy (klobásy – 100 ks – zajistí p. Vrba, 

udírnu p. Horák), u udírny budou pracovat p. Horák, Vychodil, Vyroubal 

Dále si zajistí: kremžskou hořčici 2x, obyč. Hořčici – 2x, kečup – 2x, chléb – 5x, papírové 

tácky větší – 200 ks, ubrousky – 3 balíčky. 

Párky v rohlíku v počtu 50 ks zajistí p. Vrba, prodej p. Vrbová 

Pivo, nealkoholické nápoje, kávu a nanuky – zajistí p. Pinkava takto: 

Limo, kelímky 0,3 l–100 ks, nanuky – 50 ks  

Mattoni 1 bal. 

Magnesia 1 bal. 



Han, kyselka      2 bal. 

Žlutá limonáda  2 bal. 

Kofola   3 bal. 

Pito  2 bedny (doporučuji alespoň 4 bedny) 

Káva, cukr – 1 rozpustná, 1 klasická, smetánky            

Pivo – 2 bečky od Hubálů s možností vrácení v případě, že by se všechno neprodalo 

Pípa 

Prosím p. Pinkavu a ostatní členy PR, aby si upravili množství podle dohody 

 

Na 17.7. a 24.7. v 8.00 hod. budou vyhlášeny brigády na stavbu stanu a úklid venkovního prostranství 

fary a horárny. 

V pondělí 26.7.2021 bude rovněž brigáda na úklid po Jakubské pouti. 

 

Zapsala: 6.7.2021 Přecechtělová 

 

 

 


