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Děkujeme všem, kte ří aktivn ě přispěli ke vzniku  a úsp ěchu  akce 

Advent v Machnín ě 
 
Náměty: 
 M. Porš, P. Kneysová,  J. Boháč, F. Budák, Iva Poršová,  Martin Polách + další členové  Společnosti 
občanů Machina a jejich příznivci   
páter Pavel Tomáš Genrt - podpora akce a pomoc při přípravě 
 
Propagace: 
Milan Porš (leták č. I  a pozvánka) 
Pavlína Cinkeová - distribuce letáku č. I 
František Budák (www.machnin.cz), Milan Porš (www.somach.cz) 
 
Úklid a výzdoba kostela:  
Pavlína Kneysová, Iva Poršová, Pavlína Cinková, Miša Zaplatílková, Martina Bartošová, Vendula 
Kasanová, Klára Stelzerová, Martina Hyzlerová 
  
Elektro: 
Tomáš Hellmich - revize elektro  
páter Pavel Tomáš Genrt - zajištění zpětné instalace elektroměru 
páter Pavel Tomáš Genrt - vyklizení a hrubý úklid kostela 
Pavel Neumann, Frant. Budák, Milan Porš - osvětlení vitráží kostela a stromu 
  
Vánoční strom: 
Pan Jiří Vlček - výroba dřevěných ozdob 
Milan Porš - povrchová úprava a instalace ozdob, nákup a instalace osvětlení stromu, organizace, 
koordinace 
Václav Nepimach - trubka pro kotvení stromu 
František Budák -výkop, betonáž trubky  kotvení stromu 
Václav Kmoch - dodavatel  stromů I a II 
Alexandr Kendik - dárce stromu  III 
František Budák, Milan Porš, Vladimír Šindelář - výběr a pokácení stromu III 
Jiří Holata - doprava stromu č. III, pomoc s osazením 
František Budák, Milan Porš, Vladimír Šindelář, Pavel Neumann, Jirka Martinec - osazení a zdobení 
stromu 
Pavel Neumann, Jirka Martinec - oprava hromosvodu kostela 
Ľubica Neumannová - občerstvení při stavění stromu 
Jindra Hyzler - zapůjčení žebříku na zdobení stromu 
Milan Porš - úklid kostela po akci 
 
Program v kostele Božího srdce Pán ě: 
Iva Poršová - zapůjčení várnice na čaj 
Klára Stelzerová - příprava čaje 
Boháčovi - cukroví do kostela 
Pavlína Kneysová, Roman Bartoš  - uvítání příchozích, občerstvení pro děti  
Milan Porš - organizace programu a koordinace učinkujících, úvodní a závěrečné slovo 
Děti ZŠ Machnín pod vedením Yvony Molnárové a Romany Bláhové - zpěv, recitace 
Martin Polách - adventní čtení 
Věra Poláchová - zpěv 
liberecký vikář páter Pavel Tomáš Genrt OFM - poskytnutí prostor kostela,  slovo kněze  
Schola od 3A (od tří Antonínů) - hudba, zpěv - adventní písně 



 
Vánoční tvo ření  U Trubek: 
Václav Nepimach  - poskytnutí zázemí, cukrovinky pro děti. „vánoční“ guláš 
Pavlína Kneysová, Iva Poršová, Pavlína Cinková, Miša Zaplatílková, Martina Bartošová, Vendula 
Kasanová - příprava materiálu, výzdoba místnosti, cukroví 
Klára Stelzerová - vánočka, cukroví  
Martina Hyzlerová - cukroví 
Pavlína Kneysová - zapůjčení soupravy pro lití olova 
Milan Porš - zajištění a příprava olova, vařič 
Martin Polách  - lodičky 
Iva Poršová  - papíroví andělíčci 
Vendula Kasanová, Martina Bartošová  - dekorace z přírodních materiálů 
Pavlína Cinkeová - výroba papírových řetězů 
Pavlína Kneysová  s rodinou - zdobení perníků 
Roman Bartoš, Jirka Boháč - lití olova 
Milan Porš, František Budák - technická podpora, úklid po akci 
atd. 
 
Finanční dary na pokrytí náklad ů akce: 
Václav Nepimach 
bývalé OS Heřmánková 
anonymní návštěvníci a sponzoři akce... 
 
 
 
********************************************************************* 

 
 

Děkujeme také všem ,  kte ří přispěli jakoukoliv  částkou na pokrytí náklad ů akce nebo jinak p římo 
či nep římo akci podpo řili a nebyli zde  jmenováni. 

 
Všem děkujeme za ú čast na akci. 

 


