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VFM - kdo vlastně jsme?

Jak sám název vypovídá,
jsme Vnorovská farní
mládež, tedy mladí
z farnosti Vnorovy, kteří se
pravidelně setkávají, tvoří
společenství a snaží se
připravovat akce pro děti 
a mladé z farnosti.

„ V y  j s t e  s ů l  z e m ě ,  v y  j s t e
s v ě t l o  s v ě t a . “  ( M t  5 ,  1 3 - 1 4 )

PŘEDSEDA SPOLKU
Lukáš Petrucha

VÝKONNÝ VÝBOR
Dominik Zachar
Eliška Vítková
Kristýna Kuchaříková
Karel Vaštík ml.
Magdaléna Zacharová

Organizační struktura

Hlavním úkolem VFM je
rozvoj dětí a mládeže bez
jakéhokoli rozdílu, a to
především po duchovní,
morální, kulturní,
společenské a fyzické
stránce.

HLAVÁCI
Anna Stojaspalová
Jan Třináctý
Jan Zubalík
Jana Petruchová
Jiří Třináctý ml.
Luděk Machynka
Monika Petruchová
Vít Macháček
 

 

VEDOUCÍ

Cca 30 vedoucích, bez kterých by to prostě
nešlo. Díky nim se každoročně rozzáří úsměvy
stovky dětí na táborech, víkendovkách,

dílničkách, výletech ...

POMOCNÍCI
Další desítky lidí, kteří nám pomáhají:
p. Josef Jelínek, kuchařky na všech akcích,

rodiče, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu,

modlitební společenství, několik přespolních
mládežníků, ...



AKCE
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DĚTI

MLÁDEŽ SPORT

ZÁŽITEKBŮH

TÝM VÍRAPŘÁTELSTVÍ
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NA INDIÁNSKÉ STEZCE

Tak jsme se jednou vydali na
indiánskou stezku. Museli jsme si
postavit tee-pee, zajistit stravu,
bojovat proti zimě. Přes to
všechno to byly krásné 
a nezapomenutelné okamžiky.

Jedná se o zimní akci, která je
určena mládeži starší 14 let.
Cílem je prohloubení vztahů 
a utužení kolektivu mládeže.
Zároveň umožňuje prožít něco
nevšedního.

Pokud drží tým při sobě, dokáže i

věci, které se z počátku zdají

nemožné

Ztroskotali jsme na pustém
ostrově, a tak jsme ho šli
prozkoumat. Potkali jsme místní
obyvatele, indiány. Od nich jsme
se dozvěděli, že zbytek jejich
kmene postihla vážná choroba.
Díky Bohu se nám, Evropanům,
znalcům moderní medicíny,
podařilo indiány vyléčit.

JAŘINKY

PRO STARŠÍ

PRO MLADŠÍ



LETNÍ TÁBORY
Proč není jen jeden turnus tábora
jako dřív? Proč jsou děti
rozděleny? Proč jsou vedoucí
rozděleni? Podobné otázky
slýcháme ze všech stran,
dokonce si je i my sami
pokládáme a diskutujeme o nich.
Důvodů, proč se z jednoho
velkého turnusu s 64 dětmi
udělaly dva, je hned několik.
Hlavní vedoucí na svých bedrech
nesl velkou zodpovědnost, měl na
starost téměř 100 lidí, když
počítáme děti, vedoucí, kuchařky
a další pomocníky, což není málo.
Také sehnat tábořiště pro tolik
lidí, je velmi náročné.
Loni se nám podařilo sehnat
krásné malé tábořiště za
příznivou cenu, a tak jsme tábor
rozdělili na dva turnusy. Měli
jsme díky tomu možnost lépe
fungovat jako týmy vedoucích 
a individuálně se věnovat dětem.
Tábory měli na starosti dva
hlavní vedoucí, a to Magda
Zacharová a Kája Vaštík, kteří se
své úlohy velmi dobře zhostili.

29. ČERVENEC - 7. SRPEN

Do Bradavic přijelo 29
nových studentů. Spolu se
svými učiteli se vzdělávali,
učili se novým
dovednostem, hráli
famfrpál, zažívali nevšední
situace, ale také museli
bojovat proti silnému
nepříteli. Kdo myslíte, že
nakonec zvítězil?

I. turnus II. turnus

8. - 17. SRPEN

V Bradavicích se konal
turnaj kouzelnických škol.
Sjely se sem školy z celého
světa, aby získaly cenný titul
a Ohnivý pohár! Turnaj byl
však narušen útokem zlého
kouzelníka Grindelwalda.

Všechny školy ale
společnými silami
Grindelwalda porazily a
turnaj mohl pokračovat!



 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

O letních prázdninách
2018 proběhl třetí ročník
příměstského tábora. 
39 dětí a 11 vedoucích
prožívalo u Moravy týden
v duchu indiánů.
 

Cílem je smysluplné
naplnění volného času dětí
o letních prázdninách. 
 

Zároveň chceme pomoci
pracujícím rodičům
s možností hlídání dětí.

   Indiánská tee-pee se opět tyčila u Staré Moravy a mladí a horliví
indiáni ze všech různých kmenů se přišli utkat v indiánských
olympijských hrách. Celý týden musely jednotlivé kmeny
prokazovat čest, sílu a odvahu v nejrůznějších disciplínách.



INDIÁNSKÉ LÉTO
A FARNÍ DEN

   O víkendu pak, stejně jako každý rok, probíhalo indiánské léto.

Kdokoliv měl možnost přijít, zastřílet si z luku, projet se na
lodičkách, posedět u táboráku nebo přespat v indiánském 

tee-pee. Indiánské léto vyvrcholilo mší svatou a farním dnem.

Při této příležitosti jsme také oslavili 50. narozeniny otce Josefa.

Tato akce je ideální přiležitostí
pro setkání celé farnosti.
Nechceme, aby to byl další
"dětský den" se stanovišti, kde se
plní úkoly. Spíše chceme
nabídnout prostor a možnost
pobytu v krásné přírodě. Aktivity,
které jsou přichystány, jsou
otevřeny všem. Jedná se vždy 
o různé soutěže a indiánské
dovednostíi Pro rodiče s dětmi je
vždy možnost přespání 
v indiánských tee-pee. Závoreň
jsme otevření všem novým
nápadům, se kterými účastníci
přichází.
Tímto děkujeme hasičům,
maminkám, farní radě,
vodohospodářům, schole 
a mnohým dalším za pomoc.
 



PODZIMKY

Willy Wonka, Willy Wonka, tvůrce
dobrých čokolád… tato píseň
zněla snad přes celé Bučovice!
On nás totiž Willy Wonka, majitel
slavné čokoládovny, poprosil,
abychom mu továrnu pomohli
zachránit. Nám se to podařilo, 
a tak jsme se stali spolumajiteli
továrny na čokoládu!

Pokud drží tým při sobě, dokáže i

věci, které se z počátku zdají

nemožné

29. prosince 2018 proběhl již 
14. ročník výšlapu na Javořinu. 
V počtu čtyřiceti lidí jsme se
vydali zdolat vrchol Javořiny. Pro
některé bylo inspirací shodit pár
kalorií po vánočních svátcích, jiní
chtěli prožít čas s kamarády. Byl
s námi i zkušený "MOTÓR" Ondra
Tomeček, který jako jediný zažil
všech čtrnáct ročníků. Těšíme se
na něj i příště.

JAVOŘINA

PRO MLADŠÍ

PRO STARŠÍ



MLÁDEŽNICKÉ SOBOTY A PÁTEČNÍ VOLEJBAL

Děláme toho spoustu pro děti, ale
nezapomínáme ani na sebe. Každý pátek
večer se scházíme v hale, abychom si zahráli
volejbal. Také vždy jednu sobotu v měsíci
máme tzv. mládežnickou sobotu, kdy se
sejdeme a zpíváme při mši svaté, a pak
pokračujeme na faře, kde vždy probíráme
nějaké téma, modlíme se, hrajeme hry 

a zkrátka si užíváme společného času.

„Láska začíná péčí o
ty nejbližší, ty doma.“

 

PRAVIDELNÉ AKCE

Sport, setkání, vedoucí,
duchovní vzpruha, vtip,
napětí, relax, modlitba,
plánování, hlaváci ...

Matka Tereza
 

PLÁNOVÁNÍ
Téměř každý víkend v průběhu celého roku se
setkávají jednotlivé týmy, které připravují akce.

Každé úterý se
modlíme desátek za
zdárný průběh táborů.

MODLITBA VEDOUCÍCH



PŘEDzKUS

Předávání zkušeností. Jedná se o
vzdělávací akci, kdy se vedoucí
rozvíjí v zážitkových, herních,
dramaturgických, pedagogických
a jiných táborových
dovednostech. Nejlepší vedoucí
zná teorii a umí ji použít v praxi.

Pokud drží tým při sobě, dokáže i

věci, které se z počátku zdají

nemožné

Před Velikonocemi a Vánocemi
se na faře setkávají Ti, kteří mají
tvořivého ducha a chtějí vyrobit
vlastnoruční dárek.

DÍLNIČKY

PRO VEDOUCÍ

PRO VEDOUCÍ

AFTER
PRO DĚTI

V kovbojském stylu jsme se
setkali na závěr roku, abychom
jej zhodnotili a společně strávili
hezký večer.



Život táborového vedoucího během roku
20 pomodlených desátků Růžence
28 h 20 min plánování na schůzkách
32 h individuální přípravy
734 Kč utracených v Pizzerii U Mňa

 

30,5 hodin spánku (za tábor) = 3,05 hod. na den
7,5 litrů vypité kávy
2 kg snědené čokolády

Život vedoucího během tábora



1)    Kolik let už vaříte na našich farních táborech?

     Na táboře vařím už čtyři roky.

2)    Máte z tábora nějaký nezapomenutelný zážitek?

Extrémní podmínky pro přežití na mém prvním táboře      

 v Lísku.

3)    Jak se Vám na táboře spolupracovalo s VFM týmem?

Spolupráce proběhla bez komplikací, parádně sa nám
spolem žilo.

4)    Jaké jídlo vaříte pro děti na táboře nejraději?
Nejraději vařím krupicu se skořicú a kráju jabúčka.

5)    Jaké je Vaše oblíbené jídlo?

Nejradši mám všechno jídlo, které uvaří někdo jiný.

(Mini)Rozhovor s paní Marií Chudíkovou
(táborovou kuchařkou)

Za rozhovor děkujeme paní Marii Chudíkové.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem
kuchařkám, které se na víkendovkách,

příměstském táboře či obou turnusech tábora,

staraly o to, abychom měli plná bříška! 

                                 DĚKUJEME!



Každý rok jezdíme na různá místa a rok od roku

je těžší sehnat dobré místo na táboření. Proto se

postupně snažíme získat vlastní materiály

(stany, podsady, vybavení kuchyně, vybavení na

hygienu, vybavení na programy…) a rádi bychom

jednou měli vlastní tábořiště, které budeme mít

sestavené podle našich představ. Pokud snad

někdo z vás zná hezké místo, které by se dalo

využít k letnímu táboření, neváhejte nás

kontaktovat.

VLASTNÍ TÁBOŘIŠTĚ PROSBA O FINANČNÍ
PODPORU

 Rádi bychom poprosili o finanční
podporu. Těm, kteří nás finančně
podpoří, můžeme vystavit
potvrzení o daru.

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

 

KASIČKA
   Přímo zde v indiánské vesničce
se nachází kasičky. Budeme rádi
za jakýkoliv příspěvek.
FINANČNĚ - DAŇOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ
   Jsme nezisková organizace,
budeme rádi za jakoukoli
finanční podporu.
HMOTNĚ
   Pokud byste měli zájem nás
něčím obdarovat – papírem,
propiskami, pastelkami,
nůžkami, ale i čímkoliv jiným, co
se vám nehodí, nebo má vaše
firma jako přebytek, budeme
rádi.
MODLITBOU
   Děkujeme za každou modlitbu.



PLES - 11. ledna 2020
DVA LETNÍ TÁBORY
DVA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
INDIÁNSKÉ LÉTO
JAŘINKY
PODZIMKY
INDIÁNSKOU STEZKU
JAVOŘINU
PŘEDzKUS
VOLEJBALOVÉ PÁTKY
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
SETKÁNÍ VEDOUCÍCH
MLÁDEŽNICKÉ SOBOTY
...

PŘIPRAVUJEME
NA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020

 



Vnorovská farní mládež, z.s.
Spojovací 368
696 61 Vnorovy
IČ: 050 380 65
 

Číslo účtu: 
2201033844 / 2010
 

tel.: 777 268 430
 

KONTAKTY

VFMLADEZ.CZ

VnorovskaFarniMladez

VFM@VFMLADEZ.CZ



PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali celé řadě lidí, kteří

do VFM investují mnoho energie. Převážně

vedoucím jednotlivých akcí a společenství,

dále kuchařkám, technickým pracovníkům,

rodičům, kteří pomáhají při stavbách tábořišť,

kamarádům z Vnorovské chasy, radě obce

Vnorovy, která nás finančně podporuje, panu

faráři a všem, kteří se za celé dílo modlí -                             

DĚKUJEME.                      

PŘI NÁKUPU NA INTERNETU
 

Když při nakupování využijete

Pomocníka portálu GIVT.cz,

z každého nákupu dostaneme část

peněz a vy přitom nezaplatíte nic

navíc.

Givt proměňuje běžné nákupy na

internetu na dobrý skutek.

Jak na to?

Přidejte si do prohlížeče givtího

Pomocníka

Během nákupu si v Pomocníkovi

zvolte naši organizaci – Vnorovská

farní mládež, z.s.

To je vše.

Více na vfmladez.cz

CHCEME DĚLAT VÝJIMEČNÉ VĚCI
POMÁHAT JE VÝJIMEČNÉ

tým VFM



VFM dává prostor dělat chyby a učit se z nich

   V životě každého z nás jsou chvíle, kdy si řekneme: "To bych příště

udělal jinak." Na táborech se mnohdy opakují stejné chyby stále

dokola. Je to dáno tím, že každý rok chceme dát příležitost novým

mladým vedoucím, aby ukázali, co v nich je. Máme potom radost,

když udělají chybu, kterou si ale zapamatují a příště už ji nezopakují 

  Za programem, hrami a všemi zážitky je rozvoj každého z nás,

jakási vyšší "nadstavba". Proto chci hledat možnosti, jak sebe, tým

vedoucích i samotné děti posouvat dál a nezůstat jenom u toho, co

se "vždycky" dělalo.

   Tímto chci poděkovat především "Hlavákům" a vedoucím, kteří se

nebojí jít do nových nevyzkoušených programů a objevují tak nové 

a nepoznané.

tidit







DĚLÁME
TO

Každá  ces ta  zač íná  

prvn ím
 krokem.

mot to  V
FM


