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VFM - kdo vlastně jsme?

Jsme Vnorovská farní mládež, tedy
mladí z farnosti Vnorovy, kteří se
pravidelně setkávají, tvoří společenství
a snaží se připravovat akce pro děti 
a mladé.

„ 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

Dominik Zachar

Eliška Vítková

Kristýna Kuchaříková

Karel Vaštík ml.

Magdaléna Zacharová

VÝKONNÝ VÝBOR

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
Alena Knotková

Anna Stojaspalová

Jan Třináctý

Jan Zubalík

Jana Petruchová

Jiří Třináctý ml.

Kristýna Plívová

Luděk Machynka

Monika Petruchová

Vít Macháček

VEDOUCÍ
Cca 35 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, 

sponzoři ...
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DĚTI
Oni jsou těmi hlavními tahouny.

Pro ně to všechno vzniká.

VFMÁČEK





KRYSA
Ing. et Bc. Monika Petruchová

Když tak přemýšlím nad tím, co pro mě znamená VFM, pak mi
vystane na mysl jedna fráze: 
„Pán nepovolává schopné, ale uschopňuje povolané.“ 
Věřím, že Hospodin povolává všechny! Každého k něčemu
jinému, ale musíme pro to něco udělat – nemůžeme sedět
doma na zadku.
Vnímám to, že díky VFM jsem tam, kde jsem, a jsem tu ráda.
VFM dává prostor k růstu! Dnes mám za to, že mi pomohlo
vyrůst v pozitivním přijímání různých situací a lidí a také
v rozvíjení darů, které jsem dostala od Boha. 
VFM mi bere hrozně moc času, ale vždy zpětně vidím, kolik
zkušeností na oplátku získávám a vím, že se mám vždy kam
vrátit.
Jsem a budu tu doma mezi svými.

Zaměstnání
Pedagog volného času

ABSOLVOVANÉ KURZY (MŠMT)
Hlavní vedoucí zotavovacích akcí,
zdravotník, instruktor lyžování, 
nízké lanové překážky, 
lektor zážitkových kurzů ...

Zajímavosti:

Více než 40 táborů.

TÁBORNICKÉ
ZKUŠENOSTI

Tábory v ČR i zahraničí.

V součtu vedla v kuse
více jak 312 dnů

zážitkově-vzdělávacích
kurzů pro školy.

Rok pracovala 
jako dobrovolník 
v Bulharsku.

Mluví bulharsky, italsky a znorovsky.
Rok a půl žila v Itálii.
Byla na Mont Blancu (4 808 m.n.m.).





Na začátku roku 2020 se nám povedlo podepsat nájemní
smlouvu na nové tábořiště ve Velkých Karlovicích. Jsme rádi,
že nyní budeme po dobu minimálně pěti let využívat místo,
které můžeme považovat za naše. Proto děkujeme všem
pomocníkům, kteří se spolu s námi pustili do oprav a
budování táborového zázemí.

TÝJO, TO SŮ 

INAČÍ FACHMANI

TÁBOŘIŠTĚ

PODEPSANÁ SMLOUVA





Každý z nás udělá ve svém životě stovky rozhodnutí. Některá jsou malá, některá velká. 
U jedněch za pár hodin nevíme, že jsme je udělali, následky jiných (dobrých i špatných) 
si s sebou neseme celý život. U mě bylo prvním velkým rozhodnutím přijmout nabídku
ministrování v kostele. Následovala první schůzka v klubovně a zanedlouho první tábor. Než
jsem se nadál, patřil jsem do ministrantské party. V té době jsem si jen těžko mohl představit,
že toto rozhodnutí mě bude provázet životem dalších 20 let (a já doufám, že i víc) a díky němu
navštívím desítky různých akcí, získám hromady skvělých zážitků a co víc - přátelství lidí, 
se kterými člověk tyto zážitky sdílí a prožívá!

Každé naše rozhodnutí vyžaduje odvahu. Díky odvaze přátel vznikl spolek Vnorovské farní
mládeže. Díky jejich odvaze udělat rozhodnutí máme každoročně nepřeberné množství akcí.
Kde se bere ta velká odvaha udělat rozhodnutí? To nechám posoudit každého z Vás.

Velké díky za to, že ji máme.

LUĎA

Mgr. et Ing. Luděk Machynka

Zajímavost:
Málokdy se těším na nějakou akci a většinou se mi na ni moc nechce.
Po návratu bývám obvykle nadšený a je mi líto, že skončila tak brzo.

Zaměstnání
Mechanizátor / agronom

První tábor
Bítov 2000





2019 / 2020
v číslech

VZDĚLÁVÁME

Abychom mohli dětem zajistit kvalitní program, snažíme se i o vlastní osobnostní růst.
Naši vedoucí se vzdělávají v nejrůznějších oblastech. V uplynulém roce absolvovali
akreditované kurzy hlavních vedoucích, zdravotníka, instruktorů lanových překážek. 
Zároveň pro naše vedoucí připravujeme workshopy se zaměřením na tábornické
dovednosti a znalosti.

1 300
SOUČET VŠECH ÚČASTNÍKŮ NA AKCÍCH

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

132 620,-
KČ ZA 11 NOVÝCH STANŮ S PODSADOU

(BEZ VYBAVENÍ)

1 100
SOUČET HODIN PLÁNOVACÍCH SCHŮZEK TÁBORŮ 

ZA  VŠECHNY VEDOUCÍ (POUZE TÁBORY)

21
POČET VEDOUCÍCH ZAPSANÝCH NA

POMOC SENIORŮM V DOBĚ PANDEMIE

2 110
MINUT NATOČENÝCH ON-LINE MŠÍ SVATÝCH 

NA YOUTUBE V DOBĚ CORONAVIRU

5
NOVÝCH VEDOUCÍCH, KTEŘÍ ZÍSKALI 

AKREDITOVANÉ KURZY OD MŠMT

4 950
NAJETÝCH KILOMETRŮ OHLEDNĚ DOMLOUVÁNÍ,

BRIGÁD A STAVĚNÍ  TÁBOŘIŠTĚ (TO JE JAKO ZE

VNOROV DO ŠPANĚLSKÉHO MADRIDU A ZPĚT)
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ZÁZEMÍ

CO, PROČ?

RADOST

SPOLEČENSTVÍ
ROZVOJ

PŘÁTELE
AKCE KAMARÁDY

POSOUVAT SE

VÍRU

SMYSL

DĚLAT CO MĚ BAVÍ

OBJEVOVAT

MOŽNOST SE REALIZOVAT

ČAS S PŘÁTELI

studentka
     zdravotnický asistent

SRANDA

PŘÁTELSTVÍ

DOBRODRŮŽO

KREATIVITA

ZÁZEMÍ RODINA POMOC

ZÁŽITEK
SUPER PARTA

NOVÉ MOŽNOSTI
JEDNA OBŘÍ "RODINA"

ZÁBAVU

KREATIVITA

TEAM

Kristýna Plívová - hlavní vedoucí pří-Znorovského tábora
K VFM jsem se dostala díky indiánskému létu (roku 2015). Proto pro mě

bývá srdeční záležitostí. Našla jsem si zde skvělou partu přátel.

Díky VFM získávám nové zkušenosti a učím se spolupracovat s ostatními.

A hlavně mi to dodává více sebevědomí.

ÚSMĚV

KOLEKTIV

PŘÁTELSTVÍ

KÁMOŠI NA CELÝ ŽIVOT

PODPORA

ZKUŠENOSTI

NĚCO JINÉHO, NEŽ VŠECHNO OSTATNÍ V ŽIVOTĚ

POMOC DRUHÝM

SPOLUPRÁCE

SRDÉČKO





KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!
Na našich akcí jsou pravidelně zastoupeni nejen samotní účastníci, ale také vedoucí, kuchařky
a další členové týmu, bez kterých si například chod tábora nedokážeme představit.
Je možné, abychom byli ve stejnou dobu na stejném místě, platil pro nás stejný harmonogram 
a přesto všechno prožili daný čas úplně odlišně? Dle mého názoru to určitě možné je. Pojďme se
spolu podívat, jak jeden takový tábor prožívají jednotlivé skupiny všech zúčatněných. Co je pro ně
důležité a co si odnášejí?

TÁBORNÍK

„Doufám, že mě rodiče letos zase pustí na tábor. Nejdůležitější je omrknout tým vedoucích a domluvit

se s kamarády, abychom se všichni přihlásili na jeden termín s těmi nejlepšími vedoucími. Velice

důležité je také najít vhodného parťáka do stanu. Po příjezdu nastává

zlomový okamžik – rozdělení do skupinek. Prosím, prosím, prosím, ať máme nějakou dobrou skupinku!! 

Druhý den už neznám bratra, skupinka je moje druhá rodina. Společně bojujeme za vítězství.

V případě velkého nebezpečí z venku jsme ochotni spojit síly s ostatními skupinkami, abychom zdolali

nepřítele.

Na správném táboře nesmí chybět: kamarádi, zábavné hry, super vedoucí, dobré jídlo a noční přepad

Při návratu domů nesmím našim zapomenout povykládat: jak jsme dobili pevnost, stopovali

zločince, zničili artefakt a zachránili našeho vedoucího. Taky o tom, že jsem zvládl stezku odvahy a

vůbec se nebál!  Naše skupinka skončila těsně druhá, nevadí! 

Už se těším na příští rok, kdy to určitě vyhrajeme.“



KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!

VEDOUCÍ

„To zase byla schůzka! Vždyť do tábora zbývá ještě 5 měsíců. Nechápu, proč do příště musím mít

hotové všechny úkoly. Co vlastně už máme: místo, tým vedoucích, termín, přihlášky, téma tábora,

přihlášené účastníky. Co zbývá: táborový příběh, harmonogram, rozdělení do skupin, jednotlivé hry,

rozpis služeb, úklidů a hlídek, zajištění dopravy, naplánování výletu a další… Někdy mám pocit, že

samotný pobyt na táboře nezabere ani polovinu času jako příprava na něj.

Konečně den D. Účastníci přijíždějí a od teď musí všechno fungovat. Výzdoba, hry, jídlo odpočinek.

Jedeme podle plánu a doufáme, že se všechno nejen podaří, ale hlavně to bude bavit naše táborníky.

Takový táborový příběh tu ještě nebyl, letos máme nejlepší program a táborníci budou nadšení.

Hlavně ať všechno vyjde.

Na správném táboře nesmí chybět: dobrá parta vedoucích, zodpovědný „hlavák“, nadupaný

program pro táborníky, dobré jídlo a nějaký ten adrenalinový zážitek. 

Při návratu domů: hodnotím, jak se nám povedl táborový příběh, jak jsme dokázali zaujmout

táborníky, jak se jim to líbilo. Pojedou s námi příští rok znovu? A co já jako vedoucí? Byl jsem dost

dobrý? Dal jsem do toho maximum? Vybere si mně „hlavák“ i příští rok? Každopádně, stálo to za to!

Tolik zážitků a historek – pecka. Už se těším na příští rok.“



KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!

KUCHAŘKA

„Dnes za mnú byla Magda Zacharová, lesti bych nechtěla jét vařit na tábor. No… budu si to moset

rozmyslet. Su v důchodě, takže nemám skoro žádný volný čas, krom teho práce je doma pořád moc 

a nevím, jak to tu beze mňa zvedú. Doví kde sa tam bude spat a jak je to tam s myšama. Zas na druhů

stranu zdravá su, mladým sa má pomáhat a vaření mám v malíčku. Zavolám Slávce a Marii a dyž

pojedú, tak pojedu také!

Sestavu máme. Teď sa mosíme párkrát před táborem sejít. Domúvit jídelníček tak, aby byl zajímavý

pro děcka, jídlo aby sa neopakovalo a eště sme sa vešly aj finančně. Šak bár co si pochystám a veznu

už z domu. Možu jím nečím také přispět.

Dorazily sme do tábora. Na lelkování néni čas. Rychle vybalit auto, obhlédnút spaní a rychlo do

kuchyně. No páni drazí tady to mosíme dat do pořádku: vyumývat, pouklúzat a nachystat tak, ať

máme šecko po ruce. Po příjezdu dětí začíná nekonečný maraton. Ráno sme první na nohách a než

sa táborníci obudijú, rozcvičijú a umyjú, snídaňa je hotová a čeká na ně. Jedna umyt náčení a zbytek

zahájit přípravy na oběd. Z kohútku neteče teplá voda, indukční desku nahradil šporák na dřevo a

místo rodinného oběda vaříme pro malú svatbu. Večeřa je v podobném duchu a mezi to stačíme

vložit aj nejakú tú svačinu. Krom povinností stihnem občas aj nejaké to kafíčko a také sa podívat, co a

jak to ty táborníci hrajú a vymýšlajú. No nekdy lécú jak šílení, enom ať sa jím nic nestane!

Na správném táboře nesmí chybět: dobrý kolektiv v kuchyni, schopný nákupčí a rozumný „hlavák“,

přístřešek bez myší a tábornící s chutí k jídlu.

Po návratu dom: přemýšlám, lesti sa nám všecko jídlo povédlo, chutnalo táborníkom, bylo ho

dosť? Už su aj ráda doma, konečně sa možu umyt a pořádně vyspat. Aj dyž su unavaná, stálo to za to.

Nařehtaly sme sa s děckama, zvládly sme navařit pro 50 hladných krků a nikomu sa nic nestalo! 

Už sa těším na příští rok.



KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!
Právě jsme viděli malou ukázku jednoho tábora, ze tří různých pohledů. Pokud bychom se
dokázali roztrojit a byli účastníkem, vedoucím a kuchařkou najednou, věřte, že zažijeme úplně
odlišný tábor, byť se nacházíme ve stejný čas na stejném místě.
Další odlišné pohledy by jistě přidal hlavní vedoucí, zdravotník nebo třeba samotní rodiče. 
Podstatné není místo ani čas tábora, ale lidé, kteří tvoří táborového ducha, ať už jsou to
účastníci, vedoucí či kuchařky. Každý prožívá jiné příběhy a jiné táborové radosti a starosti. Tábor
však pro každého nabízí jiné obohacení, záleží na jaké pozici se zrovna nacházíte. 
A co si z tábora odvážíte vy?



Můj příběh spjatý s VFM začal v roce 2007. Víkendovky, letní tábor aj. Mé nadšení neustávalo,
naopak se rapidně stupňovalo. Byla jsem dítě, které prahlo po dobrodružství. To se na mně
vždy podepsalo – nohy i ruce samá modřina.
Na svém prvním táboře jsem dostala přezdívku "Jabůčko". Legenda praví, že babička se mne
vždy ptala, jestli nechci nakrájet "jabůčka". Vedoucím to natolik utkvělo v hlavě, že mi tak
začali říkat.
Po pěti letech jsem se vypracovala na pozici vedoucí a tento rok mám nově s Kristy Plívovou na
starost 2. turnus indiánského tábora.
Mnozí si myslí, že je to jenom o hraní her! Chce to hlavně zodpovědnost, pevné nervy, vychovat
si vedoucí, občas trochu víc kávy a hlavně spoustu času. Všechno se ale snažím dělat s láskou 
a tak, aby výsledky byly co nejlepší a všichni byli nadmíru spokojeni.
Pro mne je VFM taková „druhá rodina“ a na každou akci se vždy těším! 
S dětmi bych chtěla pracovat i v budoucnu ve svém povolání.

Alena Knotková - hlavní vedoucí pří-Znorovského tábora

ALČA

Studentka
rozhoduje se mezi pedagogikou 1. stupně a psychologií

První tábor
Jívová 2007

Co máš ráda?
Mám ráda, když je veselo. Ráda zkouším nové věci a výzvy.
Miluju masáže od děcek! A ještě sport, focení, cestování, hudbu, dobré
víno a „Lidéřovskou kapličku“, to je moje!
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PŘÍZNOROVSKÝ TÁBOR I.

AKCE

PŘÍZNOROVSKÝ TÁBOR II.

INDIÁNSKÉ LÉTO
MLADIFEST - MEDŽUGORJE

LETNÍ TÁBOR I.

LETNÍ TÁBOR II.

SETKÁVÁNÍ HLAVÁKŮ

PODZIMKY

PŘEDZKUS

AFTER PÁRTY

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

JAVOŘINA SETKÁNÍ VEDOUCÍCH
PLÁNOVÁNÍ AKCÍ

PLES

INDIÁNSKÁ ZIMA

BRIGÁDY

POMOC SENIORŮM

ON-LINE MŠE SVATÉ STAVBA TÁBOŘIŠTĚ

...

MLÁDEŽNICKÉ SOBOTY

TÁBORÁK PRO DĚTI

NOVINKY - stalo se
V letošním roce jsme spolu  s KDU-ČSL uspořádali první ročník „Znorovského plesu".
V době „koronaviru“ jsme spolu s Fridrichovými natáčeli on-line videa a zprostředkovali tak mše
svaté z naší farnosti.
V té samé době jsme nabídli pomoc seniorům s jejich nákupy, či vyzvednutím léků.





Opravdu milé překvapení v nepříznivé "koronavirové"

době přišlo v podobě nejrůznějších pomocníků, kteří

spontánně nabídli pomoc seniorům, zapojili se do

oprav našeho tábořiště, včetně přípravy materiálu,

zorganizovali přímé přenosy mší svatých v době, kdy

jsme společně do kostela nemohli. Jsem rád, že žiju

tam, kde jeden druhému není lhostejný.

tidit

PODĚKOVÁNÍ

Chceme poděkovat celé řadě lidí, kteří do VFM investují mnoho
energie. Jsou to vedoucí akcí, kuchařky, techničtí pracovníci,
rodiče, kteří pomáhají při stavbách tábořišť, zastupitelstvu obce
Vnorovy, panu faráři, našim kamarádům i všem, kteří se za celé
dílo modlí - DĚKUJEME- tým hlaváků.

VDĚČNOST

VDĚČNÝ ZA VNOROVY

SLEDUJTE NÁS

VFMLADEZ.CZ

VnorovskaFarniMladez

vfm@vfmladez.cz

vfmladez

VAŠE NÁPADY

Pokud máte jakékoliv
nápady, dotazy,
připomínky atd. tak nás
neváhejte kdykoliv
kontaktovat.

vfmladez



JEDNORÁZOVÉ AKCE



PRAVIDELNÁ ČINNOST

MINISTRANTI

SCHOLA

HLAVÁCI

VFMÁCI

MLÁDEŽNICKÉ SOBOTY

DESÁTKY



VYÚČTOVÁNÍ 2020



PROSBA

PROSBA O FINANČNÍ PODPORU

Naši vedoucí se věnují dětem s velkým nasazením, nadšeným srdcem a připravují pro
účastníky program dlouho dopředu. Na všechny akce jezdí jako dobrovolníci ve
svém volném čase, či si vybírají dovolenou.

KASIČKA
Přímo zde v indiánské vesničce
se nachází kasičky. Budeme
rádi za jakýkoliv příspěvek.

DĚKUJEME, 

ŽE S NÁMI POMÁHÁTE

Akce se snažíme dělat přístupné pro všechny bez ohledu na jejich ekonomickou, či
sociální situaci a udržet tak jejich co nejnižší cenu.

FINANČNĚ - DAŇOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ
Jsme nezisková organizace,
budeme rádi za jakoukoli
finanční podporu.

MODLITBA
Děkujeme za každou modlitbu.

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

Číslo účtu: 
2201033844 / 2010
tel.: 777 268 430

rodinám, které nemají možnost zaplatit celou částku 
 se zaplacením hygienických potřeb, zajištěním autobusové dopravy a jiných věcí, které jsou
letos mimořádně navýšeny z důvodu prevence koronavirových opatření
 podpořit naše vedoucí a jejich vzdělávání
 opravě tábořiště (nové stany, oprava budov, vybavení, ...)

Vaším darem pomůžete:



VFM
Vnorovská 

farní mládež ,

z .s .

K a ž d á  c e s t a  z a č í n á  
p r v n í m  k r o k e m .
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