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„Někomu vyluštění šifer udělalo radost, jiný zaplakal. Nic 
s tím nenaděláme, i podzim je krásný! A tenhle Farníček 

vám ho chce ještě zpříjemnit. Já teď už nastálo bydlím u Miriamky. Určitě mě 
ale někdy vezme s sebou na dětskou mši i v novém školním roce. To už vám 
nesjpíš pan kaplan přinese nového kamaráda a společně budete zažívat 
krásné chvíle.“                     Krásný podzim přeje Váš Ferda. 

 

A NYNÍ OHLÉDNUTÍ ZA SUPER LETNÍ AKCÍ   
Letošní tábor byl na téma Mexico. Hráli jsme spoustu her, plnili bobříky a 
dostávali jsme pesosy (měna). Za pesosy jsme po Mexicu stavěli železnici. 
Měli jsme spoustu výletů. Byl to super tábor se super vedoucíma a dobrým 

jídlem . Verča Š. 
 
Na táboře se mi líbilo všechno. Ale nejvíc, jak jsme 

slaňovali ze skály, výlet do ZOO Brno a taky blátivá bitva  . 
Bylo to super! Petřík M. 
 
Nejlepší byly noční hry a hlavně noční výsadek. Kája a Rosťa 
 
Na farním táboře se mi líbily různé hry a soutěže. Prima byl i výlet do ZOO. 
Všechno bylo super. Všem doporučuji. Anička N. 
 
Líbila se mi hra bizoni, pašování, přepady i výlet do ZOO. A ještě chvála 
na jídlo - výborný guláš! Štěpík M. 
 
Bylo to super, nejvíc se mi líbily přepadávačky a bitva v bahně. Eliášek M. 
 
Na táboře se mi líbily výlety, hlavně ty do ZOO a na skály, kde jsme slaňovali. 
Hráli jsme různé hry, i ty se mi líbily, kromě těch vodních. Moc jsem nemusel 
sbírání jablek. Jirka O. 

 
Na táboře se mi líbil přepad, noční šifrovačka, výlety. Bylo tam 
taky dobré jídlo, třeba pizza a langoše. Nelíbila se mi hra Rajče, 
bolí při ní záda, stejně jako při sbírání jablek. Maruška O. 
 

Byl to super tábor, moc jsem se bavila. Měli jsme docela strašidelnou stezku 
odvahy. Byli nejlepší přepadovky na světě a měli jsme dobrá jídla. Adélka O. 

 

 



A tady jedno krásné rodinné táborové  pojednání:  
U nás to bylo tak. Jeden den se přivezly batohy z farního tábora a postavily 
se na zem.  Druhý den se špinavé oblečení z tašek vytáhlo, vyměnilo se za 
čisté a tradá za dalším prázdninovým dobrodružstvím. Jelikož si děti 
na táboře zjevně oblíbily jen několik málo kousků oděvu, nezabrala tato 
činnost moc času. Mezi prvním a druhým dnem byla samozřejmě nějaká 
doba na nadšené vyprávění zážitků. 
Takže největší bomba ze všeho byly všechny možné hry. „Mami, hlavně 
na poštu, kde se doručoval běžný dopis, doporučený dopis, dále pak prostě 
cenný balík, to bylo něco! A taky derkomako“ (což v překladu znamená 
rekomando). „A to bylo taky něco! A pak ještě pašování, to bylo úžasný, 
museli jsme projít celní správou a já jsem to propašovala v puse, mami!“ 
„Potom prostě mami, jsme si taky museli oblíct ty ponča, co jsme si vyráběli 
a jít v tom přes Tvarožnou. Mami, oni prostě se tam s náma všichni bavili v té 
Tvarožné a říkali nám ‚ahoj děcka‘ a tak, prostě všichni mami!“ 
„Mami a představ si jo: tma, úplněk, kaplička, ke které vedly schody, mami 
a teď to přijde jo? Křoví a tam divoký prase, to bylo hrozný. Já jsem úplně 
běžela nazpátky, jak jsem se bála, ale Jáchym říkal, že su odvážná, tak jsem 
pak šla s Aničkou Nechutovou.“ 
No abych to shrnula nějak za své děti. Na táboře se jim moc líbilo. Chválily 
si pěkné prostředí na faře i okolí Tvarožné s krásnou přírodou, jak říkaly. Moc 
se jim líbil program, který měli vedoucí připravený. Slaňování mělo ohromný 
úspěch. Velkým zážitkem bylo používání desinfekčních gelů (opatření kvůli 
žloutence). Výlet do brněnské ZOO. Vydělávání pesos. Naše děvčata si 
kupříkladu zřídila živnost na provozování masáží. A vydělávala dost těžké 
prachy. 
Takže si myslím, že letošní tábor se opět vydařil. Za což patří dík vedoucím 
a všem, kdo se podíleli na jeho přípravě. Je to fajn, když my jako rodiče 
víme, s kým posíláme svoje děti pryč. A nemusíme mít žádné nervy a obavy, 
protože víme, že o ně bude dobře postaráno.  

Spokojená maminka tří spokojených dětí Martina K. 

„A čím budeš, až budeš velký?“ 

„Nejdřív doktorem, to chce 

máma. Pak advokátem, to chce 

táta. Nakonec námořníkem – 

taky si potřebuji udělat 

nějakou radost. 

V hodině dějepisu dostali žáci 

za úkol popsat bitvu 

u Chlumce. Pro žáka Martina 

Vopičku to byl úkol nad jeho 

síly, proto napsal do sešitu: 

Bitvy u Chlumce jsem se pro 

nemoc nemohl účastnit. 



 

 nás 
 
Matka Tereza 
při péči o nemocné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Omalovánka z Katolického týdeníku č. 34 
Další krásné omalovánky od stejné autorky najdete na http://vad-art.blogspot.co.at/ 



 


