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Od: Elišky Zborníkové 
Pro: Maminku a Honzíka 
Ahoj mami, jak se všichni máte? Já se mám 
dobře. Jsem v týmu, který se jmenuje Moto 
moto a dostali jsme šátky a já mám krásný 
duhový. Spím na palandě nahoře a je to tady 
moc útulné. Pode mnou spí taky Eliška. 
Včera jsme hráli vybíjenou a pak byly 
závody. Šli jsme na druhou večeři, pak 
k ohni, kde jsme si losovali týmy.  A dnes 
máme DISCO jupí!! Zase někdy napíšu – 
Ahoj. 
S pozdravem Eliška 

Od: Elišky Zborníkové 
Pro: Tatínka 
 
Ahoj tati, jak se máš? Já se mám dobře, 
jsem v týmu Moto moto a dostala jsem 
krásný šátek. Dneska budeme mít DISCO 
a hrozně se těším. Ještě napíšu pohled, 
už jsem napsala babičce s dědou. 
Tak se měj hezky 
S pozdravem Eliška 

Od: Sofí Slezákové 
Pro: Mamku 
 
Ahoj mami! 
Zatím je to tu fajn, o hosty se 
staráme, jídlo zvládám. 
Podrobnosti ti pošlu v dopise. 
Tady se dostávám ke své prosbě 
– pošleš mi prosím adresy? 
Pamatuji si jen tu domů. Děkuju 
moc  

Od: Natálky Varmužové 
Pro: Maminku a tatínka 
Ahoj, jak se máte? Doufám, že dobře. 
Pozdrav Naty. Je tu zima. 
 

 
Od: Báry Sinkulové 
Pro: Papouška Rikyho 
 
Ahoj Riky, stýská se ti? Mě ano. Už se 
na tebe moc těším! Pozdravuj všechny 
i Kubíka! Ahoj 
Tvoje panička Barča 

Od: Dana Komárka 
Pro: Mámu a tátu 
 
Mami a tati, za Lindou přišly 15 leté holky a ona 
je s nimi na pokoji. Pac a pusu 
Dan 

 
Od: Aleny Votrubcové 
Pro: rodinu Votrubcovu 
 
Ahoj rodinko, dorazili jsme v pořádku. Byli jsme rozřazeni do 6 kmenů. Já 
skončila v kmeni Pagong (jako čínská polévka) a jsme červení. Jsem na 
chatce s Natali a Sáríkem. Je s námi také malá holčička jménem Linda, ale já 
jí říkám pruk. Mějte se krásně, pozdravujte Miu a Adama <3 
Ahoj Ališa 
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Od: Leony Řepové 
Pro: Mámu, tátu a Jůlinku 
Ahoj mami, tati a Jůlinko, je to tu príma jsem 
modrý tým a máme jméno Moto moto. Každý 
dostal šátek, náš tým má duhový a je moc 
hezký. Je tu docela chladno, ale jinak to je 
v pořádku. Dobře tu vaří a to je vše. 
Ahoj Leonka 

Od: Niny Ondrákové 
Pro: Monika a Antonín Ondrákovi 
Liebe Mutti und papa 
Ich habe ein gut Zeit hier. Das Essen 
schmeckt sehr gut. Ich bin im Raum mit 
mein Freund Bára, aber mit Ami und 
Vali bin ich nicht. Es ist viel Leute hier, 
eine Mahrheit sind kleine Kinder. Das ist 
nicht schön. Ich wohne nicht in det 
Hütte, aber ich wohne in Bungalow. Das 
ist alles. Noch schreibe ich.   
Herzliche Grü3e, 
ihre Nina 
 

Od: Viky Augustovičové 
Pro: mámu 
Ahoj, jak se máš? <3 
Tanec mi docela jde. Na 
pokoji jsem se Sofčou, 
Barčou, Anežkou, Zuzanou a 
Luckou. 
Papa Viki 
 

 
Od: Zuzany Krumhanzlové 
Pro: maminku 
 
Ahoj mami, máme se tu moc dobře. 
Mají tu skvělý program. S pozdravem 
Zuzka 

Od: Viky Herainové 
Pro: Mámu a tátu 
 
Ahoj, máme se dobře, ale je tu zima. 
Ahoj :D 

 
Od: Aničky Sýkorové 
Pro: Hanu Sýkorovou 
 
Ahoj mami, mám se dobře. Byli jsme rozděleni do 6 týmů, do kterých nás 
vylosoval totem. Já jsem v černých. A jak se máš ty a co Dáša prohopskla se 
nebo prší? Je to tu moc hezké a jídlo je tu moc dobré.  
Tak zatím ahoj Anička 



 
 
Od: Báry Froňkové 
Pro: Mámu Jiřinu a tátu Tomáše 
Liebe mother und father 
Wir haben hier good Zeit. Das Essen smeckt good but 
Tomík isst nicht. The weather ist kalt. Ich wohne in 
bungalov mit Nina und mit welche Mädchen. Tomík 
will nach Hause 
Viebe Grübe 
Yours Bára 

Vzkazovník sobota 1. července 

 

 

 

 
Od: Lucie Vondřichové 
Pro: Mamku a taťku 
 
Ahoj, máme se tu moc dobře. Právě jsme 
dokončili taneční hodinu a čekáme na oběd, a 
potom půjdeme vyrábět oddílové bůžky. Po 
večeři bude trosečnická párty a pak půjdeme 
spát. Není tu vedro ani zima, je to super. 
Pozdravujte kočičky, králíčky a mějte se hezky 
Ahooooj!! 

Od: Natálka Ryvolová 
Pro: celá rodina 
 
Ahoj rodinko, 
Máme se tu hezky, nikdo mě nezlobí. Je 
to tu super. Jsem v oranžovém kmeni 
Ulong. Dostali jsme taky kmenové šátky. 
Nakonec nám ta chatka vyšla. Jsme na 
chatce ještě s malou holčičkou. Lukymu 
volala babička Eva, takže mu sebrali 
mobil. Klidně můžete napsat do 
vzkazovníku. Mějte se hezky 
Natálka 
 

 
Od: Luisi Faflíkové 
Pro: Andreu a Honzu Faflíkovi 
 
Jak se máte? Už jsem vám poslala pohled, tak mi taky pošlete. A dnesje 
diskotéka, hrozně moc se těším. Také na vás moc myslím. 
Faflíkovi 


