
Vzkazovník sobota 2. července 

 

 

 

 

 
Od: Leonky Řepové 
Pro: Jůlinku 
 
 Jůli 
Mám se tu dobře  Je to tu fajn. Moc se na 
tebe těším jinak jsme na pokoji s Eli, Elen, 
Sofi, Luissou a Álou. Dnes máme první disco 
no nic tak ahoj Leonka ♥  

Od: Sofie Slezáková 
Pro: Tatranka 
 
Ahoj tati! 
Zatím je to tu fajn. Jídlo zvládám a o Juli 
se starám (tak moc, jak mi to dovolí). 
Všechny podrobnosti Ti píšu v dopise. 
 
S pozdravem S.S.  

 
Od: Dana Komárka 
Pro: Tátu 
 
Tati vyhrál jsem první soutěž s flaškama v ruce a 
vyhrál jsem nad patnáctiletýma klukama. 
 
Dan vás pozdravuje 

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

 
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: Varmužové Naty 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj, pošlete nám nějaký vzkaz, 
prosím. 
Naty  



 
 
Od: Natálie Varmužová 
Pro: Maminku a Tatínka 
 
Ahoj píšu, protože se mi stýská. Už 
od 1.7. prší a také 1.7. byla bouřka. 
 
Pozdrav Naty ♥  

 
 
 
Od: Julie Slezákové 
Pro: Maminku 
 
Stýská se mi strašně moc a ano tancuju něco 
podobného jako výraz. tanec.  Jupí 
Pak ti zase napíšu, čau 
Julí 

 
 
Od: Elen Popelkové 
Pro: Janu Popelkovou 
 
Ahoj mami, 
dostala jsem tvůj vzkaz, že se Anička potopila a že 
máme nové věšáky! Moc se mi po tobě stýská. I po 
Aničce a tátovi. Včera jsme měli disko, jo a 
pořádně se oblíkám. Na tý diskotéce jsme vyhráli 
soutěž o nejlepšího boha, jmenoval se Saboga, 
protože jsme kmen Saboga. Na výtvarce jsme 
vyrobili motýly. Bylo to super. ♥ 

 
 
Od: Zuzany Krumphanzlové 
Pro: mamku a babičku 
 
Ahoj mami, pozdravuj babičku . 
Už jsme měli i disko. Bylo super. 
Máme se tu dobře. 
S pozdravem Zuza 

 
 
Od: Elišky Zborníkové 
Pro: Maminku, tatínka, Honzíka 
 
Ahoj Rodino, jak se všichni máte? 
Děkujeme za pochvalu totemu. Včera 
byla Disko a byla super. Dneska bude 
Kmenová rada a jsem na ní docela 
zvědavá. 
S pozdravem Eliška 

 
 
Od: Alenku 
Pro: Petru Adamovou 
 
Ahoj maminko a čumáku, můj tým se 
jmenuje Ulong. 

 
 
Od: Dan Komárek 
Pro: Babičku Danu 
 
Babi, chybí mi tvoje jídla. Držím palce v práci. 
Dan. 

 
 
Od: Sofí Slezáková 
Pro: Teta Andrejka 
 
Ahoj Andrejko! 
Zdravím do Itálie . Taky se na tebe 
moc těším. (Nemám, co víc napsat ). 
S pozdravem S.S. 
P.S.: *bonjour, ca va (PORGán se pozá 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Od: Sofí Slezáková 
Pro: mamču 
 
Ahoj mami! 
Děkuju moc za ty adresy. Poslala bys mi ještě Andrejku? Děkuju . A mohla bys, prosím, říct 
Hance o vzkazovníku? Anežka by taky chtěla něco dostat . 
Díky, S.S. 

 
 
Od: Linda Komárková 
Pro: Velkou babi 
 
Ahoj babi, 
posílám z Castor Campu pozdrav! 

 
 
Od: Elišky 
Pro: Zdenku Jindrákovou a Petra Jindráka 
 
Ahoj mami a tati, 
včera 1.7. byla disko, byla super. Mám vás moc 
ráda. Eliška 
Pozdravuj Brittu a Bodlinku 

 
 
Od: Linda Komárková 
Pro: babička a Milan 
 
Ahoj babi a dědo, 
posílám vám pozdrav a moc pusinek 
z Castor Campu! Už se těším, až vás 
zase uvidím ♥. A kdybyste měli Ený na 
hlídání, tak jí ode mě pozdravuj! 

 
Od: Babka a dědouš 
Pro: Velkou babi 
 
Ahoj babko a dědouši, 
Posílám vám z Castor Campu pozdrav a pusy. Je 
to hrozně zábavný! 

 
Od: Barča Sinkulová 
Pro: Rodina Sinkulova 
 
Ahoj všichni . 
Mám se skvěle! Rozdělili nás hned 1. Den do 
kmenů. Já jsem v kmenu červeným. Jmenuje se 
Pagong. Druhý den skoro furt pršelo, ale zato 
byla diskoška! Dnes (v neděli) jsme s holkama 
(Julčou a Viky) dělaly hvězdy a stojky. 
Ahoj, Barča, Dan a kluci 

 
Od: Zuzana Varkočková 
Pro: Rodina Varkočková 
 
Ahoj mami, tati a Báro. Doufám, že se vám tam 
líbí. Mně se tady teda líbí. Dobře tu vaří a můj 
kmen je dobrý. Jmenujeme se kmen Saboga. A 
náš bůžek se jmenuje Sabogáček. Už jsme vyhráli 
jednu soutěž o nejhezčího bůžka. Asi vám moc 
psát nebudu, protože tady u vzkazovníku je 
pořád fronta. Tak ahoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


