
 
 
Od: Edy Johana 
Pro: Mámu a tátu 
 
Ahoj mami, ahoj tati, jak se máte?  

 
Od: Naty Varmužové 
Pro: Maminku a tatínka 
 
Ahoj, píšu, protože je to zadarmo. Pozdravujte 
kytku Pepu. Zavolejte babičce a řekněte jí, že 
ji pozdravuju. 
Pozdrav Naty  
  

 
Od: Martiny Chárové 
Pro: Rodiče 
 
Milí rodičové, 
Posílám vám pozdrav z tábora . Je to tu moc fajn 
jako vždycky. Jen mě teď dost mrzí, že jsem 
zapomněla na tu Vládi oslavu. Vážně je mi z toho 
nanic :-(. Doufám, že vy se máte dobře, alespoň 
z poloviny jako já a že stavba bazénu pokračuje 
úspěšně, abych se mohla koupat, až přijedu! Až vám 
přijde dopis, dejte vědět, a občas se taky ozvěte . A 
nebuďte nabručený . (Zpět pomocí vzkazovníku). 
Pac a pusu i Bubíčkovi ♥ 
  

 
Od: Amči a Valči 
Pro: Mamku 
 
Ahoj, 
přejeme ti vše nejlepší k narozeninám. Číslo 
raději psát nebudeme. XOXOXO 
 

 

 
 
Od: Kryštof Ondrák 
Pro: Mamku a taťku 
 
Ahoj rodičové! Máme se dobře. Žiju.  

 
 
Od: Anežky Korytové 
Pro: Mámu 
 
Ahoj, 
Mám se se dobře! Je to tu super… Máme až v 8.00 
budíček. Yesss… Tak ahoj a pozdravuj, pa a napiš. 

Od: Zuzana Varkočková 
Pro: Rodina Varkočkova 
 
 Ahoj mamí, tatí a Báro. Vaří tady celkem dobře. Už 
jsme narazili na „paranormální jevy“. Budeme tady 
mít tři diskotéky. Budíček je v 8.00. Každý den má 
nějaký kmen službu. A náš kmen ještě neměl. 
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Od: Julie Slezákové 
Pro: Tátu 
 
Ahoj tati, máme se celkem dobře a už mám 
alespoň 50 modřin. Chodíme tancovat. 
A moc se mi stýská. Ahoj, Juli! 

Od: Ivana Dropková 
Pro: Milan Dropka (Ladislava Šimonová) 
 
Ahoj mami a tati, 
Je to tu hezký, kiosek otevřou až v pondělí, 
takže vám pošlu pohled až potom. 
Nezapomeňte nakrmit ryby – připomínám půl 
lžičky tetrám a dániím a dvě kapsle pancéřům 
. Ve stanu je to dobrý, protože je velký! Už 
nás rozdělili do těch kmenů, jídlo je moc dobrý 
a to tvoření taky, akorát se mi pozastavily 
hodinky. Zase někdy napíšu. Tak ahoj a mějte 
se dobře. 

Od: Ivana Dropková 
Pro: Milan Dropka a Ladislava 
Šimonová 
 
Zkouška spojení proběhla úspěšně, 
Bednářům napíšu a náš kmen je 
Moto moto. Anička je v Washindě. 
Jenom mi přijde divné to, že mi píšete 
o tom, jak nepíšu, ale já napsala už 
jeden vzkaz. Je to tady moc hezký a 
už se na vás moc těším. 

 
 
Od: Martiny Chárové 
Pro: rodiče a sestru 
 
Zdravím! Tak stále vyhlížím váš vzkaz a stále nic! 
Už jsem napsala jeden dopis babičce a řekla jí o 
vzkazovníku, tak jí dyštak poraďte. 
A chtěla jsem se zeptat, jestli když chci Péťovi 
poslat dopis, tak na město píšu Benešov, nebo 
Teplýšovice?? A bacha, už mám první úraz! 
Sedřená půlka nohy o chodník při hře Zem je láva 
. No, takže se mějte hezky a pa . 
Pusu Marffuška ♥ 

Od: Síma Randová 
Pro: Bláznivou rodinu Randovic 
 
Zdravím z tábora na černé Kladno. Doufám, 
že máte krásné počasí na to chodit do práce, 
ale… také na to odpolední koupání. 
Nesnězte mi všechnu zmrzlinu! Pohlaďte za 
mě psa a mám vás RÁDA! ♥ 
Váš Simír Gerchán 

 
 
Od: Filip Reitmeier 
Pro: Máma, táta 
 
Ahoj mami a táto, 
Mám se dobře, jsem na pokoji s Šimonem, 
Jirkou, Vencou a s nějakým Honzou. Jsem ve 
kmeni Washindi a vedeme. Zrovna dnes jsem 
pro náš kmen vyhrál imunitu.  Řekni tátovi, 
ať hraje lodě a tanky a nesu blbou zprávu, je 
tu nějaký duch. A kdy si pro mě přijedete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od: Zuzany Krumphanzlové  
Pro: Bláznivou rodinu Randovic 
 
Ahoj tati, pozdravuju tě z tábora. Je to tu 
super. Doufám, že se máš taky dobře. Pa pa . 

Od: Elen Popelkové a Jana Popelky  
Pro: mámu, tátu, Áňu, pana Binbuse 
 
Ahoj mamí, táta už mi poslal ten dopis. 
Honzík se pořádně obléká, tati. Aní, jsi moc 
šikovná, že ses potopila. Pane Binbusi, 
děkuji, že jsi nám řekl, že máme nové židle 
a hadici. Moc se mi po vás stýská. Tak čau. 
♥ 

Od: Elišky 
Pro: Zdenku Jindrákovou 
 
Ahoj mami a tati, je to tu super, brzy ti napíšu pohled. Jo, a díky za 
pohled. Je nádherný. Mám tě ráda, s láskou Eliška 

Od: Natálka Ryvolová  
Pro: Celá rodina 
 
Ahoj, 
Mám se tu výborně. Celotáborovka je super, 
užívám si to tu. Dneska je tu hezky, ale fouká 
studený vítr. Doufám, že si to užíváte na chatě. 
Pozdravujte všechny. 
Natálka 

 
Od: Natálky Varmužové  
Pro: Maminku a tatínka 
 
Ahoj, 
Napiš mi, jestli vám došly všechny vzkazy. 
Těším se na vás. Ahoj, Naty 

 
Od: Elišky Zborníkové  
Pro: Rodiče a Honzíka 
 
Ahoj všichni, 
Jak se všichni máte? Já se mám úplně super. Už jsem 
tátovi poslala pohled. A poslala jsem i babičce a 
dědovi, a ještě mi zbývá napsat druhé babičce. A 
tábor je úplně super. Hrozně se mi tady líbí. Dneska 
na tvoření jsme dostaly takový hezký omalovánky a 
dělaly jsme takový 3D kytky a jsou krásné. 
Všichni pozdravujte a ahoj, 
Eliška 

 
Od: Dana Komárka  
Pro: Mámu + tátu + Megi + Bělu + Gekču 
 
Ahoj mami a tati, budu asi psát jenom přes 
vzkazovník, protože to příde vždycky večer. 
Zatím supr, umim dvě kouzla a tanečky jsou 
bombový. 
Danouš ♥ 
P.S.: Přijela i Mařena, jupí 

 

 

 

 

 

 

 

 


