
 
 
Od: Lulu 
Pro: Maminku 
 
Ahoj maminko, mám se tady dobře. 
Mohla bys mi poslat balíček 
sladkostí prosím? Děkuju. 
Pusu Lulu 

 
Od: Jacoba 
Pro: rodiče 
 
Milí rodičové, posílám vám pozdrav z tábora. 
Dnes tu jsme třetí den a máme se super. Včera 
jsme byli na výpravě do lesa, spojili jsme se 
s duchy. Hned potom jsme našli mapu, po 
které jsme se měli řídit. 
Předevčírem jsme měli diskotéku a ušla. 
Dneska jsme na sportech hráli softball a 
hrozně se mi to líbilo. Mám vás rád <3 
Odepište na net  
Zdraví Jacobo a pozdravujte doma!! 

 
 
Od: Leonky Řepové 
Pro: Mámu 
 
Ahoj mami, mám se tu dobře. Prosím 
pošleš mi balík? Mami prosím dej mi 
tam pohledy už nadepsané. Děkuju 
Leonka 

Od: Fandy Flégla 
Pro: mámu a tátu 
 
 Ahoj mami a tati, občas tu prší, já se vždycky zapomínám namazat. Hrajeme tady beach 
rugby, americkou vybíjenou. Jsem v kmeni Washindi. Hodně chodíme ven a do lesa. A líbí 
se mi tu. Vašek bydlí s Matyášem, Ondrou a Tomem. Chodíme k nim hodně na návštěvu. 
V pokoji je s námi ještě Honza, Viktor a Lukáš. To je asi všechno. 
Posílám pusu Franta 

Od: Elišky Zborníkové 
Pro: rodiče a Honzíka 
 
Ahoj, jak se všichni máte? Já se mám dobře. 
Včera jsme hráli VABANK a bylo to dobrý. 
Ale Lea z pokoje se mně zeptala na otázku a 
já řekla „Jo“ a Karel nám dal trest 500 
dřepů, za to že jsme kecaly. Obě jsme udělaly 
500 dřepů – achjo. Nohy mi málem upadly. 
Potom večer k nám přišel Karel a řekl jesli si 
chceme číst a to jsme chtěly. Řekl, že na to 
máme 2 minuty, al e stihly jsme to. 
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Od: Lindy Komárkové 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj mami a tati, je tu dobré jídlo a 
super hry! Ale už se těším, až budeme 
spolu. 
 

 
Od: Zuzany Krumphanzlové 
Pro: babičku 
 
Ahoj babi, je to tu super, s Honzou na 
tebe myslíme. Zůza 
 

 
Od: Elen Popelkové 
Pro: Janu Popelkovou 
 
Ahoj mami, mám tě moc ráda. Poslala 
bys mi prosím dopis? Všem je posílají, 
jenom mně ne, a je mi to líto, tak 
prosím. 
 

 
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. Pozdravuj všechny. 
Natálka 
 

 
Od: Natálky a Viktora 
Pro: maminku a tátu 
 
Milá maminko a tatínku, zdravíme vás 
z tábora. Dnes Naty jela po betonovém 
schodu a odřela se. Nic vážného. 
Naty a Viktor 
 

 
Od: Anička Sýkorová 
Pro: Maminku 
 
Ahoj mamounku, ráno jsem ti psala dopis, tak 
ti ho co nejdříve pošlu. Bohužel není na 
pohledu, který jsem koupila, ale určitě ti ho 
také pošlu. Tak zatím ahoj, mám tě moc ráda. 
Anička 
 

 
Od: Sofí Slezákové 
Pro: Kája 
 
Ahoj Kájo, 
Zdravíme tě z tábora a moc se těšíme za 
tebou na Samos! 
S pozdravem Sofí  a Anežka 
 

 
Od: Sofí Slezákové 
Pro: Mamka 
 
No páni, Persee je teda číslo – snad už to 
nikdy neudělá. 
Přestože je to tu super, už se na tebe moc 
těším. A na Samos taky . 
S pozdravem S.S. 
P.S.: Díky, žes volala Hance! 
 Od: Sofí Slezákové 

Pro: Táta 
 
Nemám nejmenší tušení . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Od: Olivera a Sebastiana Lažo 
Pro: Valerie Lažo 
 
Ahoj mami, jídlo je tu dobré a s Vojtou a 
bráchou dobrý a srandovní. 
Tvůj Oliver a Sebastian. 
 

Od: Šimona ♥ Hejčla 
Pro: Mamku a Kendy 
 
Ahoj mami, těším se, až budu na chalupě. 
Mami, pošleš nám balík? ♥ 
 

Od: Zuzky Varkočkové 
Pro: rodinu Varkočkových 
 
Ahoj, 
Díky za zprávy. Pořád se tady máme dobře. 
Pořád se nám chce spát.  Doufám, že se vám 
tam spí dobře. V noci je tady zima, ale usíná se 
nám dobře. Tanečky, které máme, jsou celkem 
těžké. Máme jeden, že tančíme ve dvojici a já 
tančím s Julčou. 
Tak ahoj 
 

 
Od: Martina Chárová 
Pro: Rodiče 
 
Tak doufám, že dopis i vzkaz už došly a těším se 
na vás! 
 

 
Od: Lindy Komárkové 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj mami a tati, na Castor Campu je 
to super. Jsem v kmeni Washindi a 
soutěžíme o imunitu. 
 

Od: Elen Popelkové 
Pro: Aníska 
 
Ahoj Ani, to je hrozně roztomilé, že ti 
rostou zoubky. Mám vás moc ráda, ale 
víc vám toho nenapíšu, protože mám 
moc malý papír. 
 

Od: Dana Komárka 
Pro: mámu 
 
Ahoj mami, píšu večer, když už zapadá 
slunko. Jsou tu super lidi a na tancích 
budeme tančit osm tanců. 
 

Od: Martin Nuňez 
Pro: nejlepší mámu a tátu 
 
Ahoj mami, tati, Tome, Nely a Blacku. Doufám, že se máte 
dobře, protože já určitě ano. Jsme rozděleni do šesti kmenů 
a já jsem kmen Saboga. Náš kmenový pokřik je: Přežijem, 
vyhrajem, Saboga se jmenujem. Ve stanu to je moc fajn. 
Před cvhíli jsem viděl ,jak se napouští bazén. Tak se těším, 
až do něho vlezeme. Už jsem viděla Michala Kabourka. 
Těším se, až budu doma.  
S pozdravem Martin 

 

Od: Anežky Korytové 
Pro: Máma 
 
Ahoj mami! 
Děkuji za odpověď a gratuluji k úspěchu, že jsi objevila vzkazovník. Máme se pořád dobře. 
Hlavně se Sofí ozvala Kája a se Sofí jsme jí napsaly. Ahoj, pozdravuj. 
 

 

 

 

 

 

 

 


