Vzkazovník středa 5. července
Od: Viktora Varmuži
Pro: Maminka a tatínek
Od: Zuzany Varkočkové
Pro: Rodina Varkočkových
Ahoj mami, tati a Báro. Včera jsme
hráli běhací hry a šli jsme na Klíč
(hora). Už jsme viděli i ducha!
Sice se tady máme dobře, ale stejně
už chci domů.
Tak ahoj

Ahoj mami a tati, moc na vás vzpomínám.
Natálka včera spadla na betonový schod.
Roztrhla si kalhoty. Doufám, že se máte
dobře. 

Od: Oliver Lažo
Pro: mámu
Ahoj mami, pořád se bojím a chci už jet
domu. Můžu jet domu s bratrem? Tvůj
Oliver.

Od: Elišky Zborníkové
Pro: Mamku a taťku
Ahoj mami a tati, moc všem děkuji za
balík. Jsem za něj hodně ráda,
protože v kiosku to mají hrozně
drahý. A tajenku už mám vyluštěnou
a hodně mě bavilo ji dělat. A ještě
jednou všem děkuji. S pozdravem
Eliška

Od: Lindy Komárkové
Pro: maminku + tatínka
Ahoj maminko a tatínku, mám vás
moc ráda a těším se, až vás uvidím.
Je to tu pěkné, ale těším se na vás.
Pozdravujte i Megču.
Haf haf!

Od: Kamča Minxová
Pro: rodiče
Ahoj, zatím je tady hezký počasí. Jsem
ve kmeni Saboga. Posílala jsem dopis,
ale ještě ho neodeslali.

Od: Franta S.
Pro: máma, táta, nej ségra

Ahoj mami, tati, klári a košišty, doufám, že
se máte dobře. Je to tu sranda, ale stýská se
mi. Mějte se hezky a ozdravujte kočky.
Váš Fanda
P.S. Pošlete mi prosím poštovní známky.

Od: Elišky Zborníkové
Pro: Tátu
Ahoj tati, děkuji za balík a prosím
poděkuj i tvým pracovníkům.
Dík, Eliška

Od: Aleny Adamové
Pro: Petru Adamovou
Ahoj mami a čumáčku, prosím
krabici jídla. Mamko, prosím ♥

Od: Dana Komárka
Pro: Tátu
Od: Sofí Slezáková
Pro: táta
Ahoj tati,
hádej, čí úžasná dcera napsala už
čtyři povídky?
P.S. O Matějovi nemluvím 

Tati, dneska jsme museli plavat
v ledovém bazénu a bylo to super.
Dneska k večeři
1. vdolky
2. rizoto
Hádej, co jsem si vybral.
Miluju tě!!!!!!

Od: Sofí Slezáková
Pro: Baba Jaga a Děd Vševěd

Od: Sofí Slezáková
Pro: Mamka

Ahoj babi, ahoj dědo!
Posílám za sebe i za Juli moc pozdravů
z tábora a děkuju za ty krásný pohledy.
(Juli se jich fakt bojí).
S.S. (+ J.S.)

Ahoj mami!
Podávám zprávu o tom, jak přežívám jídlo ok, mobil
(ačkoli mi chybí hudba a focení) taky.
Taky bych chtěla napsat, že bych moc cenila nějaký
balíček, jestli víš, co myslím. (Knížku, samozřejmě.
Třeba Šifra mistra Leonarda. Plus nějaký bonus,
chápeš).
Moc pozdravů,
S.S.

Od: Julie Slezáková
Pro: maminka

Ahoj mami,
Máme se tu dobře a chtěla bych tě
poprosit o balíček s víš čím, že? Mlsy
(chipsy).

Od: Lei Řepové
Pro: Verču
Mami, napiš tohle Verče: Ahoj Verunko, moc a móóóóc
se mi líbil  tvůj dopis, úplně mě to dojalo. Bylo to tak
ťuťu ňuňu fufu, moc se mi na tom dopise líbila POTATO
a flufpob. Bylo to úplně boží. Děkuju, ahoj a fuf. Leonka

Od: Lulu
Pro: maminku a tatínka

Od: Lulu
Pro: maminku

Pozdravuju maminku, tatínka, Isinku. Mohli
byste mi poslat tu krabici, prosím?
S bonbónama, prosím, mami. Miluju vás ♥. Pusu
Lulu. Vzpomínám na vás.

Ahoj maminko, mohla bys mi poslat
krabici sladkostí! Já se rozdělim
s kamarádama. Protože Eliška se
taky s námi rozdělila, prosím.
Ahoj, Lulu ♥

Od: Elen Popelkové
Pro: Janu Popelkovou
Ahoj mami, pošleš mi balík se
sladkostmi, prosííím. Holkám je
pošlou v pátek a mně ne. Ale posílat
mi ho nemusíš, jo, tak jo. Ahoj 

Od: Elišky Zborníkové
Pro: mamku a taťku
Ahoj mami, jak se máte na chatě? Já doufám, že
dobře. Dneska jsme hráli labyrint. A hrozně nás
baví dělat stojky na louce. Pozdravujte Honzu.
S pozdravem Eliška 

Od: Vali
Pro: mamka a taťka

Ahoj mami a tati,
Zavolali jste už pls doktorce, že nemůžu přijít?
Před prázdninami jsem zapomněla odepsat
do Etamu, kdy bych mohla přijít. Nevím, co
s tím mám dělat… Máme se tu dobře. A co vy?
Pa

Od: Linda Komárková
Pro: maminka a pejsek
Ahoj maminko a Megí, už se na vás obě
moc těším a pozdravujte tatínka!!!!! Je
tu super mňamka, to by chutnalo
Megče! Čauky mňauky, pusu Linda

Od: Natálie Varmužová
Pro: Maminku
Od: Anežky Korytové
Pro: mámu
Ahoj,
Máme se dobře, pozdravuje Sofi! Prosím, pošli mi
nějaký vzkaz, klidně krátký. Pa, musím jít,
pozdravuj

Ahoj, u nás prší (5.7.). Mám se dobře,
ale Viktorovi se hodně stýská. Pac a
pusu posílá Naty .

Od: Natálky Ryvolové
Pro: Maminku a strejdu
Ahoj, je to tu úžasné, užívám si to.
Počasí není nijak teplé, ale dá se to
vydržet. Luky má čas napsat, ale je
líný něco napsat. Včera (4.7.) jsme
šli večer na Klíč, a proto mě dneska
bolí pěkně nohy. Užijte si poslední
dny bez nás. Papa, Natálka

Od: Linda Komárková
Pro: maminka + tatínek
Ahoj mami a tati, je to tu pěkné a jsou tu super hry!
Pozdravujte Megíska! Haf haf haf!!!!

Od: Týnka
Pro: Simonu Jahodovou
Zkouška spojení.

Od: Ivana Dropková
Pro: Milan Dropka, Ladislava
Šimonová
Ahoj, napíšu zítra.

Od: Lindy Komárkové
Pro: maminku

Ahoj maminko, je to tu super a už se na tebe moc
moc moc moc těším. Posílám pusu, Linda

Od: Varmužová Natálie
Pro: Maminku a tatínka
Ahoj, má se tu dobře. Pošli mi vzkaz, jestli vám
přišly pohledy. Pac a pusu posílá Naty 

Od: Varmužová Natálie
Pro: Maminku a tatínka
Ahoj, už se těším domů. Pozdravuj ode mě babi a
dědu Mirka. A pozdravuj také dědu Petra. Boty Nike
jsou mi malé. Pac a pusu posílá Naty.

Od: Sofie Kratochvílová
Pro: maminku a tatínka Šimonová
Ahoj mami a tati, je to tu super. Jo,
prosim tě, poslala bys mi balík (ze
sladkostí prosím)? A děkuji za zprávu!
 A doufám, že ti dojdou všechny čtyři
pohledy. Ano, poslala jsem už všechny
čtyři ♥. A už posílala teta Petra Alence,
že pojedeme do Egypta ♥! Tak se těším.
A i na ten koňskej tábor. Zatím jsme
nebyli v bazénu. A včera jsme šli na
Klíč. A proč, to vám ukážu v deníku.
(Píšu si ho každý den! ♥)

Od: Elen Popelkové
Pro: Aničku Popelkovou
Ťuťuťu, Aní, moc se mi po tobě
sýská, po tom tvým žužlání, lezení a
breptání. Jsi totiž hrozně ťuťu, tak
čau!!! ♥

Od: Natálky Ryvolové
Pro: Babičku a dědečka
Ahoj babičko a dědečku,
Tak vám konečně taky píšu… není tu žádný
vedro, ale taky nemrzne. Máme super
celotáborovku, u který jsem si myslela, že
nebude strašidelná, ale nakonec je. Včera
(4.7.) večer jsme se museli vydat na Klíč.
Dneska mě pěkně bolí nohy. Pa, Natálka

