
 
 
Od: Sofie Kratochvílové 
Pro: babičku Milenu 
 
Ahoj babičko, dekuji za zprávu. 
Těším se až pojedu k tobě. Je to tu 
super. Babi prosím poslala bys mi 
pohled? <3 Pozdravuj: Honzíka, 
dědu a Barneyho. Mám vás moc 
ráda 

 
Od: Dana Komárka 
Pro: babičku Danu 
 
Máme se tu dobře a vedoucí jsou prímoví. 
Hrajeme zajímavé hry. Tak času 
Pac a pusu Dan <3 

 
 
Od: Sama Augustoviče 
Pro: maminku 
 
Ahoj mami, konečně ti píšu do 
vzkazovníku. Jak se máš? Dneska 
jsem skončil s kupkami. A co děláš? 
Mám tě rád 
papa 

Od: Elišky Zborníkové 
Pro: maminku + tatínka 
 
Ahoj mami a tati, četla jsem váš 
vzkaz a ano dala jsem si vdolky a 
byly to úplně stejné vdolky, jako 
dělá babička a byly fakt dobrý. 
Všechny pozdravujte a mějte se 
hezky 
Ahoj Eliška 
 

Od: Natálky Ryvolové 
Pro: rodinu 
 
Ahoj rodino, 
Jak se doma bez nás máte? Dneska bude 
diskotéka, už se těším. 
Pa Natálka 

 
Od: Sofie Kratochvílové 
Pro: babičku Jarmilu 
 
Ahoj babičko, moc tě pozdravuju 
z Castor campu. Je to tu super. Jak se 
máš? Já dobře. Prosím poslala bys mi 
pohled nebo vzkaz? Mám tě moc ráda  
těším se, až přijedu k tobě!  
 

 
Od: Zuzany Krumphanzlové 
Pro: mamku a taťku 
 
Čau mamko a taťko, máme se tu moc dobře. 
Jen nám tu prší. Moc se nám s Honzou 
stýská, ale vydržíme to  

Vzkazovník čtvrtek 6. července 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Od: Sofie Kratochvílové 
Pro: maminku 
 
Ahoj maminko už jenom 5 dní a 
pojedeme. Ještě mi nedorazil 
pohled. Možná už ti přišli všechny 4 
dopisy. Už se těším domů na vás. 
Dnes se těším na večeři, mám 
krupicovou kaši. Mám vás moc 
ráda. Pozdravuj! 

 
Od: Kryštofa Ondráka 
Pro: mamku a taťku 
 
Ahoj mami a tati. Máme se dobře. 
Hrajeme hodně her a jídlo tady 
ujde. Taky jsme cestou projížděli 
Tupadlami, takže jsme skoro 
zahlédli chatu. A jak je v Beskydech, 
Už se těším domů. Pozdravujte ode 
mě Nera a dejte mu nějakou 
mňamku 
 

 
Od: Elen Popelkové 
Pro: Janu Popelkovou 
 
Ahoj mami, neboj, jsem v pořádku. 
Moc děkuju, že nám pošleš balík. 
Moc se těším na Aníska, je to tady 
fajn. 
Tak ahoj 
 

 
 
Od: Dana Komárka 
Pro: tátu 
 
Ahoj tati, 
Dopis pro Leoše byl dobrý, myslel jsem 
taky na rým o vás: 
David a Jitka 
To je otec a matka 
Jsou prostě nejlepší 
Zalívají i když prší 

 
 
Od: Ivy Dropkové 
Pro: Mamku a taťku 
 
Ahoj mami a  tati! 
Strašně mě bolí nohy, hráli jsme totiž zabijáckou 
hru – ekosystémy a je to strašné. Musíte hledat a 
nosit různé papírky (po jednom), které jsou 
schované všude po kopcovitém areálu tábořiště 
Svor. 
To není všechno, po této hře jsme se vydali na 
kopec Klíč „zachraňovat“ Honzu Lipolda. Někdo ho 
na té hoře přivázal a namaloval na záda znamení 
duchů. My se té celotáborovky nebojíme, ale na děti 
okolo 6 let je to strašidelné, takže brečí a musíme je 
utěšovat, jako třeba Eda od nás. 
Je to tu hezký, všechno vám povím až doma- je toho 
hodně. Zatím nemáme žádnou imunitu. Moc se na 
vás těším, pozdravujte všechny. 
Ahojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Od: Lindy Komárkové 
Pro: maminku 
 
Ahoj maminko, je to tu super, ale ty 
jsi suprovější. <3 

 

 
Od: Dana Komárka 
Pro: babičku Rajchlovou 
 
Ahoj babi, máme se tu dobře a je skvělá 
celotáborová hra. Všichni vedoucí jsou prima  
moc se těším až budu na chatě. 

 
Od: Zuzky a Jana Krumhanzla 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj mami a tati, máme se tu 
dobře. Stýská se nám a těšíme se 
domů. Pozdravujte babičky, 
dědečky, sestřenice, bratrance a 
zkrátka všechny. 
Zuzka a Honzík 

Od: Elišky Zborníkové  
Pro: mamku a taťku 
 
Ahoj mami a tati jak se máte? Já se mám dobře. 
Dneska jsme losovali kdo, se kterým vedoucím 
bude tancovat a zpívat na večerní program. 
Mně si vylosoval Mathew a tančíme na písničku 
od Ariany Grande. Hrozně moc se těším, až to 
budeme nacvičovat. 
Mějte se hezky a Ahoj 
Eliška 
 

 
Od: Ondry Hemerky 
Pro: Hanka a Miroslav Hemerkovi 
 
Ahoj, je to tady super, hrajeme rugby a různé 
hry. Edovi a Frantovi se někdy stýská, ale my 
je utěšíme. Bert bohužel nejede. Tom se má 
dobře. Už se na vás těším 
Ahoj 
 

Od: Ondra Hemerka 
Pro: Bert Johan 
 
Čus Berte, 
Škoda, že nepřijedeš, alespoň budeš 
mít neštovice za sebou. Doufám, že se 
máš dobře 
Ondra 
 

 
Od: Jirky Oliče 
Pro: mámu a tátu 
 
Ahoj mami a tati, jak se máte? Nemůžu najít penízek Sougaleona 
možná mi spadl do kufru a taky nemůžu najít rozepsaný pohled 
pro babičku z Košíř 
Mějte se hezky Jirka 
 

 



Od: Lindy Komárkové 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj, posílám rýmy: našla 

jsem tu gumu, všichni máme 

rádi pumu! 

Konečně už pojedeme domů 

za vámi!!!! 

Pusu posílá Linda 

 
Od: Anežky Korytové 
Pro: mámu 
Ahoj mami, 
Poděkuj babi a Standovi, oni mi totiž napsali a 
nevím, jak bych jim mohla napsat. Díky! 
Jak se máš? Jo a pak mi ukážeš fotku lišky. 
Pozdravuj 
Pa pusu mám tě ráda 
 

 
Od: Viky Augustovičové 
Pro: tátu 
 
Ahoj, jak se máte? Pozdravuju Arouše, 

Káču, Mártiho, Nerouše a tebe. Tanec 

mě baví. Na pokoji jsem s Anežkou, 

Bárou, Sofi, Luckou, Zuzkou a Julčou. 

 
Od: Olivera Lažo 
Pro: mamku 
 
Ahoj mami, moc se těším 

domů a k babičce. 

Tvůj Oliver 

Od: Martiny Chárové 
Pro: rodiče, sestřičku, Martina a Bulíka <3 
Ahoj! Jsem moc ráda, že mi píšete a že vás dopis potěšil. Je to tu moc fajn a i přesto, že náš tým 
neobsazuje zrovna první místa, je to zábava. Jediné, co mi to kazí, je bohužel hrozná bolest 
v krku. Verča říká, že to nevypadá na nic hrozného, ale i tak krk mám jak plný jehel a nos 
ucpaný tak, že dýchání je jedna z nejtěžších činností dne. Držte mi palce, ať se to už konečně 
vylepší a já úplně nepřišla o hlas.  Už se na vás moc moc těším,  posílám hromadu pus a 
velkých obětí <3 <3 :* PS: Bulíka drbu za uchem <3 Vaše zlobivá dcera Martinka 
 

Od: Martiny Chárové 
Pro: babičku Jitku <3 
 
Milá babičko, moc děkuji za tvůj vzkaz i pohled. Dopis zatím nedošel, ale jistě dorazí. Já ti 

také poslala dopis, tak snad dojde. Tábor si užívám a už se taky moc těším, až spolu vyrazíme 

na ten lázeňský pobyt  Rodiče tě prý dnes jedou navštívit, tak si to užij a opatruj se 

Pac a pusu Matýsek  

 
Od: Martiny Chárové 
Pro: Péťa S. 
 
Posílám pozdrav z tábora, 

Už se na tebe moc těším! 

Dávej na sebe pozor a 

nedělej blbosti :D Mám tě 

ráda Martina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


