Vzkazovník pátek 7. července

Od: Martiny Leiblové
Pro: Šárku Uhlikovou
Od: Elišky Zborníkové
Pro: mamku a taťku
Ahoj mami a tati. Dnes jsme měli
vodní skluzavku a byla super. Měli
jsme jít i do bazénu, ale byl tam
Star Line, takže jsme nešli nikam.
S pozdravem Eliška

Ahoj Šári, jestli čteš náš táborový blog, tak asi
víš, co kdy děláme. Je to tu fajn. Teď bude
večerní program – Lip Sing Battle. Bude to
určitě sranda.
Pusu Marťa

Od: Lindy Komárkové
Pro: maminku

Od: Zuzky Varkočkové
Pro: rodinu Varkočkových
Včera jsem vám nenapsala, takže
tohle bude delší. Včera jsme lovili
z bazénu kinder vajíčka (nejspíš jsme
vyhráli). Jinak se už nic moc nestalo.
Ale děkuji vám za zprávy. Taky už se
na vás moc těším. Už jsme měli 2
diskotéky a bojíme se, že teď někdy
bude bojovka.
Tak ahoj!

Od: Elišky Jindrákové
Pro: mámu
Ahoj mami, trochu se mi stýská.
Pozdravuj tátu, Bodlinu a Britu
S pozdravem vaše Eliška

Ahoj maminko,
Mám tě moc a moc ráda!!  Už se těším na
domov.
Pusu posílá Linda

Od: Elen Popelkové
Pro: Aničku
Ahoj, mám tě moc ráda. Za chvilku
už jedeme domů a moc se těším.

Od: Sofie Kratochvílové
Pro: maminku
Ahoj mami, včera byla diskotéka a byla
jsem na podiu. Tak před 5 minutami
přiběhly z party stanu vedoucí – Kris a
Terka. Byly celé poškrábané a krvavé a
pokousané. Říkaly, že je napadlo 5 mužů,
byli vysocí, dlouzí. Tak jsme se schovali do
klučičích koupelen. No a před dveřmi
nechali opravdický nůž a nějaké papíry
z obětí.
PS: Já tomu nevěřím
Mám tě moc ráda

Od: Lulu
Pro: maminku
Mami až se vrátím, tak půjdeme
s Leou na jídlo a jestli ne, tak
můžeme jít spolu na tobo. Prosím
odepiš. Děkuju
Pusu Lulu

Od: Zuzany Krumphanzlové
Pro: mamku a taťku
Ahoj mami a tati 
Je to tu super. Včera jsme měli disco
a bylo to fajn. Posílám pusu.
Papa

Od: Viky Augustovičové
Pro: Arouše
Jsi Ňuf. Jsi hrozně 1000x moc
roztomilý. Moc moc moc se na tebe
těším. Ňuníne! <3

Od: Martina Nuňeze
Pro: mámu, tátu a babičky
Ahoj, zatím je vše v pořádku. Průběh je zajímavý.
Např.: včera jsme byli v bazénu a lovili jsme víčka a
mince. Ale i tak se mi zdáli předešlé castor campy
lepší.
Děkuji za vzkazy. Jinak ten předešlý vzkaz jsem
psal jen já. Mamí ať ti to v práci rychle uteče, to
samé tobě tati. Už se těším, až budu doma.
Ahoj Martin

Od: Sofí Slezákové
Pro: Andrejku
Ahoj Andrejko,
Dnes je krátce – Matouš?
Myslela jsem, že už tě to
přešlo a nahradil ho Franta,
Dominik nebo německý
bankéř Kristián :D
S pozdravem
S. S.

Od: Viky Augustovičové
Pro: mámu
Ahoj, napiš Míle, aby se o ještěrky (Vivi)
hezky starala. A že jí pozdravuju, i
hubičku a Kačku. Díky za vzkazy

Od: Báry Sinkulové
Pro: maminku a tatínka

Od: Sofí Slezákové
Pro: tátu

Čau otecko a čauky maminko! Přečtěte
si vzkaz pro Kubu a řekněte mu to!
Neuklízejte za něj! Pozdravujte všechny
Ahoj

Ahoj tati! Ještě tě chci radostně
informovat, že tu spousta lidí zná PORG.
Stačí mi, abych si vzala naše tričko, a
hned se mě na to všichni ptají. („Ty
musíš být hodně chytrá viď?) I mě
přezdívají PORG.
Miluji svoji školu 
S. S.

Od: sestry Báry
Pro: bratříčka Kubíka
Ahoj Kubíku! Tak co? Stýská se ti? Mě
ano. Uklízej si po sobě hračky když je
roztaháš! Platí? Dobře jestli ne, tak
budeš uklízet i po mě.
Ahoj Barča

Od: Sofí Slezákové
Pro:mamku
Ahoj mami!
No nic, tak to asi budeme muset vydržet.
Jinak hlásím, že úspěšně přežíváme a
musím se pochlubit, že jsem při souboji o
imunitu vydržela v planku 3,5minuty.
Není to moc, ale na mě… :D
Pro dnešek vše
S. S.

Od: Lucky Vondřichové
Pro: mamku a taťku
Ahoj mami a tati, když jsem přišla
z tanečků, šla jsem se podívat na vzkazy.
TO JE SUPER. Nemohla jsem to
rozdýchat. Nejlepší zpráva 
Ahoj

Od: Niny Ondrákové
Pro: mamku a taťku
Ahoj mami a tati. Jak se máte v Beskydech? My tu zatím
s Kryštofem přežíváme. Už jenom 4 dny a jedeme domů.
Sladkosti mi zatím nedošly, což je dobrá zpráv.
V celotáborovce je můj oddíl na stupni vítězů (aspoň
myslím). Toť vše, mějte se hezky
Nina

Od: Elen a Honzíka
Pro: Janu Popelkovou
Od: Sofinky Kratochvílové
Pro: maminku

Ahoj maminko, děkuju za balík.
Mám tě moc ráda. Už mi babička
poslala dopis, je moc pěkný.
Tak čau

Od: Julie Slezákové
Pro: maminku
Ahoj už se mi stýská a fakt se na
tebe těším na čičinky a na tátu.
Všechny pozdravuj i Andrejku.
Ahojky

Ahoj maminečko, už se mi stýská. Prosím pošli
mi vzkaz. Dnes mi psala babička Jaruška. A
dnes máme k večeři pizzu!
Tak ahoj

Od: Sofie Kratochvílové
Pro: babičku Jarmilu
Ahoj babi, děkuji za vzkaz. Doufám, že ti přišli
zprávy ode mě. Je tu tebe Honzíček? Jestli ano,
tak ho pozdravuj. Už se těším k tobě
Tak ahoj

Od: Elišky Zborníkové
Pro: mamku a taťku

Ahoj mami a tati, jak se všichni máte? Chtěla
jsem se zeptat, jestli po tomhle táboře pojedu
k babičce ze Spořilova. Mějte se hezky všechny
Pozdravujte a ahoj!

Od: Martiny Leiblové
Pro: Kamilu Leiblovou
Ahoj mami,
Jestliže si všechno čteš na blogu, tak asi
víš, co tady děláme. Je to tu fajn, klidně
bych tady byla měsíc.
Pusu Marťa

