
 
 
Od: Natálky Varmužové 
Pro: mamku a taťku 
 
Ahoj, jak se máte? Odepište a ať mi 
táta napíše. Naty 
 

 
Od: Viktorka Herainová 
Pro: Rodina Herainových 
 
Ahoj, už se na vás těším, užívejte si to zatím, 
ještě tři dny . Pa ♥ 

 
Od: Jana Dědková 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj, žiju, pa pa pa, Jana. 

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

Od: Lindy Komárkové 
Pro: maminku 
 
Ahoj maminko!!! Linda ti posílá moře 
pusinek! Miluju tě! Linda 

 
Od: Jana Dědková 
Pro: rodiče 
 
Ahoj, strašně se těším domů. 

 
Od: Zuza Varkočková 
Pro: rodina Varkočkovic 
 
Ahoj, děkuju za dobré zprávy. Už se na vás 
moc těším! Chybíte mi vy i Jenny. Dneska 
jsme strašně unavený, protože včera jsme 
měli Lipsing Battle. Sice jsme prohráli, ale 
taky jsme si to užili. Tak ahoj! 

 
Od: Naty Varmužová 
Pro: maminka a táta 
 
Ahoj, už se hrozně moc, moc, moc, 
moc a moc těším domů. Pozdravujte 
babičku a dědu a druhého dědu. Pac 
a pusu posílá Naty 

Od: Viky Herainové 
Pro: Rendu 
 
Ahoj, jaký Petr? 
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Od: Luky Ryvola 
Pro: rodina 
 
Ahoj, máme se tu fajn, už se těším 
domů. Doufám, že až přijedeme, tak 
budeme doma a ne že pojedeme na 
chatu. Chci si objednat pizzu . 
Užívejte klidu doma, za pár dní 
jsme zpět. 

 
Od: Máťa a Áďa 
Pro: rodiče 
 
Ahoj! 
Máme se moc dobře. Většinou si s Áďou rozumím. Na 
začátku sice nebylo moc hezké počasí, ale asi po 
čtyřech dnech se to změnilo v suprové počasí, a to 
přetrvává. Já jsem v kmenu Moto moto a Áďa je 
v kmenu Masaya. Na sportovkách se máme dobře, 
hrajeme tam basket, fotbal, softbal, rugby a dnes 
jsme se dívali na turnaj v rugby (v TV). Celotáborová 
hra na začátku nebyla nic moc, ale už se čím dál víc 
rozjíždí. Pusu posílá Máťa a Áďa. 
  

Od: Tomáše Leibla 
Pro: Rodinu 
 
Jak se máte? My se máme krásně, je tu 

celkem hezké počasí i sluníčko nám 

docela svítí. Je tu velká sranda, například 

byla hra Vabank, a u té hry se každý 

zasmál. Doufám, že vy tam máte také 

hezké počasí a že si užíváte. Moc se na 

vás těším. S pozdravem Tom. A 

pozdravujte Kubu a Barču ♥ 

Od: Martiny Leiblové 
Pro: Rodinu 
 

 

 
Od: Martiny Chárové 
Pro: Káju a Martina 
 
Mockrát děkuji za vzkaz! Jsem ráda, že si 
prázdniny užíváte naplno. Adama, 
Marušku, Lily, maminku, Valentýnku, 
Nelynku, … určitě pozdravujte. Já si tábor, i 
přes všechny nástrahy, užívám, ale i tak už 
se moc těším domů! Užijte si borůvkování, 
pozdravujte babičku a budu se na vás těšit 
příští týden ♥. Pac a pusu Marffuška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 



 
Od: Martiny Chárové 
Pro: rodiče, babičku, sestřičku a Martina 
 
Už se na vás moc moc těším! Už dokonce počítám dny a 
hodiny do konce tábora, abych věděla, za jak dlouho vás 
všechny budu moct obejmout . Až zase budu spát ve své 
postýlce, až si pochutnám na nějakém dobrém jídle od 
mamky nebo sama něco ukuchtím . Až se budu moct 
poprvé vykoupat v našem bazénu. Na to všechno se moc 
těším! A hlavně na to, až budeme zase všichni spolu . 
Mám vás ráda. Pac a pusu Marffuška 

 
Od: Zuzany Krumphanzlové 
Pro: mamku a taťku 
 
Ahoj mamko a taťko , mám se dobře, 
tak snad i vy. Už se na vás moc těším. 
Zuzu 

 
 
Od: Sofie Kratochvílové 
Pro: maminku 
 
Ahoj maminko, moc, moc ti děkujeme s Álou za 
balík. I tetě Petře. Jsme za to moc rády. Ale 
museli jsme si to koupit. Každá 100 dřepů. Ale 
my jsme si to koupily za těch 100 dřepů a stálo 
to za to. Netušila jsem, že to bude tak dobrý  a 
k tomu tolik. Moc vám děkuju  
 

 
Od: Viky Augustovičová 
Pro: mámu 
 
Máme se tu dobře. Dělali jsme bůžky (už 
dávno). Jsou tu dobrý jídla. Díky za 
vzkazy. Těšíme se  
 

 
 
Od: Viky Herainové 
Pro: mamku a taťku 
 
Ahoj , už se na vás těším vyfotila jsi 
miminko?? Pokud jo, už se těším. 
Pozdravuj Jirku a Janu. Už jenom 4 dny 
a máte mě doma. Ahoj  

 
Od: Kuba Ron 
Pro: máma a táta Ronovi 
 
Ahoj, neposílám vzkazy, protože je mi 
nepříjemné, když to někdo čte.  Ale 
jednou to vydržím. Už jenom tři dny, ale 
pořád se mi trochu stýská.  

Od: Linda Komárková 
Pro: maminka 
 
Ahoj maminko, snad ty tři dny nebudou 
tak dlouhý! Čauky 

Od: Elišky Zborníkové 
Pro: rodiče a Honzíka 
 
Ahoj všichni, jak se máte? Já se mám 
dobře. Babička s dědou už mi poslali 
pohled. A ano, nějaké sladkosti mi zbyly, 
protože si je šetřím do autobusu. A 
k babičce bych chtěla hodně . Mějte se 
hezky a ahoj  ♥. 

Od: Fery, Miki a Nunek Fleflovi 
Pro: táta a máma 
 
Ahoj mami, ahoj tati. Včera jsme se klouzali na plachtě, 
která byla namydlená (aspoň jednou jsme se umyli mýdlem). 
Jsme v kmenech: Miki je v Masaye, Fery je ve Washindách a 
já jsem v Saboze. Fery je s Ondrou, takže je v pohodě, jenom 
se mu někdy stejská. Pusu Nunek, Fery. 

 



 
Od: Lucka Vondřichová 
Pro: babi a děda Vondřichovi 
 
Ahoj!!! Promiňte, že zatím žádný vzkaz 
nepřišel, ani nebyl čas . O Vláďovi už 
jsem slyšela. Je to super. Doufám, že auto 
je taky dobrý a že vám to s ním půjde!!! 
Za pár dní už se uvidíme. Těším se na 
vás. Ahoooj! 
 

 
Od: Lucka Vondřichová 
Pro: babi a děda Černých 
 
Ahoj!!! Promiňte, že zatím žádný vzkaz nepřišel, ani 
nebyl čas!!! Doufám, že se máte dobře a že babička 
není nemocná (zase). A samozřejmě děda taky. A že 
Líza pořádně řádí!!! Těším se na to, až se znova 
uvidíme. Tak ahoooj!!! 

 
Od: Bára Sinkulová 
Pro: rodiče Sinkulovi 
 
Ahoj, my jsme vám dopisy už 
poslali!!! Bára a Dan 

Od: Sofí Slezáková 
Pro: Teta Andrejka 
 
Ahoj Andrejko! Odkdy jsi Slezáková ? A ano, 
disko bude, ale nikoho vyzývat nechci. Nejlepší 
třináctiletý frajery mám stejně ve škole. Víc o 
tom, co se děje, a nějaký drby ti pošlu 
v dopise/řeknu naživo. S pozdravem S.S. ♥ 
 

 
Od: Lindy Komárkové 
Pro: babka a dědouš 
 
Ahoj, mám vás moc ráda a posílám pusu. 
Linda, Dan 
 

Od: Natálka Ryvolová 
Pro: Maminka a strejda 
 
Ahoj, 
Moc děkujeme za balíček. Sice jsme ho museli 
vykoupit za 100 dřepů, ale to je jedno. Už se 
docela těším domů, hlavně na vás, postel a 
lednici. Pa, Natálka 
 

Od: Tomáše Hemerky 
Pro: Hana Hemerková, Miroslav Hemerka 
 
Ahoj mami a tati. Máme se tady dobře, ale 
Edovi se stýská a Frantovi taky. Doufám, že se 
máte dobře, ale je to tady trochu strašidelný. 
Eda s Fefinem se trochu bojej, ale my se 
nebojíme. Ahoj, Tomík ♥ 
 

Od: Ondry Hemerky 
Pro: Hana Hemerková, Miroslav Hemerka 
 
Čau rodiče, včera jsme se klouzali po mokrý 
plachtě, to bylo boží. Hrajeme tady různý hry a 
hlavně rugby. Náš tým není nejlepší, ale to mi 
nevadí. Edovi se někdy stýská, Frantovi taky. 
Mějte se v Rakousku dobře. Ahoj, Ondra 
 

 

 

 

 

  

 

 


