
 
 
Od: Elišky Zborníkové 
Pro: mamku a taťku, bráchu 
 
Ahoj, jak se máte? Zítra je Disko a 
zároveň poslední den na táboře. To 
je škoda, ale taky se těším domů. 
Doufám, že pojedu k babičce, byla 
bych hrozně ráda. Včera byla 
bojovka a vybafli na nás nějací 
černí mužové a já se málem 
počůrala strachy. Chtěla bych tam 
jít ještě jednou, protože jsme se 
s Leou dostaly záchvat smíchu, 
když jsme spadli zároveň do díry. 
Šli jsme spát asi tak v půl druhé  
ráno. Všechny pozdravujte a ahoj 
Eliška 
 

 
Od: Aničky Sýkorové 
Pro: Hanku Sýkorovou 
 
Ahoj, mockrát děkuju za ty dva dopisy. Ani si 
nedokážeš představit, jakou mi udělali radost. 
Tak zatím ahoj a už se moc těším, až se za dva 
dny uvidíme 
Anička <3 

Od: Anežky Korytové 
Pro: tetu a Otu 
 
Ahoj, jak se máte? My skvěle. Už se 
těším do Řecka. Máme tu slunce. 
Papa 
S pozdravem Anež 
 

 
Od: Sofí Slezáková 
Pro: mamku 
 
Ahoj, mami! 
Jasně, fotím. Až na to, že je to přísně 
zakázané (mobil). Povídky píšu 
ručně, taková jsem šikulka. Jinak, 
mohla bys říct Andrejce, aby se 
podívala na vzkazovník? Psala jsem jí 
a už několik dní nic. 
Dík moc  
Už se na vás těším 
S pozdravem S. S. 

 
Od: Lulu 
Pro: tatínka 
 
Ahoj, mohli bychom prosím jít s Leou 
na Running Sushi? Uděláš rezervaci? 
Posílám pusu všem 
Lulu 
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Od: Natálky Varmužové 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj, 8. 7. jsme tu měli bojovku. 
Málem nás snědli kanibalové, ale 
jsme naživu. Zuzka ztratila botu. 
Moje boty od Nike jsou mi malé. 
Právě teď sedím na terase. Máme 
dobré bodování pokojů. Nemáme 
žádné prase. 
Pac a pusu posílá Naty 

 
Od: Ivana Dropková 
Pro: mamka a taťka 
 
Ahoj, už se těším domů. Včera jsme měli vybrat 6 
obětí z každého kmene jednoho. Já chtěla jít, ale 
nakonec šel někdo jiný. Když jsme šli zachránit oběť- 
všechny oběti z ostatních kmenů byli zavázáni v lese 
ke stromu. Mamka mi určitě slíbí, že až přijedu 
domů, udělá čokoládovo-mátový puding – děkuju. 
Když ona je mamka tak hodná… Už se na vás těším a 
pozdravujte všechny 

 
Od: Kmen SABOGA 
Pro: Luky Vondřich 
 
Děkujeme za podporu a tvou víru v nás, 

avšak my bychom na sebe nesázeli. 

S láskou, 

Tvůj kmen 

PS: chybí mi tvoje vlasy (Nina) 

Od: Martiny Chárové 
Pro: Rodiče 
 
Milí rodičové, 
Váš vzkaz mě normálně rozplakal! Už se mi 
stýská a moc se na vás těším. Náš kmen už 
má sice 3 imunity, ale ve hře zase tak 
úspěšní nejsme. Většinou je to tým, že se 
moc neumíme domluvit, ale já stále věřím, 
že se zlepšíme. Dnesk už asi bude závěr a 
nějaká cesta. Kašel a rýma se lepší, už jsem 
ve fázi vykašlávání a smrkání min. 3 
balíčků kapesníků denně :D 
Bulíčka je mi líto! Ale vím, že vy se o něj 
psotaráte skvěle. Na bazén už se taky moc 
těším, ale nejvíce na vás. Doufám, že Vláďa, 
Jára i Věrka si to užili. Mrzí mě, že jsem 
nemohla na oslavě být  Určitě je taky 
pozdravujte. Na to mě tak napadá, že by 
Rozárka třeba taky někdy mohla na CC! 
Jeětě jednou děkuji za vzkaz a budu ráda, 
kdyžs se ještě ozvete. 
Marfuška <3 

 
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: Elen a Honzíka Popelkovi 
Pro: mámu 
 
Ahoj mami, chtěli bychom k jídlu sýr, do kterého se máčí 
bageta a tak. Honzík včera spadl a trošku se odřel, ale je 
to v pohodě. Už ho to nebolí. Máme se tu dobře. Honzíkovi 
už se stýská, za chvíli jedeme domů, už se moc těšíme 

 
Od: Anežky Korytové 
Pro: mámy 
 
Ahoj mami, já jsem neměla čas psát ti do 
vzkazovníku. Napíšu babi a tetě. Jak se 
máte? My skvěle. Už se těšíme s holkama 
do Řecka. Snad nejsou fotky divný. 
Pozdravuj všechny 
Anež 

 
Od: Viktora Varmuži 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj mami a tati, vůbec se mi tu nelíbí a 
chci jet domů. Už se těším domů  

 
 
Od: Lucka 
Pro: Lukáš Vondřich 
 
Ahoj, doufám, že se ti Slavie líbí a že ti to 
jde. Dokonce můžu říct, že je to tu bez 
tebe nuda (když je volný čas). Saboga 
má momentálně jednu imunitu. Ztratili 
celkem dost velkou posilu. 
Mějte se dobře a ahoj 

Od: Anežky Korytové 
Pro: babi a Standa 
 
Ahoj babi a Stando, jak se máte? My 
skvěle. Máme tu hodně sluníčka. Taky je 
tu bazén a už jsme se byli 2x vykoupat. 
Bylo to studené. Užijte si krásný den. 
S pozdravem Anež 

Od: Viky Augustovičové 
Pro: mámu 
 
Ahoj, 
Stará se Míla dobře o naši ještěrku a 
hada? Loví jí každý den jídlo (nebo 
kupuje)? Narodila se jí mláďata. Pokud 
ano – Jaká jsou? 

Od: Viky Augustovičové 
Pro: tátu 
 
Ahoj, hrozně se těším do Chorvatska za Marko Luko. 
Aroušek je supeeer! Těším se na vás všechny.  My 
máme téma Poslední trosečník a duchové těch 
trosečníků jsou hodní a kanibalové jsou zlí. Měli 
jsme bojovku (včera) a v lese jsme šli zachránit oběť 
a tam mě ti kanibalové začali strkat dozadu a 
shodili mě (bylo to boží)! 

 



 
Od: Sama Augustoviče 
Pro: tátu 
 
Ahoj tati, jak se máte? My dobře. Jsem 
trošku nastydlý. Co Neroušek? Moc vás 
mám rád. Už se těším za vámi 
Papa a pusu 
 

 
Od: Luisinky 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj mami, až se vrátíme, můžeme jít s Leou na 
Running Sushi? Prosím 
Pusu posílá Lulu 

 
Od: Varmužovi 
Pro: maminku a tatínka 
 
Ahoj, včera jsme měli bojovku, ale 
byla dobrá. Už se moc těšíme domů 
až uvidíme vás i kočičku. 

Od: Lucie Vondřichová 
Pro: mamka a taťka 
 
Ahoj!! Konečně je ráno – večer jsme byli v lese a 
tam jsme museli obětovat jednoho z kmene a 
ten odešel někam pryč. Ostatní museli rozluštit 
šifru, a potom jsme odešli hledat naší oběť. Šli 
jsme tam bez vedoucí. Cestou na nás bafali 
ostatní vedoucí a jednou zatáhli Zuzku, ale ta 
se zachytila nohou o větev a ztratila tam botu. 
No.. spousta zážitků. Doufám, že se Slavie bude 
líbit. 
Tak ahoj 
Lucka 

Od: Matyáš Beránek 
Pro: Rodinu 
 
Čus rodinko, mám se tu super, ale 
už se těším domů. Koupání vám 
závidím, my jsme byli zatím jen 
jednou. Náš tým se jmenuje Ulong 
a zatím máme nejvíce imunit. Jídlo 
je dobrý, ale je ho málo, a proto 
vás chci poprosit, jestli byste 
mohli udělat kachnu. Prosím! 
Těším se na vás 

 

 

 

 

  

 

 


