
----------------------------------------- 
Anička a Romča Koch      14. 7. 2017 18:38 
Tak ještě jeden večer a noc. Uteklo to jako voda,asi se Vám nebude  chtít domů, ale čeká Vás dovolená takže se doma  ani 
neohřejete. Užijte si dovču s mamkou a taťkou.Já se budu těšit až se uvidíme.  Moc pus posílá babička.Mám Vás moc ráda. Láďa 
Vás zdraví. 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      14. 7. 2017 14:21 
Ahoj Elí! Aničce skončila školka a už zítra se moc těšíme i na tebe. Pozdravuje tě Kryštof. Byli tu s Maty a tetou a byl strašně 
naštvaný, že nejsi doma. Chtěl hned odejít. Doufám, že jste dnes vyhráli ten poklad pevnosti. Viděli jsme fotky, jak si sahala do 
hnuskrabice. Blééé. Zkus při balení nic důležitého nenechat na táboře. Pa a pusinku mamka, Ani a táta z práce   
----------------------------------------- 
Petronella Beneš      14. 7. 2017 14:18 
Ahoj Petynko, trošku se vám asi zhoršilo počasí a je chladněji, ale věřím, že si to užíváte i tak. Moc děkuji za krásný dopis, ani 
nevíš, jak velikánskou radost mi udělal. Zítra se už na Tebe moc těším, zlatíčko.   
Dobře se vyspi poslední noc a zítra už se uvidíme!   
Velikánskou pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      14. 7. 2017 14:16 
Ahoj Naty, tak zitra:-). Pomoz Aničce s balením,  ať se jí ta špína vleze do tasky:-). Papa 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      14. 7. 2017 14:14 
Ahoj Aničko,  tak už se jen jedenkrát vyspinkáš a pojedeš domů.  Moooc se na tebe těším,  hezky si sbal všechny věci a zítra 
budeme čekat u autobusu. Užij si poslední odpoledne a večer.  Pusu posílá máma  
----------------------------------------- 
Anička Novotná      14. 7. 2017 13:25 
Ahojky zlatíčko,tak už si užiješ poslední den tábora,jednou se vyspíš a zítra už se uvidíme :) už se na tebe mooc těším,nemůžu se 
dočkat.Uhlíček už taky..asi ví,že přijedeš,protože skáče po kleci jako divý.Dnes mi od tebe přišel dopis,moc mě ptěšilo,že si napsala 
a zítra si vše řekneme.Těšíme se..pa mamka,strejda,Uhlík,babička a Maxík :) 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      14. 7. 2017 13:04 
Ahoj Myšinko, tak už se jen jednou vyspíš a zítra se vidíme:-) Už se tě nemohu dočkat ty moje krásná potvůrko:-)) Pusinky, 
Hečhoček   
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      14. 7. 2017 12:38 
Ahoj kluci buci, tak už zítra...moc  se na vás těším. Zítra ráno budu vařit, péct a chystat se na vás. K večeři kuře na kari a rejžička, 
upečený rybízový koláč a boršč. Pusinky, máma 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      14. 7. 2017 12:18 
Ahoj milacku muj! Tak dnes posledni den na tabore. Ted jsem prohlizel fotky ze vcerejsiho dne, jak zpivate u taboraku. Moc se na 
Tebe tesim, Pettynko! Zitra se uvidime, budu s Karlikem cekat. Miluji Te! Tata 
----------------------------------------- 
Šimonek Preis      14. 7. 2017 11:33 
Ahoj zlatíčko moje tady babička Soňa! Tak zítra už se uvidíme moc se těším, protože mě připadá že jsi pryč celou věčnost. dáme si 
picu nebo suschi nebo čínské nudličky co si vybereš. Posílám moc pusinek. 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      14. 7. 2017 11:31 
Ahoj juniore. Tak ten poslední den si parádně užij a taky už i poslední noc. Rychle to uteklo. Moc se už těšíme. Měj se krásně. 
Velkou pusu posíláme. Babi P s dědou i teta s mimčama ahooj. 
----------------------------------------- 
Ema Vítková      14. 7. 2017 11:31 
Ahoooooooj Emi, tak poslední noc a jedeš domů. To to uteklo :-) Bára už je doma, takže zítra se na tebe těšíme všichni :-) Pusu, 
MTBFD   
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      14. 7. 2017 11:23 
Ahoj zlato moje!!! Zdravím tě z práce a už se na tebe mooooc těšíme!!!!! Užij si poslední den a poslední noc - bude Kanada?   
Velkou pusu posílá mamča 
----------------------------------------- 
Carry a Džony      14. 7. 2017 11:21 
Ahoj kluci, díky moc za super bezva tábor a péči o naše drobky. Pusu oběma. matka Tereza (od Arneho a Freda) :-)))) 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlik      14. 7. 2017 11:20 
Ahoj Kryštufku,   
Dekujeme za pozdravy, které jsi poslal:) Edi uz se té nemůže dočkat, užívej poslední chvíle vašeho velkého dobrodružství a pak 
všechno pěkně nacpi do kufru a zitra se budeme moooooc těšit! Pusu máma, táta, Edour  
----------------------------------------- 
Vojtíšek Putz      14. 7. 2017 11:16 
Ahoj Vojtíšku kamaráde, pořádně si zabal věci, zítra si pro tebe přijedu na tábor. Všechno mi tam ukážeš, už se na tebe moc těším. 
Dáme si cestou nazpátek zmrzku. tedy jestli budeš chtít:-)   
Táta 
----------------------------------------- 
Arne a Fred Mornštejni      14. 7. 2017 11:10 



Ahoj kluci, za chvíli jedu pro Maxe na hory za bábou a dědou a zítra ráno zpět a odpolko už přijíždíte do Prahy. Užijte si poslední 
den, nic nezapomeňte, moc se na vás na oba těšíme. pusu máma  
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      14. 7. 2017 10:58 
Ahoj Vojtíšku, všichni Tě zdravíme a moc už se na Tebe těšíme. Krásně si užij finále celotáborové hry a poslední den na táboře. 
Velkou pusu Ti posílají maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      14. 7. 2017 10:56 
Ahoj Milánku, tak už se Ti to krátí a moc se na Tebe těšíme. Užij si poslední hry a zábavu a pak pěkně sbal všechno svoje oblečení, 
vybal cos sbalil kamarádům a přijeď, nachystáme ti něco dobrého na jídlo.  Jo a taky zkontroluj, jestli máš svoje povlečení a 
spacák.   
Těší se na Tebe táta a máma. 
----------------------------------------- 
Tobi a Maty      14. 7. 2017 10:41 
Ahoj kluci naši! Už se vás nemůžeme dočkat, užijte si poslední den a noc v chatičce a zítra už doma! Pusy posílá tat a mat 
----------------------------------------- 
Nikča Kramár      14. 7. 2017 10:09 
ahoj lásko moje největší... tak už jen jeden den a budeme zase spolu. .:-) strasně moc se na tebe s Montíčkem těšíme, doma tě 
čeká překvápko a pak frčíme na dovču... moc moc si užij poslední momenty tábora a zítra papa.... maminka 
----------------------------------------- 
Verca Kralova      14. 7. 2017 10:04 
Ahoj Veru, tak už mas před sebou poslední den.určitě se ti domu nechce, vid? Uteklo to tak moc rychle. Moc si to dneska užijte a 
zitra se na Tebe mooooc těšíme. Pusu  
----------------------------------------- 
Vojta Hykel      14. 7. 2017 09:53 
Ahoj Vojtíku, uteklo to jako voda a zítra se už uvidíme :-) Jak už jsem Ti psala, u autobusu Tě vyzvedně babi Miru a děda Véna, 
Džony o tom vím. Moc se na Tebe těšíme a jsme zvědaví, co budeš říkat na baráček, zahrádku, skleník...Máme Tě rádi, pusinky 
mamka,taťka,Kájka a Packa 
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      14. 7. 2017 08:47 
Ahoj Danečku, posíláme velkou pusinku a už se na tebe zítra moc těšíme!!! Hezky si užij poslední den. Pac a pusu na čumáček 
máma, táta, Theo a Káča 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      14. 7. 2017 08:10 
Ahoj Máťo, tak už jste ve finále! To byla rychlost! Moc se na tebe těším, prosím tě ověř ještě kdy cca dorazíte kvůli mexické akci :-
))) ať máme stůl. a napiš mi sms. Měj se fajn, posílám pusu! Máma 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      14. 7. 2017 08:01 
Ahoj Honzíku,tak to uteklo jako voda a už budete balit.jsi pašák,zvládl jsi svůj první tabor,HURá.Děda se vrací z kol také 
zítra.Těšíme se,až nám budeš vyprávět.Posílám na cestu velkou pusu,ahoj.Babi Danča 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      14. 7. 2017 07:38 
Ahoj, Aničko, včera přišel dopis babi a dědovi o bojovce, a dnes už máte před sebou poslední den. Moc se na tebe těšíme! Užijte si 
dnes pořádnej závěr kempu! Josefa přiveze děda Aco v sobotu ráno vlakem, dá si na nádraží kafe, a zase se vrátí do Brna. Já 
dneska dobalím a možná mi zbyde čas uklidit vám ty vaše stoly ! ;-) .. a možná ne, hihi. Stůl v suši rest. je rezervovanej na půl 
šestou. A vyrážíme k moři v neděli brzo ráno. No, bude to fičák, snad ti stihnu přeprat aspoň jedny šaty :-) Táta tě vyzvedne u 
busu. Rychle to uteklo, miláčku, těšíme se na tebe moooooc!!!!! Pusu, mam. 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      14. 7. 2017 07:28 
Ahoj tábornice, už se na tebe moc těšíme, postýlku máš nově povlečenou, voňavou - jen Giginka nevydržela být čisťounká a 
voňavá. Užij si poslední den a zkontroluj si, jestli máš sbaleny všechny svoje věci a jestli jsi náhodou nesebrala ponožku od 
kamarádky. Posíláme velkou pusu, M+T 
----------------------------------------- 
Eli a Terka V.      14. 7. 2017 07:12 
Ahoj holky, zdá se to neuvěřitelné, ale 14 dnů je pryč a dnes máte před sebou poslední den. Přejeme Vám, ať ho krásně prožijete. 
A zítra na objímanou :-) A. a J. 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      14. 7. 2017 05:08 
Ahoj Jeníku!  Užij si poslední den na táboře. Těším se na tebe. Pusu máma , táta a Jonáš.  
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      14. 7. 2017 03:29 
Ahoj Broučku, doufám, že ještě chodíš po dvou a netrpíš v křečíš a bolestech. :) Dočetl jsem se, jak moc jste cvičili a dostáváte 
pěkně zabrat. Ale je to dobře, i když to píše ten, který je sportovní fanoušek a nikoliv sportovec, ale to Ty víš. Koukej si užít už jen 
tu chvilku, tady je nám bez Tebe už smutno, je tu moc ticho a nikdo tu neřádí. Těšíme se na Tebe mocně! Posílám hubanec velký, 
Fido menší a maminka vůbec ten největší! :) Pa a pa a pa a pa a pa a pa! Jo a pa! :-) 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      14. 7. 2017 00:03 
Ahojky táborníci,    
už se vám to blíží ke konci. Ještě jedna diskotéka a jste doma:-). Těšíme se na všechna vaše vyprávění. Tady se ochladilo a je 
příjemně. Už se na vás moc těšíme. Pozdravujte Arčího, Samíka a Matyho. Velkou pusu oběma.   
Maminka a tatínek 



----------------------------------------- 
Arči a Samík Kochovi      13. 7. 2017 22:33 
Ahoj, tak už se vás nemůžu dočkat zlatíčka. Hlavně, že jste si to pěkně užili. Mám vás moc ráda a jsem šťastná že jste měli pěknou 
první část prázdnin. Těším se na sobotu a přeji šťastnou cestu domů. Pusu posílá a objímá vás vaše babi Janka  
----------------------------------------- 
Verunka Králova      13. 7. 2017 22:17 
Ahoj berusko,    
Dneska dorazil Filipkovi pohled. Cely den s nim chodil a sel s nim i spinkat  
----------------------------------------- 
Vojtík Putz      13. 7. 2017 21:38 
Ahoj Vojtí, zrovna jsem si říkala, žes nám z toho Lindina "bezpečnostního" telefonu vůbec nezavolal, ale chápu, asi nebylo kdy:-). 
My se na tebe už těšíme moc! Táta pro tebe dojede v sobotu dopoledne na tábor, aby jsme vše stilhli, protože musíme popřát 
dědečkovi Milanovi k 70tinám! V sobotu na viděnou!! Paaa máma a táta 
----------------------------------------- 
Džoník junior      13. 7. 2017 21:13 
Ahojda.....tak už je to tady. Ještě jedna noc a uvidíme se :-) moc na tebe myslím. Užij si poslední noc a nech si něco krásného zdát. 
Pac a pusu máma PS: důkladně zabal všechny věci....hlavně SLONÍKA ;-) 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      13. 7. 2017 20:45 
Ahoj Gabrielko,   
uteklo to jako voda a je to tady - balíme. Co se ti nevejde do kufru, tak si obleč  / chacha /.Užij si poslední lumpárny a srandy s 
kamarády, pak už bude sranda s rodiči. Měj se hezky .  Pac a pusu   babi I. 
----------------------------------------- 
Kuba a Pepa Trčkovi      13. 7. 2017 20:40 
Ahoj kluci,   
už se na vás všichni moc těšíme, dáme si něco dobrého a budete nám vyprávět. Plot je Pepčo hotový a meruňky na vás čekají. 
Kubíku, kontrolu máme již zařízenou, v pondělí vyrazíme na hory. Tak v sobotu ahoj a všechno si sbalte. máma a táta 
----------------------------------------- 
Romča a Anička Koch      13. 7. 2017 20:33 
Tak jedny z posledních pozdravů. Hlavně, že jste se měly dobře,užily jste radovánek. Jen mě mrzí, že na Vás budu ještě čekat než  
se vrátíte z dovolené. Hlavně si ji užjte  aTy Romčo procvič se ve Španělštině. Moc pus posílá babička a Láďa 
----------------------------------------- 
Jania Roubová      13. 7. 2017 20:31 
Ahoj   
Už se ti to krátí, tak si to s holkama pořádně užij. V sobotu tě s tátou vyzvedneme a pojedeme za Markétou do práce a pak k babi a 
dědovi do Břas. Večer bude překvapení.   
Letos je to bezva - píše táta i Ani. Pa. Máma 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      13. 7. 2017 20:25 
Ahoj Jani,   
v sobotu dopoledne si pro tebe přiletíme.   
Vorel 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      13. 7. 2017 20:03 
Ahoj Áďo!!! Jak se máš? Co počasí?? Tady v Praze se docela ochladilo a občas prší, tak snad tam máte teplo. Jsem zvědavá, jak 
dopadla vaše táborová hra. Určitě to bylo super. Už se těšíme, až se uvidíme u autobusu, ale ještě si užij poslední dny s kamarády. 
Měj se fajn, tisíc pus posílá mamča a Pepi   
Jo, půjdeme do kina na Já Padouch 3. Jupííí 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      13. 7. 2017 19:12 
Ahoj Jůjo! Už Ti to bohužel pomalu končí,ale ještě si to poslední dny užívej. Moc se těšíme až přijdeš a budeš nám vše vyprávět. 
Měj se moc hezky a až přijedeš domů, tak mi zavolej. Pusu posílá sestřenice Ivanka, teta Pavla a Milan 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      13. 7. 2017 19:08 
Ahojky Pettynko! Jak se mas? Myslim moc na Tebe! Verim, ze dobre! Dnes jsem byl s Karlikem v te veterinarni nemocnici. Karlik 
dostal cestovni pas, oskovani i proti vztekline a zyke jsme mu ostrihali drapky. Dostat take pod kozisek chip. Hrozne tam 
vyvadel...ctyrikrat se strachy pocural a a pokousal sestricku. Museli mu dat nahubek. No...mame to za sebou na nejaky cas. 
Karlikovi se o nelibilo. Pozitri se uz budete vracet domu, tak ja Te s Karlikem budeme cekat! Dnes jsem byl moji mamince u 
hrobecku, mela dnes narozeniny. Miluji Te!! Posilam moc pus a Karlik cumaku! Tvuj milujici tata! 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      13. 7. 2017 19:06 
Milý Páťo, tahle zpráva je poslední. Těším se, až Ti všechno co se u nás stalo budu vyprávět cestou od autobusu a u dobrého jídla. 
Pizza? Řízek?    
Táta se moc těší na vaše pánské dobrodružství a já si Tě musím užít alespoň tu chvilku co budeš doma. Moc se na Tebe těšíme!! 
Pusu, máma 
----------------------------------------- 
Teri Blitzen Vodová      13. 7. 2017 19:02 
Milá Teri!! Právě jsme se vrátili domů a co nevidíme - teda vidíme v poštovní schránce! Hnedle dva dopisy - tedy jeden dopis a 
jeden pohled od Tebe! To bylo počteníčko! Děkujeme! Máma a táta 
----------------------------------------- 
Báseň pro Otce Fura viz Tř-Pl-      13. 7. 2017 18:18 



 
 
Pevnost Mireyard, Martina Holečková....   
Jasný maják střeží ostrov ztracený, v němž poklad se ukrývá,   
kdo k němu cestu najít touží, ať víc se zpátky nedívá.   
Tiché kroky havětí a řev strašlivých mírepardů,   
zkrotí pohledem pouhým, kmet starší nežli kostry dinosaurů.   
Možná už je příliš stár a dochází mu síly,   
s příchozím si hraje rád a zkouší jeho píli.   
Hádanky to je jeho! A vsadí se s tebou rád!   
O co? No přeci o poklad!   
Pošetilý Otec Fura! Neví kdo soupeřem mu stojí,   
klíče v skříňce ukrývá, ale před dětmi neobstojí!   
Až všechny klíče získáš a před pokladem budeš stát    
rozděl ho spravedlivě všem kdo pomáhali bojovat.     
Vždyť za rok ve stejném čase,    
u nového dobrodružství sejdete se zase!   
....Věnováno Otci Fura, aby nebyl smutný, že o poklad přišel. :-)   
---------------------------------------- 
FALCON09      13. 7. 2017 18:11 
Zdar Krýšo, tetička z Kolína Ti vzkazuje, že toho Zikmunda ( lišku ryšavou ) máš nechat na Míreyardu a děda si prej už jede koupit 
hasičák  
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      13. 7. 2017 17:52 
Ahoj Vojtíšku, z deníku a fotek usuzujeme, že zábava a dobrodružství na táboře nabírají obrátek a těšíme se, až nám budeš o všem 
vyprávět. Přejeme hodně úspěchů v dobývání míreyardského pokladu a posíláme velkou pusu, maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      13. 7. 2017 16:42 
KLUCI, UŽ SE NA VÁS STRAŠNĚ MÓÓÓC TĚŠÍME.   
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      13. 7. 2017 16:15 
Ahoj Nellinko, tak se ještě dvakrát vyspíš a budeme spolu! Moc se na tebe těším:-) Táta 
----------------------------------------- 
Gabriela Koutecká      13. 7. 2017 14:50 
(-: éʌočıpoɹ íɾɐlísod nsnd noʞlǝʌ   
˙uóʞlɐq ɐu noʞɐɾěu ěɯípířod ˙ɐʞuíɯǝs lɐʌáuoʞʎʌ íɾ ɯǝsɾ ʞɐʇ 'ýlɐɯ lʎq ɯǝsɾ žʎpʞ 'ɯáuíɯodzʌ ıs ěuʌɐlɥ ˙ʇsůɹ lěpıʌǝu ǝpʞıu ıɾ ɯǝsɾ 
oɥnolp   
 ˙ǝɔıučǝunls - ɯípıʌǝu oɔ ɐ ıɯǝɔıusǝʌ ızǝɯ nɹoɟɐɯǝs ɐu ɯáʞǝč 'npǝɾ ǝlɥʞɐʇ ıʇ oʇ   
 'ıqɐƃ ɾoɥɐ 
----------------------------------------- 
Tomáš Brůžek      13. 7. 2017 14:27 
Ahoj Tome,   
Tak ses dočkal vzkazů od mě :-D To byla doba co? :-D Důležitý je že to už čteš ;-) Tak jak se ti líbí na táboře beze mě ? Slibuju že 
o prázdniny ještě něco vymyslíme ;-) Hlavně mi napiš smsku ať vím který číslo je tvoje ;-) Mám tě ráda na to nezapomínej ;-) Tvoje 
Anča brouku :-* 
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      13. 7. 2017 14:21 
Ahoj Markétko a Jindříšku,   
Markétko, k dnešnímu svátku Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ať Ti vychází, co si přeješ :-)   
Jindříšku, Tobě k svátku popřejeme v den, kdy se vrátíte :-)   
Sladkosti už posílat nebudeme, pozítří jste doma :) Vezmeme vám k autobusu každému pytlík gumídků a v neděli vyrazíme do 
cukrárny a oslavíme vaše svátky :)    
Máme vás rádi   
Máma a táta   
----------------------------------------- 
Ondra Mráček      13. 7. 2017 13:39 
Ahoj Ondro, doufám, že máte aspoň trošku lepší počasí než je teď v Praze. Už se na tebe těším, a holky taky. Užij si konec tábora. 
Posílám pozdravy máma 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      13. 7. 2017 13:26 
Ahoj Tobí, doufám, že počasí ujde, v Praze dost prší a je zima, ale snad se pak všichni ohřejeme na dovolené. Už se na tebe moc 
moc těšíme, děkujeme za všechny pohledy a posíláme milion pus, máma, táta a Ben. 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      13. 7. 2017 12:09 
Ahoj Justý, už se těším až přijedeš - dáme na večeři blbost?   
Užijte si poslední dny! Máma 
----------------------------------------- 
Fred a Arne Mornštejni      13. 7. 2017 12:06 
Ahoj kluci, doufám, že nemáte takové průtrže mračen, jako jsou střídavě v Praze :). Už se jen dvakrát vyspíte a pojedete domů, tak 
doufám, že jste si to pořádně užili a moc se s tátou těšíme, až budete vyprávět, co všechno jste zažili. Posílám moc pusinek. máma 



----------------------------------------- 
Rozárka Krčmářová      13. 7. 2017 12:03 
Ahoj. Blíží se vám finále a my se na tebe těšíme čím dál víc. Zítra přijede teta Anna, tak zas bude plný dům. Jen táta bude chybět. 
Zatím pa. Pusinky Mamut + děda. 
----------------------------------------- 
Míša a Simonka Lamačovi      13. 7. 2017 11:14 
Hezky si užijte zbytek tábora a moc se na vás těší děda, babi a teta Jana 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      13. 7. 2017 11:11 
Ahoj Honzíku, užij si krásně konec tábora a děkujeme za pohled, který jsme nedostali. Už se na tebe těší děda, babi a teta Jana 
----------------------------------------- 
Žofie Benčová      13. 7. 2017 10:51 
Ahoj Žofi! Jak to jde? Podle fotodokumentace určitě dobře, viď? Moc Tě pozdravuje babička Věra. Ještě bude na baráku až 
přijedeme. Má tam teď Kvída, tak se prý ani nebojí. Tak ahoj v sobotu. Táta 
----------------------------------------- 
Žofi Benčová      13. 7. 2017 10:49 
Čus kočičando, zdravím tě z Prahy, kde střídavě prší, svítí slunce, je dusno a je chladno :-). U nás klid a mír,  včera jsem byla s tvojí 
sestrou na 17ti leté prohlídce u paní doktorky Skálové, všechny míry má v normě, dobře vidí a slyší a rozeznává barvy. Takže super 
:-). Hned to šla s kámoškou někam oslavit. Užívej poslední dny tábora, buď opatrná, občas překontroluj klíšťata a už se na tebe 
moc těším. Pusu máma 
----------------------------------------- 
Vojtíšek Putz      13. 7. 2017 10:44 
Ahoj Vojtíšku, nevím jestli to víš, ale dneska je čtvrtek, zítra pátek a v sobotu se uvidíme. Už se na tebe hrozně těšíme! přijedem si 
pro tebe a máma ti udělá lasagne, slíbila to. V sobotu večer pojedeme k dědovi a v neděli za Otíkem na návštěvák. Užijeme si spolu 
hezké dny, než zase odletíš do Anglie. A pas pro tebe už jsem vyzvedl. Myslíme na tebe. Táta a máma. 
----------------------------------------- 
František Benč      13. 7. 2017 10:41 
Ahoj Faný,   
tak už jen dvě noci pod táborovým nebem a jsi doma. Viděla jsem velmi dobrodružné fotky z vodních radovánek, tak už se nemůžu 
dočkat, až budeš vyprávět. U nás normálka a klídek neboli vše v pořádku. Posílám velkou  pusu, dávej na sebe pozor a už se na 
tebe moc těším! máma 
----------------------------------------- 
František Benč      13. 7. 2017 10:40 
Ahoj Frantí! Jak jde život v divočině? Už se těším na zážitky. Taky Tě moc pozdravuje babička Věra. Zatím Čau. Táta 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      13. 7. 2017 09:29 
Ahoj kluci buci, tak už se vám to krátí... Už se na vás moc, moc moc těším. Zatím jsem ve Vrchlabí všechno uklidila, umyla okna, 
kuchyňskou linku, vyprala všechny deky a polštáře, závěsy a záclony, no prostě generální úklid, abychom  si zase mohli bydlet v 
čisťoučku a mohli chodit po horách. Teď    už plánuju, co vám uvařím. Určitě minestrone, upeču koláč a  akuře na paprice  další. 
Tak pa pa čumáčci, už se na vás moc, moc těším, mamča 
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      13. 7. 2017 08:09 
Ahoj Danečku, posíláme další velikou pusu z Masečína. Včera tady byla bouřka, takže na odpoledne vypnuli proud. Dneska přivezou 
první nové okno a já musím zase na otočku do Jamu. Tak pac a pusu na čumáček máma, táta, Theo a Káča 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      13. 7. 2017 08:09 
Ahooooj Honýsku, jak Tcampuješ? Od táty jsem slyšela, jak jsi šikovný, jen tak dál!!! Už se těším, až nám budeš s Matym 
vyprávět...trochu se ochladilo, tak doufám, že podle toho oblékáš :-). Mooooooc na tebe myslíme. Pusu máma a Matýsek  
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      13. 7. 2017 04:01 
Ahoj Terezko, doufáme, že už máš jak balíček, tak i dopis, a že Ti obojí udělalo radost. :-) Počasí se asi zbláznilo v celé republice, 
každopádně v Praze chvíli svítí sluníčko, chvíli prší a pak fouká, mraky se honí po obloze, pak je dusno a nakonec chladno. Tak 
trochu blázinec na nebi. Už máš před sebou jen pár dnů, tak si je koukej krásně užít, i když si si myslíme, že si je užíváš i bez 
našeho doporučení. :-) Moc a moc a moc se na Tebe těšíme! Hubanec posílá máma, táta a fido 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      12. 7. 2017 23:13 
Pozdrav od babičky a dědy a strejdy Romana z Litvínova. 
----------------------------------------- 
Verunka Kralova      12. 7. 2017 22:29 
Ahoj Vevacku,    
dorazily nam pohledy, děkujeme. Netrap se tim, co jsi psala. Uzivej si tábora, mas před sebou poslední dny, tak si je uzivej. 
Terezka se těší az ji něco naucis z akrobacie. A já jsem na to moc zvědavá. Posíláme pusinku  
----------------------------------------- 
Eli a Téra V.      12. 7. 2017 21:55 
Ahoj holky, koukejte si dát sirky do očí, ať na hlídce neusnete a někdo Vám pod nosem neodnese táborovou vlajku :-) Moc Vás 
zdravíme.. A. a J. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      12. 7. 2017 20:24 
Díky za pozdrav, dneska jsem ho vyndal z poštovní schránky.   
Babička měla tůze velikou radost. Škoda, že tu nejsi, dozrávají maliny a je jich spousta. Samozřejmé, že ti babička nějaké zamrazí. 
No a zítra ráno vezmu nůši a půjdu do lesa na houby.    



Rostou !!!  Asi bych potřeboval néjaké pomocníky.    
Užij si nádherně poslední krásné táborové dny a držíme palce ať ta táborová soutěž dobře dopadne. Tak se koukej držet a moc se 
na tebe těšíme. Zdraví b.J + b.B. 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      12. 7. 2017 20:09 
tak už se vám to krátí. S tatínkem se na vás moooooc těšíme. I Perry se těší a i vaše voňavé postýlky jsou už nachystané. A všichni 
plyšáci :) A už taky přemýšlím, na co asi budete mít chuť. Posílíme pusinky Máma a táta 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      12. 7. 2017 19:37 
Ahoj Pettynko! Dnes jsem zadne nove fotky nenasel, ale verim, ze se mas moc dobre! Jdu zitra s Karlikem na ockovani. Moc na 
Tebe myslime a tesime se na Tebe! Posilame tisic pusinek a pacicek! Tvuj milujici tata a Karlik 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      12. 7. 2017 19:24 
Ahoj zlato.Další pozdravy zasílá máma a táta. Snad tě nic nebolí po pádu a je ti dobře. Už se na tebe těšimám máma.  
----------------------------------------- 
Anička a Romča Koch      12. 7. 2017 18:53 
Ahoj dětimoje.Moc na Vás myslím,jak  si užíváte her a kamarádů. Jak  dopadlynoční hlídky a bojovka_Posílám moc pus.Bďabička a 
Láďa 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      12. 7. 2017 18:38 
Ahoj Áďo!!! Tak už jsme doma z výletu. Bylo to moc fajn, jak ti včera psal tatin. Poslali jsme pohled, tak snad ti ještě stihne dojít.   
Představ si, že Pepi byla sama doma!!! Teda ne uplně sama, byla tu s kámoškou, ale i tak to byla premiéra. Ale holky to zvládly 
výborně. Teď jsou v kině, taťka odjel na Ranou a já vybaluju a peru, vždyť to znáš.   
Doufám, že jsi v pohodě a užíváš si, fotky jsou bezva a deník taky, tak se těším, až si to všechno prohlídneme spolu a okomentuješ 
nám to.   
Držím palce do závěru hry, ať se vám daří a uhodnete heslo!!!   
Nachystám ti kance se šípkovou, tak se těš!!! Já už se na tebe těším mooooc. Tísíc pus mamča 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      12. 7. 2017 18:13 
Ahoj Vojtíšku, doufáme, že jsi zvládl noční hru "bez ztráty desítky" a že plně užíváš poslední dny na táboře. Měj se hezky, 
vzpomínáme na Tebe a posíláme velkou pusu, maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      12. 7. 2017 18:13 
Ahoj Páťo ❤ Tady se dějou věci... Dominik pracuje ba přímo maká u nás v práci. Brousí, natírá, třídí, zapisuje, počítá, chodí na 
poštu a vaří mi kafe :-D Snad ho to i baví?! A je moc šikovnej. Persinka mu asistuje. Celý den u něj leží a kdyby mohla bude mu 
snad i pomáhat :-). Terasa u nás doma je skoro vyklizená. Rajčata jsem dala dolů na dvorek na plot (hlídá je tam hodná paní 
sousedka, panička Elinky). Levandule nejen že nešla vytrhnout z truhlíku, ale pak se málem ani nevešla do výtahu. Už jsem se bála, 
že jí budu muset snést na dvorek po schodech!! :-D No a pomalu se připravujeme na Tvůj velký návrat. V klidu všechno zabal, co 
se nevejde do kufru nasyp třeba do spacáku, hlavně ho přivez zpátky domů. :-D Vím že Kubovi pomáháš když má tu tlapku v sádře, 
tak ať máte na všechno to balení dost času. Těšíme se na Tebe, s láskou máma ❤ 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      12. 7. 2017 17:46 
Ahoj Eliško, dnes nám došel hezký pohled, děkujeme a Karolínce vše vyřídíme. Dvakrát se vyspíte a pojedete domů, jistě se těšíte, 
anebo byste raději ještě zůstali? Těšíme se, co budeš vyprávět. Pusu ti posílá babička, děda a Corinka lízanou. 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      12. 7. 2017 15:50 
Ahoj Eliško! Děkujeme za pohledy a dopis s překvapením. Máme velkou radost. Taky se nám moc stýská, ale už odškrtneš jen dva 
dny a jedete domů. Anička vzkazuje: mám už ve školce kamarádku Míšu Pěničkovou. Dělá blbosti a je s ní legrace. Měj se krásně a 
žádné trable. Pusu mamka, Ani, taťka  
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      12. 7. 2017 14:39 
Ahoj Markétko a Jindříšku,   
moc vás oba zdravíme :) Přišel další koresponďák od Jindříška, děkujeme! Markétky je asi ještě na cestě - teda jestli si ho, Majdo, 
poslala :) Jindříšku, tatínek v mezičase mezi prací maká na podlaze v chodbě, takže na ten komp nemá moc času, ale snaží se. 
Nezapomněl na to, neboj :) Já spíš doufám, že dodělá tu podlahu, než se vrátíte, jinak budeme mít doma bojové podmínky :) Moc 
vás oba pozdravuje stejně jako babička Jana s dědouškem :-)   
Mějte se krásně   
Máma   
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      12. 7. 2017 13:47 
Ahoj Natálko,  tys spala pod širákem?  Bylo to Pohodlné?  Podle ranního Hair stylingu asi moc ne:-D. Co Anička,  bude chtít vůbec 
domů?  Tak se mějte,  už se na vás moc těšíme.  Papa. M+T 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      12. 7. 2017 13:41 
Ahoj Aničko,  tak už se ti ten tábor opravdu krátí,  už se jen třikrát vyspinkáš a pojedeš  domů.  To to uteklo, co?  Už se na tebe 
moc těšíme,  až nám budeš vyprávět,  co jsi všechno na táboře zažila.  Ještě jsem tě neviděla v tom námořnickém dlouhém triku. 
Nebo se ti nehodí k tvému Outfitu?  Moc tě zdraví máma s tátou  
----------------------------------------- 
Carlota Martinez      12. 7. 2017 13:18 
Mam pro tebe neskutecnou zpravu! V August za tebou prijede do Salou Sadie ( s maminkou)! To je super, vid?  
----------------------------------------- 



Petronella Beneš      12. 7. 2017 11:42 
Ahoj Peťulíne,   
posílám ti moc pozdravů z Prahy, sleduju každý den fotky a hledám Tě na nich a každý den alespoň na nějaké jsi, vždycky mi to 
udělá radost! Vypadáš moc spokojeně, tak mě to těší. U mě nic moc nového není, vrátily jsme se v neděli s babi z Říma (doufám, 
že Ti dojde pohled) a od pondělí zas chodím do práce. Těším se už moc na příští týden, který spolu strávíme na prázdninách u babi 
a dědy.   
Měj se moc hezky, posílám hubičky a pohlazení!   
máma 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      12. 7. 2017 11:39 
Ahoj Máťo, tak pomalu abys začal balit :-). Jaké bylo spaní pod širákem :-)))? Přežil jsi bez úhony :-)? Podle fotek máte super 
program a zábavu, tak doufám, že užíváš co to jde. Moc na tebe myslím, snad jsi dobrý :-))). Pusu Máma 
----------------------------------------- 
Pepča a Kuba Trčkovi      12. 7. 2017 11:03 
Ahoj kluci, tak se to celé trochu zkomplikovalo, viď Kubíku ale to bude dobré, prý jenom 14 dní. To se dá vydržet, nebuď smutný. 
Pepča Ti určitě pomáhá a ve Vlkově už se budeš koupat. Děkujeme za dopis a koresponďák. Udělalo nám to velikou radost.Tak si 
ještě užijte poslední dny a těšíme se babička a děda 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      12. 7. 2017 10:42 
witaj Milanku,   
bylismy dzis z tatusiem u lekarza na kontroli i braciszek rosnie w brzuszku. Ma juz 15cm. Ale maly co? Pokazemy ci zdjecie jak sie 
zobaczymy w sobote. Baw sie dobrze juz za chwile bedziesz sie pakowac na droge do Pragi.   
Buziaki ogromne!!!   
Mama i tata 
----------------------------------------- 
Šimonek Preis      12. 7. 2017 10:08 
Ahoj Šimonecku sluníčko moje. Včera jsme byli s Ondrou na sedmileté prohlídce.brali mu krev na on byl statečný vůbec nebrečel. 
Dopoledne hrozně pršelo tak jsem na tebe vzpomínala na jestli jsi s tabornikama někde v lese nezmokl ale asi ne protože ty máš 
prima pláštěnku. Měj se moc hezky posílm moc pusinek babička Soňa a Ondra 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      12. 7. 2017 09:25 
Ahoj kluci, tak jsem vás oba viděla na fotkách a mám radost, že máte dobrodrůžo, hlavně ty rafty a ten širák... Super! To s námi 
fakt nezažijete... Po tom opravdu netoužím... Tak ještě užívejte zábavu, už máte poslední dny... posílám oběma moc pusinek, 
máma 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      12. 7. 2017 08:44 
Ahoj Honzíku, tak už se to krátí viď. Moc se těšíme na tvé vyprávění. V Praze včera byly přeháňky tak nic moc. Ještě si to pořádně 
užij a měj se moc fajn. Zatím ahoj a pac a pusu posílá babi P s dědou.  
----------------------------------------- 
Lucia Martinez      12. 7. 2017 08:37 
Moje Lucy, mas pred sebou posledni noc, zitra vecer pro vas prijedu, tak si ve ctvrtek po obede zabal kufr. Uz se mooooc tesim, az 
budete vypravet..... velkou pusu tata a mama. A hezky vsem podekuj  
----------------------------------------- 
Carlota Martinez      12. 7. 2017 08:34 
Moje Carly,   
Dnes posledni noc, zitra vecer pro vas prijedu. Tak si dnesek poradne uzij a zitra po obede si zabal. Tesim se, as budete 
vypravet....jo a uz mam od tebe pohledy dva, diky ! Pusu  mama a tata. 
----------------------------------------- 
Míša Polanková      12. 7. 2017 07:57 
Ahoj Miško, dnes je už středa a za pár dní jedete domů, Užívejte si to tam dokud to jde, pak už to bude až příští rok. Čus, babička a 
děda z Děčína. 
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      12. 7. 2017 07:53 
Ahoj Danečku, všichni tě zdravíme z Masečína. Táta opravuje dolní jezírko, já jsem vymalovala váš pokojík a Theo lumpačí s 
Majkem. Vždyť to znáš... Pac a pusu na čumáček máma, táta, Theo a Káča 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      12. 7. 2017 07:44 
Ahoj Aničko, děkujeme za dopisy. Podle fotek máte o zábavu postaráno, hned bych si to s tebou vyměnil :-) Ještě čtyři dny na 
táboře a pak hurá k moři. Pořádně si to užij a v družstvu zaberte ! S maminkou jsme byli včera v IKEA a koupili židle na balkón, 
odpoledne pak děda s babi otrhal meruňky, mňam ! V pátek musím na otočku zaletět do Srbska a sobotu tě přijdu vyzvednout. Už 
se na tebe moc těšíme a posíláme pusu táta a máma 
----------------------------------------- 
Charlotte a Lukino H      12. 7. 2017 00:24 
Ahoj píďata. (ano, Charlottko, platí to i na tebe:-) )Zdravíme táborníky a jsme rádi, že dle přiložených fotek si to skvěle užíváte. 
Zbývá Vám už jen pár dnů a v sobotu se na Vás moc těšíme! Takže užívejte na 200%! Plno pus posílá máma, táta a s packou se 
přidává i Aram, kterému taky chybíte. 
----------------------------------------- 
Kluci a holky Curran      12. 7. 2017 00:01 
Ahoj děti. Podle fotek jste si užili spaní pod širákem a pokud se nepletu trávíte hodně večerů u táboráku. Tak takhle vaše maminka 
trávila mnoho víkendů a strašně ráda na to vzpomíná. Tak za mne "palec nahoru". Jinak jsem dnes byla na dlouhé procházce s Titi. 
Vykoupala se v potoce a spí jako miminko. Už se moc těším až spolu strávíme další dny prázdnin. Uvidíte, že se vám na Slovensku 



bude strašně líbit. Ukážeme vám s babičkou krásná místa, ať také vidíte jakou máme přírodu téměř za rohem... Romynko a 
Kasinko, nezapomeňte si vyprat, ještě vám zbývají 4 dny a doufám Romy, že si mažeš ty nožičky. Maxi, jsem ráda, že ses mi dnes 
ozval. Joshi, tebe jsem dnes sice neslyšela, ale zato viděla při nastupování do člunu z fotek. Mějte se krásně zlatíčka moje a užijte si 
naplno poslední 3 dny. Máte to tam SUPER!!! Pusu, máma. 
----------------------------------------- 
Arči a Samík Kochovi      11. 7. 2017 23:32 
Čauky, vidím že jste sjížděli nějaký potok nebo co to bylo. Už se na vás móóóóc těším a doufám že se stavíte když pojedete domů. 
Posílám moc pozdravů a užijte si ještě pěknou přírodu a veselé  příhody.  babi Janka (BaJa) 
----------------------------------------- 
Vojtěch Putz      11. 7. 2017 23:31 
Ahoj Vojtí!    
dnes nám od tebe konečně dorazil pohled, moc děkujeme!!!Táta jel dneska na ryby se strejdou Vráťou někam k Žatci a já jsem 
byla už třetí večer za sebou běhat, protože mám nějak víc času, co jste teď oba s Otíkem pryč. Táta ti byl dnes vyzvednout nový 
pas, abys mohl příští týden s babičkou a dědou odletět do té Anglie za Kájou. Už se na tebe moc těším, plánujeme s tátou, kam 
pojedeme na dovolenou všichni spolu, aby jsme užili co nejvíc legrace. Už se ti to na táboře, broučku, strašně krátí. Už jen tři dny a 
hurá domů! Uˇse na tebe strašně těšíme! Máma a táta 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      11. 7. 2017 23:18 
Ahoj Áďo, posíláme pozdrav z Hřenska, samé skály, kopce, vyhlídky a taky bouřky. Naštěstí jsme se vždy stihli schovat. Moc jsme si 
výlet na Pravčickou bránu užili. Jo, děkujeme moc za pohledy - velká radost. Těšíme se M+T 
----------------------------------------- 
Vojtík Hykel      11. 7. 2017 22:48 
Ahoj Vojtíku. Moc Ti gratulujeme k prvním místům v disciplínách, diplomy jsou moc hezké. Moc bychom Ti přáli, aby se Ti podařilo 
nasbírat všechny zasouvátka do klíčku. Včera jsme převzali domeček a dneska už jsme tam řádili. Rozebral jsem celou kuchyňskou 
linku, Kája rozebrala podlahu v obýváku a odnosila do garáže a sundali jsme všechny potřebné dveře. Zítra se už asi bude i bourat. 
Tak jsme zvědaví, co tomu řekneš. Hezky si to tam užívej, všichni Tě moc zdrvíme a posíláme pusinky. 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      11. 7. 2017 22:39 
ahoj tábornice,   
už jsem od tebe dostala dlouhej dopis,díky .Je to bezvadný, že se ti tam líbí a našla jsi nové kamarády. Já jsem teď v Praze, koupila 
jsem si botičky a rovnou v nich zmokla. To byl liják! ještě že jsou díratý a voda měla kudy vytéci. Zítra jedu zpět za dědou. Posílám 
štípanou pusu a ještě jednu   paaaa  babi I. 
----------------------------------------- 
Šíma Preisu      11. 7. 2017 22:37 
Ahoj Šimule, jak si užíváš druhou pülku tábora a jak se Ti líbí kurz táborníka? Doufám, že je vše v pohode. V Ammánu je ted kolem 
37C a dusno a narozdíl od Bubovic tu vübec neprší. Už se moc teším, až mi budeš vyprávet všechny Tvé zážitky. Užívej! Pa Táta 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      11. 7. 2017 22:01 
Ahoj kluci,   
dneska jsem musel do Klenče ošetřit bazén, posekat trávu a udělat spoustu dalších věcí, takže jsem neměl vůbec čas poslat pohled. 
Zítra to napravím. Dostali jsme včera pohledy od vás: Jáchyme jste dobrý, že jste neměli ani jednou méně než pět bodů za úklid. 
Kryštofe, my se taky tešíme do Slavonic. A hlavně na vás. Tak to tam nějak doklepejte a šup do Slavonic :)   
Táta a Karin 
----------------------------------------- 
Fred Mornštejn      11. 7. 2017 21:59 
Ahoj Frede, tak už za sebou máte s bráchou víc než půlku tábora,  moc se na vás na oba těšíme a posíláme s tátou pusu. 
Děkujeme za pohledy. Adresa na bábu s dědou do Krkonoš : Horní Albeřice 11, Horní Maršov,  54226  
----------------------------------------- 
Eli a Terka V.      11. 7. 2017 21:55 
Ahoj holky, letí to a Vy máte poslední 4 noci na táboře. Koukejte si je řádně užít :-) Myslíme na Vás... A. 
----------------------------------------- 
Arne Mornštejn      11. 7. 2017 21:54 
Ahoj Arne, penízky poštou posílat nebudu brouku, jsi kabrňák, žes napsal tolik pohledů. Penízky by ti poštou už asi nedošly . Moc se 
na vás na oba těšíme,  v neděli zamíříme za Soukupakama do Týnce.  Pusu máma a táta  
----------------------------------------- 
Fíla a Mára Vejvodovi      11. 7. 2017 21:32 
Ahoj ostřílený táborníci,   
tak dneska KONEČNĚ PŘIŠLA POŠTA. Pohled je super. Máro dojezdil jsem obj.140, je v garáži. Jinak u nás nic novýho. Tak se 
mějte krásně,   a čágo!!! 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      11. 7. 2017 20:43 
Ahoj Adýsku,jak se máš,jistě dobře.My jsme dneka hlídali Šimdu, po obědě tu spal a pak se rozpovídal jaké to bylo u moře.Byl tam 
prvně a byl nadšený.Také si vzpomínal,jak jste skákali na lehátkách.Předváděl jak vyrostl,že dosáhne na vypínač a jak mu na 
lýtkách rostou chlupy.Moc jsme se nasmáli.PŘED CHVILKOU JSEM SLEDOVALA ZPRÁVY V TELEVIZI, V kRKONOČÍCH rostou 
houby,tak se těš.Také jsme ti poslali ještě jeden pohled a už se těšíme v neděli na setkání.Přivezu trubičky. Pusu posílá babčaIvča 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlik      11. 7. 2017 19:36 
Ahoj Krystufku, moc te s Ondrou a Artusem, kterého nyní hlidame, pozdravujeme! Dneska mi od Tebe došel pohled, tak si mi 
udelal velkou radost! Jsem rada, ze se mas dobre a vše je slunickove! Teta Terezka 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      11. 7. 2017 19:35 



Ahoj Justýnko! Byla jsem o víkendu s Ivankou u babičky v Turovce. Babička Tě pozdravuje a přeje hodně legrace. Už máš jen pár 
dní tak si to pořádně užij. Pusu posílá babička, Ivanka, Pavla a Milan 
----------------------------------------- 
Kuba Trčka      11. 7. 2017 19:26 
Ahoj Kubíku,   
tak jsi dohnal Pepču, viď? Nejdřív naraženina, pak je z toho sádra. Ale prý to bude jen chvilinku, týden už budeš mít za sebou a na 
dovolené to už bude dobrý. Nebuď z toho smutný, hlavu vzhůru. Moc Tě pozdravujeme a myslíme na Tebe. máma a táta 
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      11. 7. 2017 19:19 
Ahoj Danečku,moc tě s dědečkem a Jackelinkou zdravíme, těšíme se, až nám budeš vyprávět , co všechno jsi zažil, Maruška 
Vídeňská  už čeká ,jak jí s Theem předvedete nějaké vystoupení, pusku babička Jarmila   
----------------------------------------- 
Nicolka Kramár      11. 7. 2017 19:19 
Ahoj žížalko moje, tak co, došel ti už druhý balíček? A co ten mobil, už jsi ho našla? Nevěřim, že by se ztratil, že by ho odnesl 
medvěd do lesa? :-) Tak hledej a až ho najdeš, ulož si ho prosím u vedoucí a pokud mi budeš chtít zavolat, tak popros Michalku. 
Jinak doma už finišují dodělávky pokojíčku, pozítři přivezou novou postýlku a už se moc těším, až budeme spolu aranžovat 
pokojíček pro velkou slečnu..:-) Prozatím posílám mooooc pusinek a pozdravuj prosím i naší Michalku. maminka 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      11. 7. 2017 19:04 
Ahoj Vojtíšku  už se na Tebe moc těším  teď mi přišla SMS od tety zdraví Tě z Daleké Sibiře a posílá Ti pusu stále jim tam prší zítra 
už bude  na hotelu a tak se moc těší zdraví a líbá Tě babička z Tábora 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      11. 7. 2017 18:48 
Ahoj Kočko, už od tebe dorazily všechny lístky i babičkám. Ale přečíst to po tobě - škrábeš, jak Lukáš! Doufáme, že si stále užíváš. 
Ten špenát uděláme v neděli. Posíláme velkou pusu, M+T      
----------------------------------------- 
vojtík hykel      11. 7. 2017 17:06 
ahoj vojto.   
dneska přišli 3dopisy a žasli jsme jak ses rozepsal.to je na tebe docela rekord.díky za ně. tak je jisté,že s náma pojedeš na tejden 
na čelinu.tak si připrav svaly,bude se makat.já ti vyženu ty kecy o mém kuchařském umění z hlavy.jinak v sobotu prijedem pro tebe 
my s bábrdlí.už se na tebe těšíme. děda véna.čusbus 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      11. 7. 2017 16:51 
Ahoj Pettyno! Prave jsme se vratili s Karlikem z Landstejna. Vcera jsme byli u pana Holuba na zamku, odpoledne na chvilku ve 
Slavonicich na zmrzline a pak jsme jeli za tetou na chalupu. Karlik uz moc neutika, spis lita jen po zahrade. Zase holkam rozthal 
dalsi balon, tak musim koupit nejakou nahradu. Dnes jsme byli s tetou Zuzanou v Rakousku v te syrarne, kde vyrabi ty kozi a ovci 
syry. V noci tam prselo a cestou do Prahy take. Tak doufam, ze je tam u vas neprsi a hrajete neco venku. Vcera bylo vecer peceni 
burtu, podle fotek. Pettynko, moc a moc na Tebe srdicko moje myslim! Posilam tisic pusinek a v duchu te objimam! Tata a Karel 
----------------------------------------- 
Šimonek Preis      11. 7. 2017 16:03 
Ahoj Šimonku,   
Moc děkuji za pohled, udělal jsi mi velkou radost. Ondra se stále ptá, kdy už přijedeš. Včera jsme vyzvedli Ondry dárek k 
narozeninám. Dostal nové kolo s přehazovačkou, jako máš ty ale žluté. Moc se těšíme až vyrazíme společně na výlet. Prosím zkus 
přivézt všechny tvé věci a také věci co si Ondra na táboře nechal. Užij si.pořádně poslední dny tábora. Velkou pusu máma, Ondra a 
babička Soňa 
----------------------------------------- 
Janička Roubová      11. 7. 2017 15:39 
Ahoj Janičko, v sobotu jsme byli na Břasích a měli jsme oříškovou buchtu, ale neboj babí říkala že ti udělá taky ;-). Jinak tam byla 
jak Markétka s Pepou tak Eliška s Péťou :-). A vlastně až přijedeš ty tak tam nebudou ani holky ani Tyčák :-(. No aspoň víc buchty 
pro tebe co? :-D Míra už má skoro zařízený byt. Včera jsme lepili takovou pásku v obýváku tak schválně co na to pak řekneš ;-). Jo 
teď podstatná informace - už jen 86 dní do začátku sezony NHL :-D. Taky se těšíš ? :-D Dneska celý den uklízím skříň tak mamka 
bude mít zase radost :-D Jo převlékla jsem ti postel takže příště to děláš ty ;-) a můžeš mi vysvětlit proč máš tolik plyšáků?? :-D 
Tak se tam měj a všechny pozdravuj :-* Tvoje milovaná sestřička co si vezme Crosbyho :-* :-D  
----------------------------------------- 
Šimon Preis      11. 7. 2017 15:10 
Ahoj Šimonku moc na tebe vzpominam určitě se máš moc hezky Davej na sebe pozor Užij si zbytek tábora Už se na tebe těšíme až 
pojedeme na chalupu babička Helena 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      11. 7. 2017 14:14 
Ahoj Vojtíšku,děkujeme Ti za dopis a gratulujeme Ti k hodnosti. Jsi pašák! Moc Tě zdravíme a vyřizujeme také pozdravy od 
táborské babičky a tety. Měj se hezky, zase se ozveme a posíláme velkou pusu, maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      11. 7. 2017 14:09 
Ahoj zlato! Moc sem nepíšu, když jsme spolu mluvily. Anička chodí poctivě do schránky a čeká dopis. Taaaaak se těší. A já si dnes 
koupila k moři trička a kraťasy. Už se nám to blíží! Pa a pusu mamka, Ani a taťka 
----------------------------------------- 
Adámek+Luky+Filda Janíčkovi      11. 7. 2017 13:35 
Ahoj kluci, podle fotek se zdá, že se nenudíte. Některé hry vypadají i celkem zajímavě. Třeba ty zavázané pusy, to budeme muset 
zkusit někdy doma :) Tady dnes celkem prší, doufám, že Vám ne. Byl jsem o víkendu ve Zlatých, mám Vás pozdravovat od Aleška. 
Už se Vám to krátí, tak si těch pár dní užijte. Těšíme se, až se uvidíme. Budeme hned balit na další dovču :) Luky, zkusíš někdy 
napsat SMS, nebo zavolat?:) Mějte se! Taťka+mamka 



----------------------------------------- 
Justý Bučková      11. 7. 2017 12:37 
Ahoj Justý, už se Ti to tam krátí, tak si to ještě pěkně užij.   
Objednala jsem nás na vodu, pojedeme za čtrnáct dní, takže už teď se máš na co těšit :-) Máma 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      11. 7. 2017 12:05 
Ahoj Myšinko, nabij si telefon, ať si můžeme zavolat:-) Dostala jsi ten balíček? Možná ti dnes přijde další:-) Už se jen párkrát vyspíš 
a budeme spolu. Uvidíš, že se ti pak bude stýskat po táboře. Těším se moc na tebe. Pozdravuje tě moc babička a děda, také se na 
tebe moc těší:-) Tvůj Hečhok 
----------------------------------------- 
Klárka Kuruczová      11. 7. 2017 11:59 
Klárko, 365 dní ses těšila na Tcamp 2017 a už ti z něj zbývá jen pár dní! Jak to přežiješ proboha? ;-)   
Objímám! Terka 
----------------------------------------- 
Rozoumek Krčmářovic      11. 7. 2017 11:56 
Ahojky, už se ti to krátí, tak plánuju vařit meruňkový knedlíky na tvou počest! :-)   
Zkus alespoň jeden polední klid pojmout v duchu jeho názvu- tj. netanči, neskákej, nepřehazkuj, nepingponguj,.. pouze záchvaty 
smíchu máš povolen! Těším se tě obejmu a uděláme krťáky i s Aikoušem, který tě nejdřív sežere a pak dá určitě židličky nahoru! 
maminka 
----------------------------------------- 
Rozinka Krčmářová      11. 7. 2017 11:48 
Čau Chvoste!Jak jde život? Koně maj nový podsedlovky a Anička s Eliškou auto! Chystáme se s klubem na závody a Vajda chcípá 
nudou! P.s. Zítra jdeme s Aikoušem na trenink, příjde i Arvika a foxíci! Užívej T campového života! Ami (Eliška)   
----------------------------------------- 
Monika Hofrichterová      11. 7. 2017 11:03 
Vzpomínáme na tebe a těšíme se...ty asi moc ne...podle fotek se tam máte krásně....jela bych hned také....některé fotky stojí za 
vytištění...měj se moc fajn a zkus se zase ozvat.   
máma 
----------------------------------------- 
Tereza Vodová      11. 7. 2017 10:37 
Moc si to užij!!!   
Zuzka Haisová 
----------------------------------------- 
Tereza Vodová      11. 7. 2017 10:35 
Čau Teri. Jak se ti líbí na t-campu? Zkoušela jsem se ti dovolat ale mas vypnutý mobil. Na t-camp jedu 2 turnus takže když vy 
budete odjizdet my prijizdet a tak se asi uvidíme 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      11. 7. 2017 10:27 
Ahojky andílkové,   
skoro začínáme mít strach, že vás nepoznáme, jak tam rostete. Romčo, jestli ty mě na konci prázdnin náhodou nepřerosteš:-). U 
Aničky o tom ani nemluvím, to je jistota:-). Ještě jsme nezačali trénovat ten ping pong, tak je o vítězi našeho plánovaného 
domácího klání už nejspíš rozhodnuto, viď Romčo. Jistě s Matym poctivě trénuješ:-). Máme vás moc rádi a máme radost ze všech 
vašich úsměvů. Poctivě procházíme všechny fotky a hledáme vás. Posíláme tisíc pusinek.   
Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Janička Roubová      11. 7. 2017 10:24 
Ahojky   
Mám jednu novinu, ale stále nevím jestli je dobrá nebo špatná... Máma se rozhodla, že chce jet k moři a nikdo jí to nerozmluví. 
Takže pojedeme do Černý Hory. Autobusem (letadlo jsem nekompromisně zamítla). Takže uvidíme jak to dopadne. Zatím tady je 
hnusně a prší, doufám že ty tam máš o něco líp... Chybíš mi a moc se těším až tě zase uvidím :* . Tak se zatím měj a ahoj.   
#Míša 
----------------------------------------- 
Johanka Jindrová      11. 7. 2017 10:07 
Ahoj Johy, dneska tu od rána strašně prší. Ve zprávách říkali,   
že prší úplně všude :-( Tak že bys využila holiny a pončo? :-)   
Já jedu za chvíli na poradu (máme jí s Renčou spolu, tak skočíme před tím na oběd).   
Posílám pusu a těším se na tebe. Máma   
----------------------------------------- 
Verunka Králová      11. 7. 2017 09:57 
ahoj princezno, akorát jsem sedla k počítači, že Ti s Fílou napíšeme a na hlavu mi přistál Kája, tak Tě asi chce taky pozdravit :-). 
Doufám, že se tam máš dobře a že Tě tam netrápí hlady :-D. Moc se na Tebe těšíme. Už s taťkou plánujeme, kam všude vyrazíme 
na výlety. Máte se na co těšit. A neboj Sněžka tam je taky :-D. Ale taťka prý nahoru pojede lanovkou, tak půjdeme sami my čtyři :-
D. Ale zase na jiným výletě, pojedeme dolů po dlooooooouhy skluzavce a to zase prý taťka půjde pěšky :-D. Užívej si poslední dny! 
Těšíme se na Tebe. Mamka a zvířata :-D 
----------------------------------------- 
Dream team      11. 7. 2017 09:46 
Zdravíme všechny vedoucí!   
Děkujeme, že se tak skvěle staráte o děti. Podle fotek jste jim připravili výborný program.  Jste jedničky!   
Krásné akční dny (s odpočinkem) Vám přejí Katka a Jakub Vítovi  
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      11. 7. 2017 09:43 



Ahoj Nellinko, viděl jsem fotečky, jak si to tam krásně uživáte! V sobotu tě vyzvednu u autobus:-) Těším se moc na tebe! Táta 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      11. 7. 2017 09:41 
Ahoj Nellinko, vrátil jsem se z Francie, přivezl jsem ti malý dáreček a moc se na tebe těším 
----------------------------------------- 
Fanda a Bety Vítovi      11. 7. 2017 09:33 
Ahoj zlatíčka,    
dneska konecne sprchlo, tak se v Praze dá lepe dychat. Doufame, že vás to nesplachlo do Labute. Betynko, diky za pohled. Babi s 
dedou take dekuji! Posilame pusy a objeti, máma + táta + Vrtulka. P.S.: Vrtulka je tak ofouklá, že  si bere jidlo ze stolu  
----------------------------------------- 
Simonka a Michálek Lamačovi      11. 7. 2017 09:29 
Ahoj Simí a Mišáku, děkuji za pohled, který jsem včera dostala. Moc na Vás myslím, jak si to na táboře užíváte. Procházky, soutěže, 
olympiáda, koupání a plno jiných zábav. Všed vidím na  fotkách. Máte fajn vedoucí, kteří Vás umí zabavit, pobavit a naučit plno 
nových a zajímavých věčí a činností (tímto bych jim chtěla poděkovat za jejich výbornou práci). Tak se tam mějte fajn. Já i Cliffík se 
už na Vás těšíme. Moc pus posílá babička a Cliffík posílá pac. ") 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      11. 7. 2017 08:55 
Ahoj kluci, jak se vám daří? Určitě se máte moc fajn, i když prší. Já budu dneska dělat ve Vrchlabí úklid toho, co nestíhám kvůli 
túrám. Takže budu prát deky, polštáře, mýt kuchyňskou linku atd. Odpoledne se chodíme se Zdendou koupat do Jilemnice a je to 
moc fajn. Tak posílám pusinky a užívejte. mamča  
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      11. 7. 2017 08:30 
Ahoj Máťo, zdravím z Prahy. Dnes tu prší tak na tebe myslím, snad máte lepší počasí. Áďa je zpátky doma a od zítra zase v práci :-
), bolí ho z ní nohy :-))). Měj se moc fajn, posílám pusu máma. PS: vždyť víš :-) 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      11. 7. 2017 08:16 
Ahoj táborníku,posílám pusu z Prahy.Viděla jsem fotky,jsi šikula,tak se drž,všechno zvladni.Tady dneska prší.Děda je na 
kolech.Ještě si to užij.Moc pozdravu babička Danča 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      11. 7. 2017 08:02 
Ahoj Hony, hezký den přejeme i když tady deštivý. Dnes se jdeme s dědou podívat na dvojčátka tak jsem na ně zvědavá. Teta moc 
pozdravuje. Měj se moc fajn a velké pusy posíláme. Ahooj táborníku. Babi P a děda R. 
----------------------------------------- 
Lucia Martinez      11. 7. 2017 08:00 
Moje Lucy, jak sikovne rucicky? Nebyl tabornik lepsi? Tata je v Salou, Paula prijede v patek a my v sobotu. Ari pojede v nedeli na 
tabor a zustane jen Martina. Uz se na tebe moc tesime, velikou pusu tata a mama. 
----------------------------------------- 
Carlota Martinez      11. 7. 2017 07:55 
Ahoj Carly, mam dobrou zpravu, do Salou pojedeme v sobotu, Paula prijede o den driv a bude na 14 dni. Rikala, ze by sla s vami 
na ten kurz miniplachetnic, jak jsme vybirali minuly rok. Takze se mas na co tesit. A my se tesime na tebe. Pusu mama a tata. 
----------------------------------------- 
Ondra Mráček      11. 7. 2017 07:50 
Ahoj táborníku, už se to krátí, užívej co nejvíc. Pozdravy a pusu mámam 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      11. 7. 2017 07:47 
Ahoj, Ani, jak se pořád máš, co děláš? :-) Už jsme od tebe dostali dva dopisy, tak jsme měli velkou radost, že se ti tam fakt líbí. 
Vidím, že jste měli oheň-špekáčky-zpěv....paráda. Doufám, že vám vydrží počasí, tady teď nějak prší, a na dvoře mokne prádlo, 
sakra :-) S knížkou to vypadá nejasně, uvidím dneska. Velikou pusu, moc na tebe myslíme, maminka a táta a Josef. 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      11. 7. 2017 07:07 
Ahoj další pozdravem z Prahy ti posÍrán máma a táta. Co nějaký ten pohled? 
----------------------------------------- 
Fíla a Marča Vejvodovi      11. 7. 2017 00:13 
Ahoj táborníci,   
už ani nevim, když vás sledujem na foto, jestli se vám chce domů. Vypadáte moc spokojeně. Řekněte fotografovi ať vyfotí nějaký 
zázemi tábora, bydlení, stravování, vstávání atd....... .Čágo táta. 
----------------------------------------- 
Ema Vítková      11. 7. 2017 00:09 
Ahoooooooooooj Emi, tak jsme zpátky z Londýna! Bylo to super a něco jsme ti přivezli :-) Jak na zub, tak na sebe :-) Bára je s 
Dorou ještě na chalupě, Dorotce se tam prý moc líbí :-) jen nesmí potkat nečekaně cyklistu - to se splaší :-) Fiškuse hlídala teta a 
představ si, utekl ji po domě a nechtěl se vrátit domů. Teta se musela dole dívat na televizi a dlouho ho přemlouvat :-) Tak 
papapaá a těšíme se na tebe a pusu - máma, táta 
----------------------------------------- 
Arči a Samík Kochovi.      11. 7. 2017 00:09 
Ahoj kluci, táborák, špekáčky, to bylo žúžo. Užívejte co to dá.  Líbám vás a zdravím i Romču a Aničku.    
babi Janka (BaJa)  
----------------------------------------- 
Maty a Tobi Zilvarů      10. 7. 2017 23:18 
Ahoj Kluci moji, tady máma! Pořád na vás myslím ,jak se asi máte ? My s tátou pořád natáčíme a už se na vás moc těšíme. Tygřík 
se dneska někde toulá a granule na zápraží mu zatím žere ježek ! Posílám vám pusy a v sobotu se budu těšit u autobusu! Pa 
maminka 



----------------------------------------- 
Daneček Petřík      10. 7. 2017 23:04 
Ahoj Danečku,  děkujeme za dopis, měli jsme velikou radost! Už se těšíme až nám budeš vyprávět všechny zážitky a že jich bude, 
viď? Moc na tebe vzpomínáme a posíláme pusinky. Máma, táta, Theo a Káča 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      10. 7. 2017 23:02 
Ahoj Nikolinko prdolinko, pozeral som tvoje fotecky rasties ako z vody , za chvilu ta zase uvidim a taktiea mala Niki zelvicka, pitala 
sa na teba ta uvidi, posilam pusinky na celicko a cifernicek love you laska moja tatinek  
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      10. 7. 2017 22:26 
Ahoj Mílo, dorazil nám od tebe moc pěkný pohled. Už se na tebe těšíme a hračky taky na tebe netrpělivě čekají. Užívej si to.    
Táta a máma 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      10. 7. 2017 21:45 
ahojky Gábi,   
pěkně jste divočilii v bazénu a taky pořád někdo křičel ať necákáte_? A co ten obrovskej řízek, zvládla jsi jej sama nebo   
 zbylo i pro mravenečky ? Užívej si, měj se krásně  pačko  babi I. 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      10. 7. 2017 20:52 
Ahoj Eliško, bezezubko, alespoň se budeš moci řádně nacpat, zoubek ti nebude vadit. Možná zítra dostaneš pohledy i od Káji. Na 
fotkách moc nejsi, asi se zase schováváš, viď? Těšíme se až tě uvidíme, snad to nebude až v srpnu. Měj se moc hezky, pusu posílá 
BaD ěd Vševěd 
----------------------------------------- 
Verunka Kralova      10. 7. 2017 20:52 
Ahoj Vevacku,   
posíláme moc pozdravu. Další den je za Vami, doufám, ze to porad pokračuje tak suprově, jako doteď. Filipkovi už se začalo 
stýskat. Už se ptá, kdy přijedete  
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      10. 7. 2017 20:52 
Ahoj další pus od mámy a taty 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      10. 7. 2017 20:36 
Milá Terezko, dneska je v Praze strašné vedro, ale narozdíl od nás máte bazén u nosu. Využívám chvíle, kdy nejsi Ty ani tatínek 
doma a dělám generální úklid ve skříních a tak. :-) Docela Ti závidím a vyměnila bych generální úklid za noční bojovku. Užij si to a 
moc Tě pusinkuju! Máma P.S.: A doufám, že balík už máš. A táta je tak po dnešku zmožený, že spí tak Tě zdravím za něj. :-)))) 
----------------------------------------- 
Terča a Elča V.      10. 7. 2017 20:35 
Ahoj holky, zdravíme vás z Třeboně. Jezdíme tu na kolech. Teri, představ si, dnes jsme jeli Lužnici do Majdaleny(ne na kolech, ale 
na lodi!!!). Tam to znáš, ne? Zdraví máma a táta 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      10. 7. 2017 20:16 
Ahoj chlape, prohlížím foto a je vidět, že si vše bezva užíváte. Pekli jste buřtíky....taky bych si dala :-D ...dneska bylo pěkně, tak 
snad jste zaskočili i do bazíku... Mooooooooooooc :-* posílá máma a Maty... PS: nějakou :-* přepošli  Džonymu :-)  
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      10. 7. 2017 20:11 
Ahoj Jeníku. Další pozdravy Ti zasílá máma a Jonáš. PS co nějaký pohled? Pusu máma  
----------------------------------------- 
Patrik, Pepa, Kuba, Mára, Fíla      10. 7. 2017 19:56 
Nazdar chlapi!!! :-) Viděli jsme tolik táborových fotek, že víme přesně jak se máte a co děláte... A zkuste nám napsat, jestli je to 
jinak. :-D Tak třeba víme, že jste si ochočili housenku a berete jí všude s sebou (Páťa jí vzal i do bazénu), Kubovi otec Fura skřípl 
prstík do dveří (doufám, že to moc nebolí :-)), Fílovi že zoubek pořád nenarostl, že kdyby Mára dostal korunu pokaždé když znerfí 
Johníka tak je moooc bohatej a mírepardi jsou přežraný, protože je Pepa chodí tajně v noci krmit. Řízkama. Protože na krku nemáte 
hodnost, myslím si, že jste dostali už všechny kolíčky a nenosíte je proto, že nechcete předbíhat ve frontě na oběd. Až budete ráno 
poklízet už tak vzorně uklizenou chatku (jistej plnej počet bodů - to je jasný každýmu kdo zažil leteckej den), třeba najdete ty 
papírový věci co se jim říká koresponďák a potvrdíte nám, že máme zkušenej odhad -:D Martina, člen klubu rodičů :-) 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      10. 7. 2017 18:55 
Ahoj Vojtíšku, moc Tě všichni zdravíme a děkujeme za lístek. Dnes jsme Ti odepsali a připojili, co sis přál. Přejeme Ti spoustu 
dalších krásných zážitků na táboře a posíláme pusu maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Charlottka a Lukášek Hendrycho      10. 7. 2017 18:46 
Ahojky děti, myslíme na vás , počasí se zatím vydařilo. Tak si pobyt na táboře užívejte. Koukáme na fotky a moc vám přejeme  
táborák s buřtíkama,  koupání i výlety. Babička a děda  
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      10. 7. 2017 18:46 
Ahoj kluci,   
hurááááááááá, přišel nám pohled. Máme s tátou velkou radost. To víte, že se nám taky stýská, ale protože musíme chodit do práce, 
tak je to určitě na táboře miliónkrát lepší, než abyste se sami nudili doma :) Podle fotek je to vážně zábava a taky čteme deník, 
takže víme, jaká všechna dobrodružství máte za sebou. Už se na vás těšíme, máme vás rádi, posíláme velkou pusu    
máma a táta 
----------------------------------------- 



Romča a Anička Koch      10. 7. 2017 18:26 
Ahoj děti. Snad se mi dnes podaří vzkaz odeslat.Prohlížela jsem fotečky a je vidět,že si všechno užíváte a určitě se nenudíte. 
Koukala jsem,že jste byly na výletě. A co patří k táboru,měly jste táborák i s buřtama. Hned bych s Vámi měnila,tady v Praze je 
nuda. Velkou pusu oběma posílá babička. Láďa zdraví. 
----------------------------------------- 
Šimon Preis      10. 7. 2017 17:42 
Ahoj Šímo, monokl už se ti hojí? Doufám, že se moc nevybarvil. Už je to strašně dávno, co jsem byl i já na táboře, trochu Ti 
závidím. Užij si zbytek, zdraví děda  a babička Preisovi. 
----------------------------------------- 
Eli a Terka V.      10. 7. 2017 17:34 
Ahoj Elí a Terko, na fotkách vidíme pravou tábornickou atmosféru s opékáním buřtíků a mastnými pusinkami :-) Vy si ale umíte 
užívat života.. A my hurá do práce.. Paaaa A. 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      10. 7. 2017 17:29 
Ahoj Myšinko, došel ti už balíček? Dnes jsem posílala další, jak jsem ti říkala a pohled také. Koupaly jste se dnes? Já jsem celý 
týden v práci a pořád na tebe myslím:-) I na Lipně budeme mít hezky, tak si to pořádně užijeme:-) Užij si zbytek dnešního dne a 
zítra zase napíšu. Pozdravuj Nikolku a Míšu:-) PS: Nezapomeň se rozdělit s Nikolkou o bonbóny;-) 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      10. 7. 2017 17:05 
Čus Jusťo, z fotek je vidět, že se dobře bavíte. Užijte si zbytek tábora. Táta, máma a zvěřinec. 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      10. 7. 2017 16:53 
Ahoj Natálko, tak už jste se přehouply do druhé poloviny tábora. To to zase uteklo. Neviděla jsem tě s buřtíkem,  nebo sis ho 
Nedala?  Dnes jsem po dlouhé době sama doma, tak se mi trochu stýská,  ale dá se to vydržet.  Zítra půjdu sportovat, ať se mi 
nestýská.  Papa 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      10. 7. 2017 16:47 
Ahoj Aničko,  tak jsem si všimla,  že jste si opékaly buřtíky,  to byla dobrota. A viděla jsem tě u ohýnku a už byla docela tma,  to jsi 
velká tábornice. Nebála ses v noci, taky jsi měla noční Hru? Užívej si zbytek tábora,  už se ti to krátí.  Moc se na tebe těším.  Máma  
----------------------------------------- 
Adam Pospišil      10. 7. 2017 16:42 
Ahoj Adýsku.Moc děkujeme za korespondenční lístek.Moc pěkně si to napsal.To opékání buřtú je senzace,já je miluji ůplně 
spálené.Ted máme spálený akorát trávník.Stále vyhrožují přívalovými dešti v celé republice,ale u nás ani kapka.Asi žijeme na jiné 
planetě,snad na nás taky trochu deště zbyde.Jen aby nepršelo vám a dobře jste si to užili  Ahoj babča Ivča 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      10. 7. 2017 15:06 
Ahoj Páťo, borůvky rostou, až se vrátíš, tak dorazíte s Domčou a mamčou na chatu, nasbíráme a já uvařím oblíbené pokakané 
patníky :-D. Užívej si volno, máte krásný počasí. Pa, babička   
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      10. 7. 2017 14:53 
Ahoj Markétko a Jindříšku,   
děkujeme oběma za koresponďáky, moc nás potěšily :-) Jindříšku, velmi nás mrzí, že se nemůžeš účastnit Nerf-bitek, takže jsem 
nelenila a už je na cestě balíček s novými brýlemi. Snad dorazí včas a hlavně ty brýle vcelku, protože rozbité už máš :) Přidala jsem 
tam i malou mlsku pro vás oba, tak se hezky sourozenecky rozdělte a samozřejmě nabídněte, komu chcete :) Pozdravuje vás táta i 
babička Jana.   
Mějte se co nejlépe :-)   
Máma   
----------------------------------------- 
Míša Polanková      10. 7. 2017 13:40 
Ahoj Miško, pozdravuj taky Nikču. Doufáme, že se na táboře máte dobře a nestýská se vám,  už v sobotu budete doma u maminek. 
Hezky si tam zbytek času užijte. Zítra budeme posílat pohled. Čus,   
babička a děda z Děčína. 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      10. 7. 2017 13:23 
Ahoj kluci,   
Tak už vám píšu z práce, filmy jsou fuč. Včera večer jsem si konečně mohl pořádně prohlídnout vaše fotky - na mobilu ve Varech 
jsem skoro nic neviděl. Vypadá to docela na zábavu. Snažil jsem se z těch fotek vyčíst, jestli vám dorazily ty stříkací pistole, ale měl 
jsem spíš problém vás někde vůbec najít :) Ale zase - když vás na nějaké fotce najdu, mám o to větší radost. Těším se už moc.    
Táta  
----------------------------------------- 
Kluci Janíčkovi      10. 7. 2017 12:35 
Ahoj kluci,    
koukáme, že už máte celodenní výlet za sebou, tak to jsi rád Adámku :-) Už se vám to krátí, tak si užívejte všech radovánek :-) Moc 
na vás myslíme a už se i trošku těšíme :-D Pusu mamka a taťka 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      10. 7. 2017 12:09 
Ahoj Áďo!!! Vy se máte taaak super, to je paráda. Představ si, že jsem ještě letos neměla opečenýho buřta...trochu závidím...   
Dneska jedeme s tatinem na výlet, tak ti pošleme pohled.   
A ty nepíšeš a nepíšeš - asi nemáš čas, ale to neva, budeš nám pak všecho vyprávět.   
Měj se moc hezky a pozdravuj kluky a bojujte!!!!   
Tisíc pus mamča 



----------------------------------------- 
Rozárka Krčmářová      10. 7. 2017 12:01 
Čau. Teď jsem prohlížela fotky a je to paráda. Taky bych si dala takový bezva tábor. Akrobatické sestavy jsou úžasné. jsi hvězda. 
Užívej si. moc pusinek. Mamut 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      10. 7. 2017 11:41 
Ahojky Andulko,tak jsme se včera vrátili se strejdou z výletu ze Sázavy..bylo tam moc krásně,určitě si tam někdy uděláme výlet 
společně.Jinak jsme naplánovali na srpen,že všichni pojedeme do Kokořínského údolí..Podnikneme spoustu výletů po krásné 
krajině.Ty,já,Míla,Naty,Míša,Ráďa,Endy..no všichni,co budou moc..tak to bude fajn..už se mooc těšíme. :) Taky se mi stýská,ale 
také se těším,až mi budeš vyprávět o Míreyardu,co všechno jste dělali..podle fotek to vypadá na fakt super zábavu a legraci. :) 
Třeba to střílení z lluku ;) Snad ti dorazil od nás pohled..ještě ti něco pošlu.Uhlíček je spokojený..no bude mít také velikou radost,až 
přijedeš.Jahůdky dávám na mrazák :) babička se o ně hezky starala,když jsme byli pryč.Dnes dozraje jedna malá žlutá,tak jí dám 
Uhlíkovi.Nebuď smutná,usmívej se,to ti sluší více a užívej tábora a prázdnin..Vše mi povyprávíš..moc se těšíme.Pusu posílám i 
strejda M. :* :* a všichni tě pozdravují 
----------------------------------------- 
Kuba a Pepča Trčkovi      10. 7. 2017 11:20 
Ahoj kluci,   
moc vás zdravíme. Každý den koukáme na fotky a závidíme tu pohodu. Co ten prst Kubo? Doufám, že nic vážného. Čekáme na 
další poštu a těšíme se na sobotu. máma a táta 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      10. 7. 2017 10:53 
Witaj kochanie,   
Pozdrawiam cie z biura z pracy. Bardzo sie ucieszylam ze znowu jestes na zdjeciach. Mieliscie ognisko z kielbaskami, ale frajda! W 
sobote zroblismy z tata wielki porzadek na dole w domu a wczoraj bylismy sie kapac na Lhote. Baw sie dobrze!   
Mega buziaczki,   
Mama 
----------------------------------------- 
František Benč      10. 7. 2017 10:12 
No nazdar Fanýs! Musím Tě pochválit, díky tomu, že nosíš pořád jedno tričko, tak jsi skvěle rozpoznatelný na fotkách ;-) ! Doufám, 
že si táborničení pořádně užíváš. Viděl jsem jak si vaříte guláš, to je jedna z nejdůležitějších dovedností jak přežít v divoké přírodě! 
Co balík, dorazil už v pátek nebo se pošťáci flákli? Co ta ruka, dobrý? Hlavně se snaž nepřivodit si nějaké další zranění! Tak se měj 
a bojuj! Táta 
----------------------------------------- 
Vojta a Vincent Kredvíkovi      10. 7. 2017 10:04 
Ahoj kluci, tak jsem zůstali s Metodějem sami na chalupě a je to horší než s tátou. Podle fotek vidíme, že se máte perfektně a 
doufáme, že jste si pěkně užili sobotní oslavu. Ještě si uděláme jednu doma společnou. Metoděje mrzelo, že nedostal kousek z toho 
velkého dortu, tak se těší na další:-)   
Starý bazének prasknul, tak jsme pořídili nový a doufáme, že bude teplo. Těšíme se na vás. Pusu máma a Metoděj. 
----------------------------------------- 
Žofie Benčová      10. 7. 2017 10:01 
Ahoj FiFi! Vidím, že si to tam pořádně užíváš, to je moc dobře. My jsme byli o víkendu na baráku. Musel jsem ostříhat plot. Pěkně 
jsem si u toho zabrblal, koho napadlo ho tam sázet! ;-) Taky jsme s Anežkou vyrazili na kolo, ale nějak nám to nešlo, tak byla jen 
Kofola u "Houbaře" a zpátky. Doufám, že se pošta vybičovala k výkonu a balík dorazil už v pátek. Měj se a opatruj se. Táta 
----------------------------------------- 
Lucia Martinez      10. 7. 2017 09:51 
Holá tesorito de Papá,   
Que bien te lo estas pasando!! Todo el dia en el bosque y con muchos amigos y amigas. Me gustá el peinado que te has hecho con 
ramitas de arbol  
----------------------------------------- 
Carlota Martinez      10. 7. 2017 09:45 
Hola amorcito de Papa, veo por las fotos que te lo estás pasando muy bien en el campamento y que tienes muchas amiguitas  
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      10. 7. 2017 09:24 
Ahoj, Justýnko, tvoje maminka mi každý den vypráví o vašem domácím zvěřinci, co kočička Popelka a co váš střelený pejsek, viděla 
jsem taky spoustu fotografií a vždy se u toho moc nasměju, proto ti chci napsat, že u nás je to podobné, že máme kočičku Yoko a 
retrívra-holku Bowie a že když se ty dvě dají dohromady, tak je u nás pořádná mela. A nejvíc legrační je, že vedoucí a velitel je 
vždy naše malá kočka a ten kdo poslouchá je veliký pes :). Užívej si prázdniny a třeba se někdy potkáme na Letné při venčení 
pejsků. Eva Pachmanová - maminčina kolegyně od pracovního stolu 
----------------------------------------- 
Martin Rezner      10. 7. 2017 09:18 
Ahoj Martine, takze hlasim, ze jizdenky pro nas na vlak do Salzburgu jsou koupeny, kola pripravena, trasa naplanovana. Uz se 
strasne tesim na nasi panskou cyklojizdu :). Bude to prima.  Uzivej si zatim kemp s Tomikem, Misou, Milou a ostatnimi. Tata 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      10. 7. 2017 08:05 
Ahoj Máťo, posílám pozdrav z Prahy, dnes už z práce. Moc na tebe myslím, pozdravuje tě  strejda Martin, už bys to na baráčku v 
Turnově nepoznal. Posílám pusu máma. P.S: buď dobrý :-))) 
----------------------------------------- 
Nicolka Kramár      10. 7. 2017 08:03 
Ahoj šmudlinko,   



tak maminka dnes posíla slibovaný poslední balíček, tak se pěkně poděl s kamarádkama a užívej druhé půlky tábora. Doma se ti 
chystá nový pokojíček s novou postýlkou, tak snad budeš mít radost..:-) Posílám moc pusinek a pozdravuj ode mě i Michalku a 
Nellinku . Papa maminka 
----------------------------------------- 
Míša a Tom Reznerovi      10. 7. 2017 07:42 
Ahoj kluci, jen mě napadlo, jak jsem vás tam viděla sedět na kraji bazénu, že si už smíte potápět hlavu, i když nemáte čelenku a 
špunty. Jen pro info :) Užijte si to, posílám velikananáááánskou pusu. Máma   
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      10. 7. 2017 07:32 
Ahoj Hony. Tak co jaký byly buřtíky dobré co. Moc nás pobavila fotka jak si se zakousl do veleřízku. Máťovi se na táboře líbilo.Měj 
se moc pěkně. Počasí aby vydrželo. Moc vzpomínáme pac a pusu posíláme. Babi P a děda R. Teta moc pozdravuje. 
----------------------------------------- 
Eli a Terka V.      10. 7. 2017 07:08 
Ahoj Elí a Terko, na fotkách vidíme pravou tábornickou atmosféru s opékáním buřtíků a mastnými pusinkami :-) Vy si ale umíte 
užívat života.. A my hurá do práce.. Paaaa A. 
----------------------------------------- 
Katka Šoltysová      10. 7. 2017 03:10 
Ahoj Katy,   
jsme rádi,že se ti na táboře líbí.Všichni vzpomínáme,jak se tam máte prima.Tady je to samá práce.:))   
Pusu posílají MTN+babičky+děda+strejda Jára 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      9. 7. 2017 23:53 
Ahoj Aďas,   
bezva tábor, vedoucí i kamarádi, že jo? Podle fotek to tak vypadá. Je super, že můžeme sledovat, jak si to všichni užíváte. Jen tak 
dál!   
Pozdrav posílám z karavanu -  je po bouřkách v pořádku, házecí letadlo čeká až ho opravíš. Taťka 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      9. 7. 2017 23:30 
Ahojky naše zlatíčka,   
podle fotek se opravdu nenudíte, všude samá zábava. Byli jsme dnes večer na Vyšehradě na divadle. Byla to velká legrace a 
představte si, že jsme tam potkali hned 2 maminky vašich kamarádek. Pozdravuje vás strejda Tomáš (ten z divadla). Jsme moc 
zvědaví na vaše vyprávění. Pozdravujte Samíka, Arčího a Matyho. Posíláme tisíc pusinek.   
Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Arči a Samík Kochovi      9. 7. 2017 23:21 
Čauky kluci, viděla jsem na fotkách že výlet byl hezký. Sami, dnes si se před fotografem dobře ukryl. Tak si to ještě užívejte. Ani se 
nenadějete a bude po prázdninách. Moc vás objímám. vaše BaJai    
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      9. 7. 2017 23:12 
Pozdrav z Litvínova posílá babička a děda , dnes se vrátil strejda Roman z dovolene z Tater . 
----------------------------------------- 
Marča a Fíla Vejvodovi      9. 7. 2017 22:40 
Ahoj kluci,   
dneska jsme se vrátili z chalupy, D1 zase kolony!!! Kuchyň je HOTOVÁ !!! Vše připraveno na náš příjezd. Včera jsme byli na Čeřínku 
na kole (pošlu pohled), nahoru nic moc, ale ten sjezd byl super. No a večer byla soutěž hasičů. Furt sledujem fotky a čekáme 
poštu, a nic!!! Mějte se krásně a tešíme se na vás! Táta a máma! 
----------------------------------------- 
Žofi Benčová      9. 7. 2017 22:27 
Ahoj princezno Žofie, zdravím tě už zase z Prahy. O víkendu jsme byli na baráku a udělali malou přípravu na náš letní pobyt. Vás 
jsme pilně sledovali na fotkách a s babičkou Věrou vedli dlouhé debaty o tom, jestli " Je to Žofie? Né, to není Žofie, ta je moc velká, 
ale jó, to je Žofie." No sranda. Zítra jedu ráno k tetě Markétě na Zbraslav, protože něco potřebuje a večer jdu na Hrad na 
Shakespearovké slavnosti na Hamleta a budu doufat, že mě tam nespláchne bouřka :-). Velkou pusu a těším se na Tebe, máma 
----------------------------------------- 
František Benč      9. 7. 2017 22:15 
Ahoj Fanýs, tak půlka tábora za tebou a za chvíli jsi doma. Tak si to tam ještě pořádně užij, to víš, se mnou na baráku už to takové 
vzrůšo nebude. Ale těším se na fotbálek a možná i na nějakou tu bojovku, no to ještě uvidíme, jestli se nebudu bát :-). Posílám 
velkou pusu a těším se na tebe i na Žofi. Máma 
----------------------------------------- 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B.      9. 7. 2017 21:47 
Ahóóój!  To jsem se pokochala: Bezva fotky!  Super program.V Praze docela nůďo. Počasí nádherný.Tak si to užívejte. Líbá sekce 
Máneska 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      9. 7. 2017 21:23 
Ahoj Tobí, vypadá to, že máte zase skvělý program, doufám, že si to všichni užíváte. My jsme si u babi v Plzni  dneska vyzvedli 
Bena a jsme zpátky v Praze, spí teď u tebe v posteli, vypadá to, že se mu po tobě stýská. Všichni na tebe moc myslíme a těšíme, 
posíláme bisous, on t´aime, M.   
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      9. 7. 2017 20:59 
Ahoj Justý, koukáme na fotky a žádné, co všechno stíháte! Užij si s holkama i druhý týden. Pá máma 
----------------------------------------- 
Arne Mornštejn      9. 7. 2017 20:48 



Ahoj Arne, právě jedeme s tátou z hor, Maxe jsme vyzvedli v Jilemnici, tak si teď bude užívat s bábou a dědou na horách.  Při zněl,  
že by byl raději s tebou a Fredem na T-CAMPu.  Po přej bráchovi,  má narozeniny.  Pusu máma , táta,  , Max, bába,  děda,  Brit a 
Tačúd.  
----------------------------------------- 
Matyáš a Tobiáš      9. 7. 2017 20:48 
Kluci, zdraví máma, táta, tygr a děda Roman z Libřic! Užívejte si digitální dietu a neplakejte, za týden jste doma...   
----------------------------------------- 
adam pospišil      9. 7. 2017 20:48 
Tak jsem si tě našla i na fotkách.Moc ti to tam sluší a vypadáš moc spokojeně.Máte nádherný program,divím se, co všechno 
stíháte.Budeš mít spoustu zážitku a jistě i nových kamarádú.Pěkně si to uřij. zdraví babča a děda 
----------------------------------------- 
Fred Mornštejn      9. 7. 2017 20:44 
Ahoj Fredíku, všechno nejlepší k tvým zítřejším narozeninám přeje máma,  táta,  bába,  děda,  Max , Brit a Tačúd. Všichni posíláme 
pusu z hor. 
----------------------------------------- 
Martin Rezner      9. 7. 2017 20:41 
Ahoj Marťásku,    
nech se prosím dobrovolně vyfotit, skoro tři dny jsem tě neviděla na žádný fotce, Míšu a Toma občas na nějaké fotce zahlédnu, tak 
jen doufám, že jsi pořád na táboře :)    
papa máma 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      9. 7. 2017 20:29 
Ahoj Nikolko, moc tě zdravím, moc se mně po vás stýská i po táboře, po Džony,Jáje, Stáně, nejradši bych se k vám vrátila, užívejte 
tábora, počasí, koupání, hry, myslím pořád na vás. Adélka M. 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      9. 7. 2017 20:10 
Ahoj Pettynko! Tak jsem si prave doprohledl fotky z vaseho dnesniho dne. Videl jsem, ze jste byli na vylete u nejakych koniku. ze 
jste meli sebou rizky jako obed a ze jste v tabore i neco tvorili s barvami, meli nejaky dort a take se koupali v bazenu! Mate krasne 
pocasi jen je asi dusno. Pettyno-Srdicko, moc na tebe stale myslim a jsem rad, ze se Ti tam libi! Miluji Te a posilam s Karlikem pac 
a pusu! Tata a Karlik 
----------------------------------------- 
Janička Roubová      9. 7. 2017 19:55 
Ahoj Jajou.   
Doufám., že ti ještě můžu psát a nebude ti to nemile. Marně čekám na čumkartu. Letos  na nikoho nemůžeš svádět pozdní 
odeslázní.  Jaký byl výlet do Blatné. Zásoby v Lidlu byly doufám doplněny. Jak psal táta, tak tě všichni z Břasy pozdravuji. Měj se. 
Máma 
----------------------------------------- 
Děti Curranovo      9. 7. 2017 19:54 
Ahoj drahoušci,máte se skvěle? I Kasinka?   
Zítra čekáme přílet rodičů,já se z Hlušovic kulím na chalupu.   
Joshi, zavolej zítra po obědě ano?   
Moc vás zdravím,babi 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      9. 7. 2017 19:51 
Ahoj kluci,   
moc na vás s tatínkem myslíme. Doufám, že si užíváte zábavu a máte se krásně. Posíláme pusu, máme vás rádi máma a táta   
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      9. 7. 2017 19:35 
Ahojda, tak se opět neozýváte, tak jste asi zaměstnaní a nemyslíte na maminku. Já jsem ve Vrchlabí se Zdendou, tatínek odjel před 
chvílí. Včera jsme udělali velikou túru, asi 25 km, sotva jsem došla. Vy byste nadávali. Dneska jsem jela se Zdendou do bazénu v 
Jilemnici a bylo to moc fajn. Alespoň jsem rehabilitovala. Tak užívejte, s námi to příští týden taková legrace nebude. Pa pa, máma 
----------------------------------------- 
Jana Roubova      9. 7. 2017 19:32 
Ahoj Jani, zdravi te babi a deda z Melnika, za chate kosaci zobou rybiz a dokonce u angrest,uzivej si pobytu na tabore a uz se na 
tebe tesime babi a deda 
----------------------------------------- 
Verunka Kralova      9. 7. 2017 19:24 
Ahoj berusko,    
jsem moc rada, ze se Ti tam líbí a ze si to tam maximálně uzivas. Moc se těšíme na zážitky. Doma je takový divný ticho, když tu je 
jen Filipek. Ale pristi týden mam prace az nad hlavu. Posíláme velikanskou pusu. Mamka, tatka a Fila 
----------------------------------------- 
Gabriela Koutecká      9. 7. 2017 19:23 
Ahoj Preperendo,   
Dnes mě mamča zase protáhla obchoďákem, prý jsem potřeboval sandále. Podařilo se mi je koupit hned v prvním obchodě během 
5min.... Takže vlastně nechápu, jak to že jsme z nákupu přišli až po třech hodinách :-(   
   
A taky posílám jeden drobnej vtípek k zasmání:   
Sardinka si vyplula s maminkou na procházku, najednou kolem jede ponorka.   
„Co je to, mami?” ptá se sardinka.   
„Ale, to jsou lidé v konzervě.”   
Užívej pohody. T a Ti další :-) 



----------------------------------------- 
František Benč      9. 7. 2017 18:57 
Čauvec kakanec,tady Anéža. Jak se máš táborníku? My teď přijeli z baráku a nechali jsme tam Kvída s babičkou, snad to oba 
přežijou. Až přijedete, oslavíme moje narozky, tak se připrav na párty. P.S: chceš bitku? 
----------------------------------------- 
Žofie Benčová-Dvojitá Mistrině      9. 7. 2017 18:53 
Čau brácho, tak jak žijete? U autobusu se mi vybavily všechny ty úžasný vzpomínky co mám z T-campu a litovala jsem, že už to 
skončilo. Ročník 2000 tam ale ještě byl, úplně na konci a sedělo u něj jenom pár chasníků, ale byl :D . Tak doufám, že si  užíváš, 
abys potom měla taky tak skvělý vzpomínky. Pa :* 
----------------------------------------- 
Šimonek Preis      9. 7. 2017 17:40 
Ahoj Šimonečku, dnes se Bubovicemi prohnala letní bouřka, vítr spoustu vody a dokonce i kroupy. Babička Soňa běžela v tom 
největším slejváku zachraňovat okurky, které rychle přikrývala igelitelitem. Přiběhla celá mokrá, ikdyž měla deštník. Snad se 
vašemu táboru ta bouřka vyhnula. Měj se krásně a užívej poslední týden tábora. Velikou pusu máma 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      9. 7. 2017 16:10 
Ahoj,Aničko,zdravíme tě s Maxem.Sleduju fotky a deník,máte to tam moc pěkné,ty tam vypadáš spokojeně,tak si to užívej.Mamča s 
Mílou jeli na Sázavu,tak se starám o Uhlíka.Vždycky piští,když přijdeme,asi se mu stýská,ale mamča už se dneska vrací.Posíláme s 
Maxíkem pac a pusu. Babička Anička + MAX 
----------------------------------------- 
Carlota Martinez      9. 7. 2017 16:07 
Hi Carlota! I am hoping you are enjoying everyday at the camp! It is a great experience that you will remember forever! Hopefully 
all Martinez family can come to visit us to Australia! Big kisses and hugs from Luisillo!  
----------------------------------------- 
Lucía Martinez      9. 7. 2017 16:02 
Hi Lucí! Your mom gave me this address so I can send you lots pf kisses and hugs from your Padrino!! Hope your are having a 
great time and enjoying everyday there! Luisillo 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      9. 7. 2017 15:51 
Ahoj Jani,   
na fotkách jsem viděl, že jste byli v oboře u daňků a pak jste měli řízky. Mělo to nějakou souvislost ?   
Vinetou 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      9. 7. 2017 15:40 
Ahoj Natálko,  ležíme u bazénu a jíme lasagne jako Garfield :-). Tak co, jak to klape na táboře?  Snad vás tento týden nespláchne 
bouřka.  Na chalupě neprší a neprší.  A my bychom chtěli,  aby pršelo.  Měj se a užívej si tábora.  Máma a táta  
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      9. 7. 2017 15:35 
Ahoj Aničko, moooc tě zdravíme na tábor.  My jsme na chalupě a vůbec nám tu neprší,  takže musíme zalívat a nemáme šikulku,  
která nám pomáhá plnit sud, ale nám to nevadí,  protože jsme rádi,  že se naší šikulce líbí na táboře.  Pusu posílá maminka s 
tatínkem  
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      9. 7. 2017 15:24 
Ahoj Mysinko, zdravi te jeste jednou hečhok 
----------------------------------------- 
Andulka Růžičková      9. 7. 2017 15:12 
Milá Andulko,   
my tě moc zdravíme z Řevnic, kde se nám všem dobře daří pod péčí naší babičky Dáši a dědy Borise. Terezka už byla pokřtěná 
Berounkou - bude to asi velká ryba - plave a vůbec se vody nebojí. Je to velká cachta!! Jako ty. Občas nás zasáhne buřina s 
lijákem. Dnes i s trochou krup, ale naštěstí nic nepomlátili. Doma budešmít s Josífkem ještě jednu dávku malin ze zahrady. Babička 
zavařila moře marmelády z meruněk a teď i z rybízu. Byl tu i Borísek s malým Borískem a Denisou a moc jsme si to užili. Ten 
maličký roste jak z vody a je moc hodný. A taky hezky a dlouho spí v noci.   
Já už jedu dnes do Prahy, abych dal na auto zítra přidělat tažné zařízení a nosič na kola, abychom pak do Libořez mohli mít zas 
všichni kola s sebou.   
Mějte se všichni moc hezky, užívejte si radosti v přírodě a pozdravuj také Žandu ! Líbáme tě bobi, děda a Terezka 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      9. 7. 2017 14:27 
Ahoj Mílo,   
na posledních fotkách jsme tě nenašli, ale doufám, že jsi si užil výlet a pak ses pořádně vymáchal v bazénu. Zdraví tě táta a máma.   
----------------------------------------- 
Fanda a Bety Vítovi      9. 7. 2017 14:07 
Ahoj koťata,    
zdravíme vás z  chalupy. Je tady deda Venca a Krste, pozdravuji vás. Máte krásné počasí, super! Vždycky kdyz prohlizime fotky, je 
to jako detektivka - snazime se vas najit a dari se nam to! Viky i Premek vam taky posílají pozdravy. Uzivejte si to, ibjima vas mama 
a tata❤ 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      9. 7. 2017 13:15 
Ahoj Páťo!! :-)))) Slíbený balíček je zabalen a připraven k poštovní přepravě. Máš v něm svou oblíbenou pastu na zuby, bezinkovou 
šťávu, lékořicové bonbóny, čerstvý hrášek (snad se cestou moc nezapaří), koprové sušenky a Persinka posílá pár granulí. Domča ti 
chtěl přibalit včerejší fusky, ale už se nevešly. Moc tě všichni pozdravujeme, paa máma, táta, Dominik, pac a líz, Perska :-) 
----------------------------------------- 



Dream Team vedoucích      9. 7. 2017 12:21 
Moc dekujeme za super dokumentaci, děláte to skvěle!!!   
Přejeme všem hodně sil do dalších dní:)  
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      9. 7. 2017 12:14 
Ahoj Kryšoune,   
teda, vy si tam žijete - bazének, nový trička, střelba, řízečky - paráda!:) Pozdravuj Fredíka a užívejte pohody! Kdybys měl náhodou 
chvilku čas:) napiš nám a babičce....těšíme se, mějte se krásně pa Edi, máma, táta  
----------------------------------------- 
Johanka Jindrová      9. 7. 2017 11:04 
Ahoj Johy, dneska mám konečně volno, tak zajedu k Monice.    
Děti tam ale nejsou, tak o nic nepřijdeš :-)   
Posílám pusu a těším se až přijedeš a vyrazíme na dovolenou.   
Papa, máma 
----------------------------------------- 
Teri Vodová      9. 7. 2017 10:41 
Ahoj Teri, moc Tě zdravíme z Třeboně, kde s mámou jezdíme na kole. Táta 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      9. 7. 2017 10:34 
Ahoj Terezko, tak balíček už k Tobě putuje. Můžeš ho očekávat, dle paní z pošty, zítra nebo v úterý! Tak doufáme, že Ti udělá 
radost. Jinak včera bylo v Praze takové dusno, že se tatínek potil i při sprchování. :-) Rozhodli jsme se, že využejeme krásného 
počasí a vyrazíme se vykoupat, protože v týdnu to nezvládneme. Samozřejmě, že si čteme zpravodajství z táborového dění a 
prohlížíme si fotografie, takže jsme tak trochu stále s Tebou a jak už jsme psali, program vypadá opravdu báječně! Tak si užívej 
každého dne, s maminkou promýšlíme, jak Ti dále vylepšit prádzninové dny. A třeba z toho budeš mile překvapená! Měj se moc a 
moc pěkně, posíláme Ti hubanců milion! Táta, máma a Fido 
----------------------------------------- 
Pepča a Kuba Trčkovi      9. 7. 2017 10:27 
Ahoj kluci, vidím , že se máte dobře, byli jste na výletě a pak koupání. To je prima. Já jsem se také včera koupala. Od Kubíka přišel 
koresponďák, tak děkujeme. Už se na vás těšíme, tak si to tam ještě užívejte. Zdraví babička a děda 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      9. 7. 2017 10:15 
Ahoj Vojtíšku,všichni Tě moc zdravíme. Čteme pravidelně deníky a díváme se na fotky a máme radost, že se máte tak skvěle a že 
jsou táborové dny plné zábavy.Měj se hezky,zase se ozveme. Pusu posílají maminka, tatínek, Anička a táborská babička. 
----------------------------------------- 
Lucia Martinez      9. 7. 2017 10:06 
Moje Lucy, kazdy den ctu, co delate a taky prohlizim fotky, kde jsi docela casto videt. Zda se, ze si uzivas! Jsem na tebe hrda jak 
dobre to zvladas. Moc te miluju, posilam velkou pusu, mama. 
----------------------------------------- 
Carlota Martinez      9. 7. 2017 10:01 
Ahoj milacku, moc dekuji za pohled, udelal mi obrovskou radost. Kazdy den ctu co delate a hledam te na fotkach! Myslime na tebe 
a mame te moc radi. Pusu pro tebe a Ovi, mama. 
----------------------------------------- 
Eli Vin.      9. 7. 2017 09:48 
Ahoj Máňo, táta je v pořádku zpátky a dokonce bez vlka :-) Terku zdraví jen Žofa, Eli utekla do záhonů jako když do ní střelí.. Včera 
jste si dali kolik kiláků :-)? Vzpomínáme.. M. a T. a kluci a pipiny :-) 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      9. 7. 2017 09:35 
Ahoj Aničko, moc tě zdravíme. Dívali jsem se na fotky a sledujeme denník. Vypadá, že to tam máte super ! A je tam bazén, tak to 
jsi určitě ráda :) Já jsem včera v malé stodole s dědou předělával podlahu a maminka s babi lezli po záhonech. Dnes má děda 
narozeniny, tak to trchochu oslavíme. Posíláme pusu a myslíme na tebe, taťoch, maminka, děda, babi  a Josífek  
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      9. 7. 2017 09:07 
Ahoj zlato. Moc pozdravů ze Škvorce zasílají máma a táta . Jezdíme tu na kole, dokonce jsem vylezla do půlky rozhledny. Pusu 
mama. 
----------------------------------------- 
Síma a Mišák Lamačovi      9. 7. 2017 09:01 
Ahojky dětičky, to Vám to, ale rychle utíká, týden máte za s sebou:). Tak i ten další si pořádně užijte!!! Posíláme moc moc velikých 
pus. Papa máma a táta 
----------------------------------------- 
Vojtík Putz      8. 7. 2017 23:54 
Ahoj Vojtíšku,   
sledujeme fotky a deníček a musíte se mít báječně, vůbec nechápu, jak to všechno stíháte! My jsme dnes odvezli Otíka na tábor do 
Rosovic a stavěli jsme s Tuláky tábor! Otík se na tábor moc těšil a těší se, až tě na návštěváku uvidí, mám tě moc pozdravovat a už 
říkal, že se mu po tobě začíná stýskat:-)! Našemu tvrďákovi:-). My tě s tátou moc zdravíme a také teta Lenka, která tu byla 
odpoledne s pejsky. Už máte polovinu zážitků za sebou, druhá polovina uteče až moc rychle, uvidíš! Těšíme se na tebe, máma a 
táta 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      8. 7. 2017 23:02 
Pozdrav od babičkya dědy  z Litvínova. 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      8. 7. 2017 22:59 



Ahoj Máťo, posíláme pozdrav z Prahy. Dívala jsem se na fotky a asi máte spoustu srandy. Moc na tebe myslím, doufám, že moc 
nedivočíš :-). Posílám pusu. Buď dobrý :-)))) Máma 
----------------------------------------- 
Arči a Samík Kochovi      8. 7. 2017 22:55 
Ahoj klucii, prohlížím fotky. Arči, to si vytvořil tu kouli z bláta anebo z čeho? Samíku, chtěla bych vidět, že se umíš taky usmát. Co ty 
na to? Líbám vás oba.Pozdravujte i Romču a Aničku. Babi Janka   
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      8. 7. 2017 22:38 
Ahoj chlapi, užívejte tábora....Mooooooooooooooc pusinek posílá máma a skřítek...,snad mi tu něco nechá :-D   
----------------------------------------- 
Šimonek Preis      8. 7. 2017 22:35 
Milý Šimonku!! Dojeli jsme dobře. Ondra po cestě usnul. Hezky si užívej s kamarády. Měj se už hezky. Pusu posílá babička Soňa. 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      8. 7. 2017 22:31 
Ahojky miláčkové,   
právě prohlížíme fotky a vidíme spoustu zábavy. Romčovi gratulujeme ke 2.místu. Už jste měli s Matym tu noční hlídku? A co ty 
Aničko, zvládly jste to večer s Rozárkou? My byli dnes opět v Poděbradech, hrálo se hezky, ale bylo velké teplo. Odpoledne přijela 
teta Štěpánka s Adámkem, oba vás moc pozdravují. Adámek se po vás stále ptal a nemohl pochopit, kde jste:-). Pozdravujte Arčího 
se Samíkem a také Matyho. Užívejte si to. Velkou pusu.   
Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      8. 7. 2017 22:08 
těpic Gábi,   
a už máš za sebou 7 dní z prázdnin, toto letí. Tak jsem si prohlédla 699 fotek z tábora a na jedné se děsně mračíš,ale zato copánky 
- povedly se a jak vám to holky na fotce sluší. Dnes tady bylo hrozný dusno a tak jsem se naložila do bazénu, dokonce jsem si 
koupila i madračku. měj se krásně, posílám pac a pusu  babi I. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      8. 7. 2017 21:42 
Ahojky táborníku !   
Fakt ti závidím tak pěkný tábor plný krásných zážitků. Škoda, že tam nemůžu být s tebou. Asi by se mi tam moc líbilo. Držím ti 
palce ať ti všechno v nabitém programu dobře vyjde. Snad vám počasí ještě pár dní vydrží a užijete si i koupání. Tady bylo takové 
krupobití, že nám kroupy prostřílely tu solární folii na bazénu. Je jako po kulometné palbě. Ale to nic, bazén funguje dál, má kolem 
30 st. I babička si v něm lebedí. Už se moc těšíme až se ukážeš v ZOL.  Měj se a užívej si. Zdraví d.B.  
----------------------------------------- 
Šimon Preis      8. 7. 2017 20:58 
Ahoj Prajziku, posílám Ti pozdravy z Ammánu. Dívám se na fotky z tábora a mám radost, když vidím, jak se Ti tam líbí a kolik máš 
nových kamarádů. Ten monokl od brýlí se už pěkně vybarvil, viď? To neva, za týden bude pryč. Uživej si druhý týden tábora a už 
se těším, až mi budeš vyprávět všechny zážitky. Moc na Tebe myslím. Táta 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      8. 7. 2017 20:45 
Ahoj zlato! Zdravíme z domova. Už máte půl tábora za sebou.  Letí to, viď? Dnes tu byla babi a děda, vrátili se od moře. Moc na 
tebe vzpomínali. Babí se stýská. Prý ti poslali 2 pohledy. Máš nějaké nové kamarádky? Těšíme se na tebe. Největší pusu posílá 
máma, táta a Ani  
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      8. 7. 2017 20:01 
Ahoj Danečku, moc tě všichni zdravíme z Masečína, pořád se ještě finišuje, ale už jsme tady. Máme tě rádi a posíláme pusinky. 
Máma, táta, Theo i Kačenka 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      8. 7. 2017 19:38 
Čus bus autobus.   
Dnes jsme s mamkou a Ani byli v Bresten City. Byla tam i Eliška s Petrem a Markétka s Pepou. Všichni tě moc pozdravují. Měj se.    
Sandokan 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      8. 7. 2017 19:23 
Ahoj Pettynko! Jak se mas? pulka tabora utekla jak voda, vid? My byli dnes s Karlickem v Praze a uklizeli a prali. Je tady ale hrozne 
dusno a horko. Zitra musime nekam z Prahy, jeste nevim kam. Podle fotek z tabora vidim, ze mas cely den nejaky program, ruzne 
hry, cviceni a dovednosti. Je prima, ze tam mate ten bazen a muzete se koupat! Pettynko moc na Tebe stale myslim, moje lasko! 
Posilam tisic pusinek a Karlik cumacku! Miluji Te! Tata 
----------------------------------------- 
Kluci Janíčkovi.      8. 7. 2017 18:32 
Ahoj FIli, Luky a Adámku,    
už máte polovinu za sebou.Podle fotek si užíváte spoustu   
zábavy a legrace.Dávejte pozor ať se nespálíte. Těšíme se na vás. Hodně pozdravů posílá babička a děda.     
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      8. 7. 2017 18:05 
Ahoj Markéto a Jindříšku,   
sledujeme každodenní informace o tom, jak se tam máte. Trochu nás polekal ležící mírepard, tak jsme si říkali, jestli jste ho nekrmili 
párkem nevalné chuti… a ne :) V deníku jsme se dočetli, co a jak a určitě se vám podařilo získat správnou medicínu v podobě 
léčivého lektvaru a už je fit. Moc se nám líbila supr trupr efektní T-CAMP vlna! Jste jedničky! Markétku vidíme několikrát u bazénu a 
Jindříšek má dokonce sólo fotku při skoku přes překážky. Půlku tábora máte za sebou, tak hurá do druhé :-) Máme vás moc rádi   
máma a táta   



----------------------------------------- 
Janička Roubová      8. 7. 2017 17:45 
Ahojky. Jak se máš? My zatím doma jen pracujeme a nemůžeme se dočkat, až budou mít rodiče dovolenou. I Baka už to doma 
nudí... Jenom se desim toho, že nejspíš první týden dovolené bude s náma Adam. :'( . Ale druhý týden nejspíš pojedeme někam k 
jezeru sami s Bakem, takže budou mít radost všichni. Já teď nedělám nic jiného, než čtu (rodiče pracují ;)) úplná pohoda akorát mi 
chybíš ty jinak bych asi bez školy dokázala žít...   
Tak zatím ahoj a doufám že se v blízké době uvidíme   
#Míša J. 
----------------------------------------- 
Adam Pospišil      8. 7. 2017 17:23 
Ahoj Ady.Už je polovina tábora pryč,strašně to letí.Jistě si užíváš jsi fajn válečník.Doufám,že se vám bouřky vyhýbají.Tady byla v 
noci a docela napršelo.Dnes se vrátil 3imda od moře,má opálenou i prdku.Nechtěl jet domu,chtěl tam zustat žít,nemohl pochopit 
proč to nejde.Doufám,že jsi spokojený.Moc tč zdravíme  babča a děda 
----------------------------------------- 
Kasi, Josh, Max a Romy      8. 7. 2017 15:05 
Ahoj kluci a holky, tak vas opet zdravime z naseho putovani NY. Je tu stale co poznavat, ale je tu strasne horko, takze jsme spis v 
muzeich. Vcera vecer jsme byli na zapase baseballu v Bronxu. V polovine zapasu zacal strasny lijak a zapas byl prerusen. Pote 
nasledovala temer prestavba hriste, ktere bylo plne vody. Museli jsme odejit drive, abychom se dostali bezpecne do hotelu metrem, 
ale i presto to byla zajimava zkusenost ( stadion byl pro 50 tisic navstevniku - jen pro srovnani s hokejovym stadionem v T-mobile 
arene, kde je 15 tisic mist). Ted je tu rano a z hotelu (14. patra)    
 z primo z postele se divame na reku Hudson a za ni na Sochu svobody. Dnes se pujdeme projit do Central parku a vecer uz 
balime. Tak nam to tu uteklo a je skvele, ze si kazdy den muzeme prohlednou fotky z T - campu! Takovy super tabor tady urcite 
nemaji 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      8. 7. 2017 15:03 
Ahoj Gábulindo, netrpělivě čekáme na dopis, už jsi ho poslala? Na fotkách ti to moc sluší a vypadá to, že si to tam užíváš. Posíláme 
velkou pusu a přejeme do dalšího týdne stále pěkné počasí, pa M+T PS: Luky zase chrní 
----------------------------------------- 
Rozárka Krčmářová      8. 7. 2017 13:43 
Ahoj Rozi,vím že jsi byla úžasná paní vedoucí prodejny tak mě to potěšilo a mám z tebe radost pusu babi R 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      8. 7. 2017 13:13 
Ahoj kluci,   
všechno dobrý? U nás taky. Zrovna sedíme před kinem na předposlední letošní film. Jestli nakonec vyhraje nějaký, co jsme ještě 
neviděli, tak nás čekají ještě dva, protože ho budou dávat ještě v neděli. To by bylo celkem 22 filmů. Většina byla super - to víte, já 
je vybíral ;) No a pak v neděli domů, cestou si poslechneme dva zmeškané Meteory a už budeme čekat jen na vás. Moc se těšíme, 
vy si to moc užívejte, ať máte co vyprávět!   
Táta a Karin 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      8. 7. 2017 13:06 
Ahoj Áďo!!!! Posíláme mooooc pozdravů tobě a všem kámošům na T-campu. Máte to tam super!!! Každý den sledujeme deník a 
fotky a závidíme, jak si užíváte.Ale já mám  víkend!!! Pepi i taťka pracují...Doufám, že se ti tam líbí a doufám, že budeš všechno 
vyprávět nebo alespoň něco.   
Měj se krásně a bojuj!!! S mega Nerfkou ti to dost sluší.   
Tísíc pus mamča 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      8. 7. 2017 11:14 
Ahoj Laska moja, pozeram tvoje fotecky a uz sa strasne tesim na teba , cifernicku malicky , pozeram ze rasties ako z vody, 
posielam pusindurky a love you prdolinko moja krasna tatinek 
----------------------------------------- 
Anna Novotná      8. 7. 2017 10:41 
Ahojky Ani.Děkujeme za pohled.Pozdravy sem vyřídil a Luckyna obrazek dokonce olizla :) Snad se vam bouřka vyhnula.Pa a pusu 
tata 
----------------------------------------- 
Kuba + Kki + Ondra Šmausovi      8. 7. 2017 10:25 
Čau draci, moc pozdravů zasílají máma + táta! Koukali jsme na fotky a vypadá, že si to užíváte! To je super... Mějte se krásně a 
posíláme pusu z Prahy! 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      8. 7. 2017 10:06 
Ahoj zlato. Krásný den ti přejeme ze Škvorci máma a táta. A brzy napiš  
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      8. 7. 2017 10:04 
ahoj Vojtisku, moc Te všichni zdravine a vzpomínáme na Tebe. Prejeme Ti hodne dalsich dobrodruzstvi a zazitku a posilame Ti 
pusu. Maminka, Anicka, babicka z Tabora a tatka 
----------------------------------------- 
Verunka Kralova      8. 7. 2017 09:22 
Ahoj Verunko, tak už je za vami týden. Uteklo to rychle vid? Ty budeš mi tolik zážitků. Na fotkách je vidět, ze tam mas spousty 
kamaradu. A co Eliška? Urcite si spolu hodně povidate, vid? Je dobre, ze tam jste spolu, budete mit společně zážitky. Včera jsme 
slyšeli, jak šneci žerou, byla to sranda poslouchat :D. Posíláme moc pozdravu. Milujeme Te, pusu od všech <3 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      8. 7. 2017 09:18 



Ahoj Honýsku. Máte dnes výlet tak ať se ti to líbí.Každý den prohlížím fotky a koukám co tam vše děláte. Je to super. Dnes jdeme 
za tetou a holčičkama do porodnice tak jsem moc zvědavá. Moc vzpomínáme tak si to užij táborníku. Velkou pusu posíláme Babi P. 
a děda R.papa 
-------------------------------------- 
Adélka Míková      8. 7. 2017 06:30 
Ahoj Adélko, dnes je sobota, vy máte celodenní výlet, to ti závidím. Krásně si to užij a večer si pro tebe s taťkou a Vilíkem 
přijedeme, ještě týden a jedeme na dovolenou. Posíláme pusinky maminka a vedle mně spící Vilík 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      8. 7. 2017 02:16 
Milá Terezko, včera jsme vynechali pozdrav, neboť jsme měli s maminkou veliký fofr. Finišuju s přípravami na natáčení a Tvé rady 
si beru k srdci. Dnes byl náš první natáčecí den, bylo neuvěřitelné dusno a několik záběrů trvalo strašlivě dlouho, protože když už 
jsem začal mluvit, projelo kolem auto nebo některý z kolemjdoucích zahalekal. Sáhl jsem si na dno, Kovy ze mě asi nebude, ale 
mám vcelku dobrý pocit. Maminka dnes podnikla nákup nějakého oblečení, tvářila se u toho spokojeně, takže nejspíš i spokojená 
byla. :-) Jinak jsme si prohlíželi další fotky z kempu a nejlepší byla ta, na níž soustředěně míříš lukem na cíl. Snad jsi ho trefila. :-) 
Balíček budeme posílat dnes, takže když doputuje v úterý, tak se nezlob, ale myslím, že zpoždění plně nahradí jeho obsah. Moc na 
Tebe s maminkou myslíme, nejvíc na to, jestli jsi spokojená a máš dost radosti. Aktivit máš podle fotek tolik, že se snad ani nedají 
zvládnout. :-) Krásný byl ten nápis T CAMP, který byl poskládán ze všech táborníků. Asi Vás fotil dron, viď? Nebo Otec Fura? Těžko 
říct, ale fotografie vypadá parádně. Užívej si volna, pohybu a dalších táborových radostí! Posíláme Ti veliký hubanec! Máma, táta a 
fido 
----------------------------------------- 
Vojtík Hykel      8. 7. 2017 00:34 
Ahoj Vojtíku, dnes přišel dopis od Tebe. Moc Ti za něj děkujeme a jsme rádi, že se Ti tam líbí. V Praze bylo dnes celý den dusno a 
pořád hlásili, že z toho mají být bouřky a krupobití. Tak doufáme, že vás to příliš nezasáhlo. Oba s maminkou + kožešina Packa Tě 
všichni moc zdravíme a posíláme pusinky. 
----------------------------------------- 
Katka Šoltysová      7. 7. 2017 23:35 
Ahoj Katy,   
zdravíme tě z Jičína.Děda chodí na houby, našel hříbky, tak byl spokojený. Sbíráme okurky a kontrolujeme slepičky.   
Měj se hezky, vzpomínáme.   
babička Maruška a děda Pepa 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      7. 7. 2017 22:39 
Posíláme pozdrav a těšíme se na vás Verča a Pavel  
----------------------------------------- 
Petra a Dan Klárovi      7. 7. 2017 22:31 
Ahoooj děcka, právě jsem si prohlédla fotogalerii. Uf, už je tam přes 600 fotek. Péťo, nechceš uplést Johance copánky? Dane, díky, 
že plníš má přání a konečně jsem poznala Macka.   
To video je super - živý znak T-campu. Mějte se fanfárově a papa máma 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečeková      7. 7. 2017 22:29 
Ahoj Eliško   
Doufám   
,že se tam máš dobře posílám pusu a Anička tě taky pozdravuje. 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      7. 7. 2017 22:26 
Ahoj Maty, čteme s tátou váš program a díváme se pravidelně na fotky- vypadá to, ze je to tam super a ze se mas skvěle. Byli jsme 
s tátou na chatě a připravili jsme velké ohniště, až tam spolu s tátou pojedete. Voda na Orliku je čistá a teplá-super. Lindulka s 
babičkou už jsou u moře, mají se fajn a všichni te pozdravují.Měj se hezky a dávej na sebe pozor. Pozdravuj Romču a Aničku. 
Maminka a tatinek 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      7. 7. 2017 22:05 
Ahoj Matýsku, posíláme pozdrav z Hrnčíř. Už jsme se vrátili z Turnova, pomáhali jsme strejdovi s přestavbou baráčku. Jsme tu 
skoro všichni, Péťa, Áďa, Míša a zítra přijede Ríša a budeme slavit jeho 6. narozky. Koukám na fotky a ty si to fakt užíváš :-). 
Doufám, že se chováš slušně :-). Moc na tebe myslím, posílám pusu máma, pozdravuje Péťa, Michal, Míša, Áďa a Queeneček 
----------------------------------------- 
Petronella Beneš      7. 7. 2017 21:59 
Ahoj Peťulíne, zdravíme Tě s babičkou z Říma. Byly jsme se dnes podívat v Colosseu a na různých místech starověkého Říma, bylo 
to moc zajímavé a já se moc těším, až sem pojedeme spolu. Musíme jet ale v jiné roční období, je tu totiž teď strašné vedro.   
Ty si tam pěkně užívej každý den, sledujeme Tě na fotkách, jak se tam máš dobře, viděla jsem, že už jste se i koupali, takže počasí 
Vám přeje. Doufám, že Ti přišly ode mě pohledy. Budu posílat další.    
Posílám moc pusinek a babi taky. Papa máma a babi 
----------------------------------------- 
Eli Vin.      7. 7. 2017 21:59 
Ahoj Elí, dělat bojové umění v holinách, to je teda vyšší dívčí :-) Fakt smekám.. Moc na Tebe myslím, za týden na objímanou..Terku 
samozřejmě taky zdravím..Máma 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      7. 7. 2017 21:55 
Ahoj kluci moji, moc a moc na vás myslím. Dneska tady byla veliká bouřka. Šli jsme s tátou na večeři a hrozně jsme zmokli. Přišel 
vám pohled? Už se moc těším, až mi všechno budete vyprávět. Vždycky vás hledám na fotkách a mám velkou radost, když vás 
najdu :) Taky už nám na zahrádce uzrála Josta a protože tady nejste, tak to nemá kdo otrhat. Tak až se vrátíte, tak jí musíte 
očesat. Je moc dobrá :) Posílám Vám milion pusinek a taky krásné sny. Mám vás moc ráda máma 



----------------------------------------- 
Vojta Putz      7. 7. 2017 20:45 
Ahoj Vojtěško, sedíme nad počítačem, prohlédli jsme si všechny fotky a teď ti píšeme. Dneska si náš Oťánek celý den balil bednu 
na ten svůj tábor, fakt celý den. Zítra odjíždí s tuláky, až příští týden přijedeš, pojedem se na něj podívat, budou mít návštěvák. Měj 
se tam hezky, užívej si léta, kamarádů a nerfkových bitev. Budeš nám o všem vyprávět. Zdraví tě táta, Otík a maminka. 
----------------------------------------- 
Gabriela od Kouťáků      7. 7. 2017 20:25 
Cože? Dabl-cop? Si ze mě snad děláš pr....ču :-)   
Já se Ti ho snažím udělat "celý" život, ale aby si ho holčička nechala udělat, musí na tábor za kámoškama!!!   
Teď jsem se urazil na 28 vlasu z leva od ucha :-)))))   
A vidíš, sluší Ti, takže už zbývá jen poděkovat za příležitost nám ho ukázat na fotce.   
Děkuji    
Na čumáček Hubáček GLAT   
PS: Užívej, co se dá. 
----------------------------------------- 
Archie a Sami Koch      7. 7. 2017 19:51 
Czaucie laski moje, jak sie mocie? Ogladalach zdjecia a musi to tam byc sranda jak hrom:-) I pogoda wom isto dopisuje, bo tu w 
domu dzisio leje a wali grad...juz prawie tydziyn za wami. myslym na was i moc obejmujym kochani, a uz se cieszym az was bedym 
obejmowac w domu:-) :-* kocham was   
mam 
----------------------------------------- 
Džoník junior      7. 7. 2017 19:40 
Ahojda táborníku, další den utekl jako voda! určitě jsi pořád v poklusu a plníš úkoly jeden za druhým...A teta už má miminka!!! až 
se vrátíš z tábora, tak se na ně pojedeme podívat:-) užívej si...moc na tebe myslím a jsem pyšná, že jsi takový chlapák. Pozdravuj 
tátu Džonyho, Carryho a strejdu Mílu....1000x pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      7. 7. 2017 18:52 
Ahoj Pettynko! Dnes jsme s Karlikem doma a ja pro pana Holuba kreslim projekt schodiste do jeho zamecku. Je tady hrozne dusno 
a ted to vypada, ze prichazi nejaka bourka. Prohlizel jsem dnesni fotky z tabora a na nekolika jsem Te videl. Tak doufam, ze se 
dobre bavis a nasla jsi nejake nove kamarady. Moc na Tebe myslim, Slunicko moje, objimam a libam Te! Tvuj tata a Karlicek 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      7. 7. 2017 18:47 
Dozvěděl jsem se, že mě tvůj bratr pomlouval. Zmlátil sem ho. Kvičel jako podsvinče. Rukavicí. To má za to, že upozorňoval na 
Patrikovo ticho. Momentálně mám úroveň vojín 2 a rank silver 5. Až se vrátíš a budeš odmsrděn, tak tě zasednem a poprdíme. S 
tvým bráchou. Užívej si klidu, dokud to ještě jde! Tvá noční múra :-D 
----------------------------------------- 
Michalka Polanková      7. 7. 2017 18:14 
Zdravíme naši krásnou slečnu na tábor... moc na tebe myslíme a milujeme tě... užívej si hezky pohůdky a sem tam si vzpomeň na 
nás... Pozdravujeme také Nikču a Nelinku   
posíláme spoustu pusinek   
Maminka s tatínkem 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      7. 7. 2017 17:06 
Ahoj zlatí! Právě jsem vylezla z bazénu, musela jsem se ochladit po celém dni práce. Doufám, že ses taky vykoupala. Teď se sem 
asi žene bouřka. Viděla jsem, že máš medaily a diplom. To je super. Těším se, až budeš vyprávět, za co to bylo. Zítra se vrací babi 
a děda od moře. Všichni čekáme na pohled od tebe. Zatím nic nepřišlo. Pusu pusu pusu máma  
----------------------------------------- 
Adelinka Míková      7. 7. 2017 17:03 
Ahoj Aduško, právě jsme se vrátili z výletu z Moravy, přivezli jsme si vínečko, paní Vájová tě moc pozdravuje, měla obě holčičky, 
které se na tebe těšily, za tři týdny tam jedeme, tak holky užiješ a bude tam pouť, tak určitě půjdeme. Jelo se dobře, až na nějaká 
omezení, ale kolonu jsme žádnou neměli. Pořád na tebe myslíme, jak se tam máš, žádnou zprávu zatím od tebe nemám. Myško, 
rozmysli zda tam chceš zůstat nebo máme pro tebe přijet. Moc, moc tě pusinkujeme. Líbáme mamka, taťka a Vilíček 
----------------------------------------- 
Eli Vin.      7. 7. 2017 16:43 
Ahoj Elí, dnes přišel dopis a pohled. Moc děkuju,táta si to v neděli po návratu taky přečte. Nová oranžová trika Vám s Terkou jdou 
pleti.. Pusu A. 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      7. 7. 2017 15:59 
Ahoj zlato. Tak jak se na tom táboře máš?  Tady asi bude bouřka.  Zatím mi nepřišel žádný pohled.Moc pus zasílá máma a Jonáš.  
----------------------------------------- 
Jája,Stánička, Carry a Džony      7. 7. 2017 15:20 
Ahojte! Doufám, ze bratr na návštěve dostatečně reprezentoval klan Polochu! Ja se dostavit nemohla, bo se válím v Itálii. Jako je tu 
božský, ale není to T-camp all inclusive :) Libám vás na čelička a myslim na Vás! Týna (2 v jednom:)  
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      7. 7. 2017 14:59 
Ahoj Justýnko, posílám pozdrav z Prahy, právě jsem se dozvěděla, že se nám narodila holčička Valerie, tak mam velkou radost. Měj 
se na táboře pěkně a dávej na sebe pozor, ať si nepřivezeš nějaké zranění. Přeji ti krásné počasí, hodné kamarádky a kamarády, 
užívej si prázdniny:-))) ahoi Maruška Svobodová z Barrandova 
----------------------------------------- 
Emilka      7. 7. 2017 14:35 
Ahoj Emilko, posílám velkou pusu kočičko, myslím na tebe -jen nepíšu... brzy tedy, mává máma.   



P.S: Packu jsem 2 dny neviděla, paní Eš říkala, že už tahá břicho u země 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      7. 7. 2017 13:18 
Ahoj Justýnko! Koukali jsme s Ivankou a se strejdou na vaše fotečky. Ivanka asi z toho ještě nic nemá, ale když jsem řekla, že 
vidím Justýnku na fotce, tak se usmála :). Až přijedeš musíš nám všechno vyprávět. Máme Tě moc rádi a těšíme se na tebe I+P+M 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      7. 7. 2017 12:41 
Ahoj Natálko,  užívej si tábora i další týden (dneska mi diktuje táta). Co ta střelba lukem, neměla s natrénováno, Co?  Musíš říct 
Aničce,  ta tě to naučí:D. M+T 
----------------------------------------- 
Verca Kralova      7. 7. 2017 12:39 
Ahoj Verunko, úplně Ti ten tábor zavidin. Fakt. Na fotkách to vypadá super, určitě to tak je i ve skutečnosti, vid? Babičce dneska 
přišel pohled. Tak moc děkuje. U nás ještě posta nebyla. Počasí zatím mate moc hezké, to je báječný. A ten bazén...to je nexo pro 
Tebe, vid? Já mate všichni stejný teicka, tak je docela sranda Te tam najit  
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      7. 7. 2017 12:36 
Ahoj Aničko, užívej si tábora další týden. Viděli jsme tě na fotkách,  jak děláš klíště,  pěkně ti to šlo.  Měj se moc fajn. Pusu posílá 
máma s taťkou  
----------------------------------------- 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B.      7. 7. 2017 11:28 
Ahoj,nazdar,čau! Prohlížím si fotky jako vzteklá,abych byla v obraze co se tam u vás děje. Nádhera! Počasíčko drží letní parametry 
tak co víc si přát.Tady v Praze normálka.Prázdninově se flákám a užívám si nicnedělání. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. b.E. 
a p.A. 
----------------------------------------- 
Nicolinka Kramár      7. 7. 2017 11:09 
Ahoj ty moje stýskadýlko..:-) tak co, došel ti od maminky balíček?? Další posíláme Michalce, i Nellince , tak jim to vyřid..:-) Zkus si 
tábor užvat, bylo by ti to pak líto, máte krásný program a i počasí Vám přeje... já posílám moc pusinek z práce a zase napíšu. 
maminka 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      7. 7. 2017 11:08 
Ahoj Myšinko, snad už ti dnes dorazí pohledy. Příští týden i balíček, tak se máš na co těšit. Nabij si mobil, ať ti chodí zpravičky. Už 
se vám to pěkně krátí. Užij si dnes nádherný den,  vypadá to, že bude zase koupací. Posílám hodně objetí a pusinek, tvůj Hečhoček 
(maminka) 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      7. 7. 2017 10:46 
Aničko, babička ti psala že co noha? Ale podle fotek si v pořádku. A ty Romčo ty už si tak velký že jsem tě málem nepoznala. Ale 
taťka mi řekl jaké máš tričko, tak jsem si tě našla. Vidím že budu muset  v srpnu přijet do Prahy ať si vás všechny vyfotím. Posílám 
pusu, babi Janka 
----------------------------------------- 
Arči a Samík Kochovi      7. 7. 2017 10:38 
Ahoj, viděla jsem krásné fotky z tábora. Zatím zdá se že máte pěkné počasí. Tady teď vydatně pršelo ale už je jenom pod mrakem. 
Samíku, kdo je ten šikovný klučina co jste spolu na fotce? To víš že jsem zvědavá a Arči ty už si na krku opálený jak vidím. A v 
bazénu máte asi fajn vodičku co? Tak se tam mějte krásně. Miluji vás. Babi Janka.  
----------------------------------------- 
Rozárka Krčmářová      7. 7. 2017 10:24 
Milá Rozárko moc na tebe myslím a těším se na viděnou pusu babi R 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      7. 7. 2017 09:49 
mily Vojtisku, moc Te vsichni zdravime.  Doufame, ze uspesne pokracujes v celotaborove hre a dobre se bavis. Mej se hezky, pusu 
posilaji maminka, Anicka, babicka z Tabora a tatka 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      7. 7. 2017 09:28 
Ahoj Justýnko, jsem s maminkou v práci a hlásím Ti, že  maminka tu nezlobí  :-) Už jsme posnídaly, teď pracujeme,    
a tak mě napadá, že jsi mi už dlouho nepřišla do práce pomoct. Potřebuji pomocnici ke kopírce a taky nikdo mi neodnáší dopisy. 
Měj se na táboře pěkně, až se uvidíme,  tak mi povíš, jak ses tam měla a co všechno tam děláte. Posílám pusu a ahoj. Lucka 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      7. 7. 2017 09:18 
Ahojda, jak vidím na fotkách, opravdu máte bohatý program, tak to užijte. My jsme byli s tátou ve Václavech a jezdili jsme na kole 
a věřte, že byste nadávali. Jeli jsme i v tom horku do velkých kopců a zas prudce dolů. Celkem 70 km za oba dny. Přijela jsem ve 
čtvrtek večer do Prahy úplně vyřízená. A dneska jedu se Zdendou do Vrchlabí a budu se o něho starat: Jilemnice bazén, vařit atd. 
Tak se mějte a jsem ráda, že jste v pořádku a že se nenudíte, protože ani nezavoláte. Tak si to neberu osobně a hezky si užívejte 
zábavu. Pa pa mamka 
----------------------------------------- 
Teri a Eli      7. 7. 2017 09:17 
Děvčata! Doufáme, že Vaše chatička ještě nevyhořela ani že ji neuzavřela hygienická služba! Slyšeli jsme, že se někde poblíž 
pohyboval deratizér. Ale to asi nemá nic společného s vámi. Užívejte tábor a vyzkoušejte na Carrym dvojitého Nelsona. Máma a 
táta Vod. plus všichni bližní. 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      7. 7. 2017 08:57 
ahoj Vojtisku, vsichni Te zdravíme a jsme rádi, ze legrace na táboře pokračuje a ze mate prima počasí. Měj se hezky, zase se 
ozveme. Pusu posilaji maminka, tatínek, Anička a babička z Tabora 



----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      7. 7. 2017 08:51 
Ahoj Justýnko, já sedím s tvojí maminkou v práci v kanceláři a právě teď si povídáme a smějeme se všemu, protože je to tady 
dneska príma ... je pátek, skoro všichni si vzali dovolenou a tak jsme se ráno netlačili v tramvaji ani v metru, všude je vylidněno ... 
a taky už je pátek a těšíme se na víkend, že nebudeme muset jít do práce, hihi.... teď tady zrovna prší a to já mám ráda, když je 
teplo a prší, to je nejlepší ... může se běhat mezi kapkama deště a ani se nenastydne ... takže až vám tam bude na táboře pršet, 
vůbec to nebude vadit ... když bude teplo, můžete zkusit kličkovat mezi kapkama jako my tady nebo když bude zima, vezmete si 
jen pláštěnky ... ale myslím, že budete mít pěkný počasí a kličkování mezi kapkama deště ani nestačíte vyzkoušet :) tak se měj 
príma, užij si to a někdy mi pak o táboře povyprávíš, jo ? papa a posílám i veeelkou dešťovou pusu, a teď chytej, ať ti nespadne na 
zem, hihi.... Zuzana 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      7. 7. 2017 08:47 
Ahoj Laska moja cifernicku najkrajsi , posielam ti pekny pozdrav z Bardejova , vsetci ta pozdravuju, a pusinkuju cao , love you   
Tatinek 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      7. 7. 2017 08:25 
Naše milá Aničko, přejeme ti všechno nejlepší k nešním narozeninám. Ať si veselá, zdravá a ať se ti všechno daří. Užij si dnešní 
narozeninový den a společně to ještě oslavíme až se vrátíš. Máme tě moc rádi. Zdravíme tě z Flintouru. tata, maminka, Josífek, babi 
a děda 
----------------------------------------- 
Jéňa Tomášek      7. 7. 2017 08:16 
Ahoj Jeníku, posíláme ti moc pozdravů a pus z Prahy. Počasí vám zatím přeje, tak snad vám to ještě ten další týden vydrží. Užívej si 
a zkus nám taky poslat nějaký ten pohled (když najdeš chvilku času :) Měj se krásně a papa teta Jana, děda, babí a Nellísek  
----------------------------------------- 
Simonka a Míša Lamačovi      7. 7. 2017 08:14 
Čaudy Simonko a Mišáku, posíláme vám moc a moc pozdravů z Prahy. Dneska je tu pod mrakem, ale teplo. Mějte se moc krásně, 
podle fotek si to na táboře skvěle užíváte. Pac a pusu posílají teta Jana, děda, babí a Nellinka 
----------------------------------------- 
Adelka Mikova      7. 7. 2017 07:59 
Ahoj Adicku, tak uz se ti to pomalu krati. Pocasi mate super, koukala jsem na fotky mate moc pekna tricka. Akorat jsem te nikde 
nenasla u bazenu. Jinak si to uzivate, hry, zabava. Vilik porad spinka na tvem polstari a nanu ma pod hlavickou. Moc se na tebe 
tesime, posilame ti pusinky, jsi nas milacek, mamka, tatka a Vilik 
----------------------------------------- 
 
Eli Kadlečková      7. 7. 2017 00:04 
Čau kočko! Představ si, že si Ani rozstřihla ten nový polštářek. Je to trdýlko. Taky ti schovala pod tvůj polštář překvapení. Bude tu 
na tebe čekat. Koupala ses? Zvládáte si odpočinout? Podle fotek toho stíháte strašně moc. Máte parádní trička! Pa pa pa mamka, 
táta, Ani 
----------------------------------------- 
Betka Vitova      6. 7. 2017 23:32 
Betynko, posíláme pusu. Babička a děda  
----------------------------------------- 
Fanda Vít      6. 7. 2017 23:31 
Ahoj ,jak se máš, zdravíme s babičkou. Děda 
----------------------------------------- 
Fíla a Marča Vejvodovi      6. 7. 2017 23:14 
Čus ostřílený táborníci,   
tak máme čtvrtek večer a já s mamkou sedíme u ohně, je tady nádherně, dal jsem i bazén. Včera jsme jeli z Medliček až v 23:00h, 
na kole v noci zážitek. Jinak furt makáme aby jsme dodělali tu kuchyň. A co vy, na fotkách to vypadá, že máte furt co dělat. Nerf 
bitva vypadá dobře. Zítra jedem na Čeřínek na kole, tak snad nás nezastihnou ty bouřky! Mějte se skvěle a pusy posílají rodiče!!! 
----------------------------------------- 
Žanda Ferusů alias Julia Rober      6. 7. 2017 23:06 
Další veeelkýýýý pozdrav....užívejte si sluníčko, legraci, hry, soutěže...a moc nekřič, ať to tvoje hlasivky vydrží ještě další týden!!! :-
)     mamča Iveta 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      6. 7. 2017 22:56 
Pozdrav od babičky a dědy z litvínova. 
----------------------------------------- 
Katka Šoltysová      6. 7. 2017 22:32 
Ahojky Katy,   
všichni doma vzpomínáme a posíláme pozdrav i od babiček a dědy. Chápeme, že není čas. Hlavně, že se ti na táboře líbí.   
Pusu MTN 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      6. 7. 2017 21:57 
Gábi ahoj,   
 koukám na fotky a žasnu , jak máte nabitej program, to se snad nestačíte ani vyspat, abyste to vše zvládli. Papa a posíláme s 
dědou štípanou pusu  babi I. 
----------------------------------------- 
Šimonek a Ondrášek Preisovi      6. 7. 2017 21:52 
Ahojky kluci. Moc na vás vzpomínám. Už nám nám vyrostly na záhonku okurky až přijdete tak si na nich pochutname. Pěkně si 
všechno co jste dělali zapamatujte abyste mi mohli vyprávět. Milion pusinek posílá bába Soňa!!! 



----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      6. 7. 2017 21:42 
Doma vše při starém- táta v práci, BB zlobí P, a já už přečetla dvě detektivky, budu ti vyprávět  
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      6. 7. 2017 21:39 
Ahoj Justý, koukala jsem na fotky. Ty jo, vy se tam máte!  
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      6. 7. 2017 21:29 
Ahoj Adame,   
denně prohlížíme fotky z tábora. Asi si dost užíváš, s Nerfkou ti to sluší. I v kimonu vypadáš jako velký bojovník. Hurááá !   
U nás v ZOL je vše v pohodě, bazén je kompletně opravený. Těší se na tebe. Houby už taky rostou, ale je strašně těch protivnejch 
pavoučků. Moc si užívej legrace a zážitků !!!   Ahoj b.J + d.B. 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      6. 7. 2017 21:12 
Ahojky ty náš chlapáku!   
Moc tě všichni zdravíme a každý den se těšíme, co nového se dozvíme z fotek a deníku - normálně vám závidíme, jak si to tam 
užíváte:) Editka ti každý večer posílá oknem pusu na dobrou noc!   
Babička s Terezkou i Foráčem tě také moc zdraví a strašně se těšíme až budeš všechno vyprávět....Mějte se tam moc krásně, pa 
máma, táta, ségra   
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      6. 7. 2017 20:48 
Ahoj bojovníku!!!! Podle fotek je to u vás samá legrace a pohodička a zábava, ty se máš...Skoro ti závidím, ale hlavně se těším až 
budeš vyprávět. Bacha na mírepardy, ať tě nesežerou!!!!Tady nic nového, vše OK, tisíc pus mamča a Pepi, tatin stále lítá.... 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      6. 7. 2017 19:19 
Čus bus autobus. Tady nic nového. Jak u tebe ? Klidně mi napiš SMS. Táta 
----------------------------------------- 
Johanka Jindrová      6. 7. 2017 19:07 
Ahoj Johy, koukám na fotky a závidím. Taky chci prázdniny :-)   
Pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Eli Vin.      6. 7. 2017 18:45 
Ahoj brouku, balíček je na cestě. Objímám a Terku zdravím..Máma 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Koch      6. 7. 2017 18:39 
Ta k jsem Vás konečně našla na fotkách.Vypadáte spokojeně, tak jsem moc ráda. Počasí Vám také  přeje ,doufejme, že vydrží.Moc 
Vás zdraví babička a Láďa. Posílám moc pus. 
----------------------------------------- 
Gabriela Koutecká      6. 7. 2017 18:18 
Ahoj Broučku,   
Děkuji za znamení, jsem moc rád, že se ti tam moc líbí.   
Megalodonskou pusu zasílají rodičové :-) 
----------------------------------------- 
Petra a Dan Klárovi      6. 7. 2017 18:13 
Zdar táborníci. Doufám, že se máte dobře a kromě chutí na sladké vás nic dalšího netrápí. Máma už chystá záchranné balíčky, takže 
se příští týden snad dočkáte. Tak si to hezky užívejte. Čau táta 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      6. 7. 2017 18:01 
Ahoj kluci,   
tak máme s tátou další kalamitu. Vůbec nám to tady bez vás nejde :) Představte si, že dneska Perry tátovi překousal kabel k myši. 
Perry je asi naštvanej, že tady nejste, tak zlobí :) Jinak jsem koukala na fotky a viděla jsem, že jste se už i koupali :) a že jste 
bojovali v Nerf aréně a vůbec si to tam moc užíváte. Doufám, že jste na sebe hodní a že se vám v pelíškách zdají samé krásné sny. 
Máme vás moc rádi a posíláme pusu. Máma a táta 
----------------------------------------- 
Adam Pospisil      6. 7. 2017 18:00 
Ahoj Adamku.Tak konečně nám trošku sprchlo.Ale opravdu jen malinko, jen se zlepšil vzduch,lépe se vnoci spalo.Odpoledne už 
zase bylo vedro.A jak u vás,urěitě jste se koupali.Moc tě zdravíme a vzpomínáme. babča a děda z Moravy 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      6. 7. 2017 17:07 
Zdravíme tábornici Adélku, myšičko my byli na výletě, opět v Davli, ale tentokrát opačný směr. Vilík zústal doma, jelikož byl ze 
včerejšího dne unavený. Prošli jsme chatovou osadou, u paní si dali jen pivko, plno člunů na Vltavě, to hned taťka říkal ty vlny co 
dělají čluny jak by se ti to líbilo. Večeře byla ve Škodě lásky a opět skvělá, jelikož táta bude tě mít celý příští týden tak můžete jezdit 
na oběd tam, už se ti to krátí a v neděli doma. Posíláme pusinky, jsi miláček, štěstíčko,zlatíčko a Adíček mamuška, tatuška a 
Viloušek. 
----------------------------------------- 
Kluci Janíčkovi      6. 7. 2017 16:14 
Ahoj kluci, jak se vede? Koukáme na fotky a vypadáte spokojeně :-) Moc na vás myslíme. Máte doma překvapení, tak se těšte :-) 
My si teď užíváme pohodu, je volno tak nemusíme do práce :-) Pusu mamka a taťka 
----------------------------------------- 
Daniel Petřík      6. 7. 2017 16:03 



Ahoj zdraví Tě děda Honza, babička Jarmilka a mladší brácha, jedeme na Šumavu na Hoštičky. Moc na Tebe vzpomínáme a těšíme 
se na setkání, věříme, že si vylepšíš výkonnost...Pusu čau 
----------------------------------------- 
Simča a Mišák Lamačovi      6. 7. 2017 15:15 
Ahojky dětičky, tak bazén na chaloupce už stojí, teplota vody vyzkoušena tátou, dědou a nejvíce tetou Janou. Co vidíme na fotkách, 
tak se určitě nenudíte:) posíláme velikánské pusiny. Papa máma a táta 
----------------------------------------- 
Vojtík Putz      6. 7. 2017 14:12 
Ahoj Vojtěško,   
jsme u tety Jany a strejdy Vrátíka ve Varech, moc tě všichni zdravíme. Ráno byli Oťas s tátou a Vráťou na rybách a chytli v Tepličce 
malé plotice a taky raky! Dívala jsem se na fotky a vaše výzbroj do nerfkové arény je báječná, všimla jsem si, že se Šímou jste 
jediní s potápěcími brýlemi:-). Užívejte si program, podle fotek se máte báječně! Závidíme, my už musíme zítra zase do práce:-
(.Paaa máma, táta a Otík 
----------------------------------------- 
Pepa a Kuba Trčkovi      6. 7. 2017 12:59 
Ahoj kamarádi, tak snad se tam hezky bavíte a máte se výborně.   
Aspoň podle fotek to je vidět, že je tam živo. Jenom je mi trochu líto těch mrtvolek :-). Samozřejmě se nám po vás stýská a všichni 
tu truchlíme. Neeee to byla sranda :-))))) ale těšíme se na vás. Je super, že máte takové zážitky. Moc zdravím a brzy čus.Svaťa 
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      6. 7. 2017 12:38 
Ahoj Markétko a Jindříšku :-)   
Sleduji fotky a vidím, že už proběhlo koupání. To je super, mám radost s Vámi :) Na skupinové nerf-fotce se oba usmíváte, jste 
úžasní šikovní táborníci! Ke žlutým tričkům vám přibyla i oranžová, tak můžete založit sbírku. Ať už vaše týmy splnily úkoly nebo se 
jim to nepodařilo, jsme na vás hrdí! Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se :-)) Myslíme na Vás a posíláme pusu :)   
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Kuba a Pepča Tričkovi      6. 7. 2017 11:38 
Ahoj kluci, zdravíme vás tentokrát z Prahy a díváme se na fotky. Jak vidím, máte se dobře a užíváte si. Teď se vylepšilo počasí, tak 
snad dojde i na nějaké koupání. Nezapomeňte se mazat. Tak se mějte moc hezky a my se zase ozveme. Babička s dědou 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      6. 7. 2017 10:43 
Ahoj Lasko moja , Dufam ze si krasne uzivas tabora a novych kamaratov, posielam desat tisic pusiniek na cifernicek a sto tisic 
pohladeni po vlaskoch krasko moja, Love you , tatinek Miro 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      6. 7. 2017 10:17 
Salut Fiston! Essaie de te faire un peu plus photographier, afin que l'on puisse te voir :) Pour l'instant, on a presque l'impression 
que tu es a un autre camp! Nous pensons beaucoup a toi et t'envoyons de gros becs. Gilles et Mo 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicová      6. 7. 2017 09:54 
Ahoj Myšinko, přeji ti dnes krásný den, snad bude pro vás i koupací:-) Zítra ti snad už dorazí nějaké pohledy. Dívala jsem se na 
fotky a máte tam spoustu zábavy. Věřím, že i se bavíš a užíváš si každý den. Pusu posílá Hečhok (máma), babička i děda:-) 
----------------------------------------- 
Vojta Hykel      6. 7. 2017 09:31 
Ahojky Vojtíku, právě jsme si s taťkou prohlíželi fotky a jsme rádi, že jsme Tě na nich párkrát našli a je vidět, že máte pestrý 
program. Užívej si prázdnin, pac a pusu mamka, taťka a Packa. 
----------------------------------------- 
Michalka Polanková      6. 7. 2017 09:19 
Ahoj Miško, už máte za sebou pět nocí a dní, při tom sportování a soutěžích, kterých tam máte asi dost, vám čas letí jako splašený, 
že ho ani nestačíte sledovat. Zítra až půjde pošta ti pošleme pohled s pěknejma kočkama. Mějte se tam s Mikčou hezky. Babička  a 
děděda z Děčína. 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      6. 7. 2017 09:01 
Ahoj naše kočičko, sluníčko,pusinko, jak si to tam užíváš? Počasí máte krásné,i my tu máme krásné počasí, v noci tu byla bouřka a 
pršelo. Ted tu svítí sluníčko, přemýšlíme kam na výlet. Stále na tebe myslíme a těšíme se na tebe. Hezky si to užívej, jsi naše malá 
tábornice. Pusu maminka, tatínek a Vilíček 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      6. 7. 2017 08:53 
ahoj Vojtisku, vsichni Te zdravíme a jsme rádi, ze legrace na táboře pokračuje a ze mate prima počasí. Měj se hezky, zase se 
ozveme. Pusu posilaji maminka, tatínek, Anička a babička z Tabora 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      6. 7. 2017 08:34 
Dobre rano Pettysku, Tak jsme s Karlickem zasu zpatky v Praze. Karlik na Landstejne samozrejme zase utekl a vratil se bez 
ksirecku. Vcera jsem Ti poslal pohled z Rakouska i z Cech. Jsou ale svatky, tak to prijde k Tobe asi az pristi tyden. Moc a moc na 
Tebe myslim, srdicko moje! Opatruj se prosim a uzivej tabora. Srdicko a pusu od taty! 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      6. 7. 2017 08:14 
Ahoj Aničko, maminka už psala, že jsme na Flintouře. S dědou se budu dnes pokračovat v opravě plotu. Včera před večeři zapršelo 
a pak byla super duha. Koukali jsme na fotky a vypadá to, ze mate o zábavu postaráno a zkoušíte nové akrobatické kousky. 
Myslíme na tebe a zdravíme taťoch, maminka, Josífek, babi a děda 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      6. 7. 2017 08:02 



Ahoj Eli, mám pro tebe překvápko! Nejdřív jsem myslela, že ti to dám až k narozeninám, ale vím, že sis to moc přála, tak to 
dostaneš hned jak přijedeš. Koupila jsem ti nové žehlící prkno! To máš radost, viď? Už se nemůžu dočkat až ho vyzkoušíš:-))Mějte 
se moc krásně, pozdravuj Lindu a Šímu. Pa máma 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      6. 7. 2017 07:58 
No teda,odešlo jen půl vzkazu 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      6. 7. 2017 07:58 
Ahoj Hony, tady to ještě spí tak píšu. Sleduji fotky a máte to tam moc pěkné. Je tam asi veselo. Hlavně ať počasí vydrží.Jsme rádi, 
že se ti na táboře líbí . Jsi náš šikula. Máťa tady pořád něco pracuje znáš ho. Měj se krásně a posíláme velké pusy. Moc zdravíme 
babi, děda i teta s Jirkou.A pohled už jsi dostal co. 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      6. 7. 2017 07:56 
Ahoj Jeníčku. Moc pozdravů a pusy zasÍrán máma. Určitě bude teplo, tak se budete koupat. Co nějaký pohled poslat? Pa pus máma  
----------------------------------------- 
Verča Králová      6. 7. 2017 07:53 
Ahoj Verunko, jak je na táboře? Doufám, že se tam máš skvěle. Terezka zítra odjíždí k babičce a vrátí se až příští týden v neděli, ale 
to už budeš taky doma a pojedeme tam za ní všichni společně. Koukal jsem na vaše fotky jsou moc pěkné, jen Tebe je tam málo 
vidět. Užívej si tábora, už se na Tebe těšíme. Zdráví táta, máma, Fíla a Teri. 
----------------------------------------- 
Anička Ruzickova      6. 7. 2017 07:45 
Ahoj Ani zdravime te z Flintouru! Přijeli jsme včera až odpoledne, tátovi se uzamčení telefon tak to řešil- to víš, jako vždy na 
začátku prázdnin  
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      6. 7. 2017 06:11 
Witaj Milanku,   
Mam nadzieje ze sie wysypiasz :) i rano nikt cie nie budzi. Mnie dzis obudzil dzidzius w brzuszku o 5 rano bo byl glodny:) Tak juz 
jestem po sniadaniu i czekam az wstanie tatus.   
Buziaki na caly nowy dzien,   
Mama 
----------------------------------------- 
Max, Romy, Kasi a Josh      6. 7. 2017 05:53 
Ahoj deti, tak jsem rada, ze jsme spolu mluvili a doufam Kasinko, ze jsi spokojena a uzivas si her a lesa. Ja se dnes potkala s 
Honzikem a hezky jsme si povykladali. Mam vas pozdravovat. Dnes vecer jsme byli s tatou na muzikalu. Taky jsme vam vsem neco 
dalsiho koupili a porad na vas vzpominame. Tak zase zitra. Maminka a tata. X 
----------------------------------------- 
Anička Kochová      5. 7. 2017 23:44 
Čauky Aničko, vidím podle fotek že si to užíváš a předvádíš úplnou gymnastiku. Tak Ti moc fandím! Tvoje babi Janka    
----------------------------------------- 
Arči,Samík a Romča Kochovi      5. 7. 2017 23:38 
Nazdar bandité, vidím že na fotkách máte krásné počasí a hodně zábavy a her. To je moc dobře. Jen si to moc hezky všechno 
užívejte. AHOJ!!    
vaše babi Janka 
----------------------------------------- 
Emilka Uhlířová      5. 7. 2017 22:32 
Milá Emilko,těšíme se, až nám ukážeš novinku z párové akrobacie, třeba párovou hvězdu :) a taky až nám budeš vyprávět, zvláště 
nás zajímají ty vodní bitvy. akorát jsme neviděli jídelnu - je tam vůbec? A mají párky? :) Dobrou noc z Vyskře, pusu 
bab+pav+bar+sis 
----------------------------------------- 
Marek a Filda Vejvodovi      5. 7. 2017 22:14 
Ahoj táborníci,   
složili jsme vám krátký hit.   
Na táboře je vždy blaze, stokrát lépe nežli v Praze. Spousta her a soutěží, den nám rychle poběží. Kuchařky nám dobře vaří, takže 
se nám hodně daří. Spoustu bodů za úklid, to je tu teď velký hit. Rodiče nám nechybí, Tcamp nám je nahradí.    
Moc na vás myslíme, máma a táta!   
----------------------------------------- 
Bety a Fanda Vítovi      5. 7. 2017 22:06 
Ahoj drahouškové,    
podle fotek si odpočinete akorát tak ve spacáku, což je dobře. :-) Uživejte si legrace a neutahejte moc dospěláky.   
Objímá vás máma a táta. 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      5. 7. 2017 21:39 
Ahoj Honzíku, opět jsme shlédli fotky.....a je to paráda...S Matouškem jsme byli dneska provětrat kolo....a potkal nového 
kamaráda...taky Honzíka, tak mu o tobě vyprávěl, že jsi už velký a jsi na táboře :-) Pusinky posílá máma a Maty...PS: Doufám, že 
už jsi od nás dostal nějaké pohledy! 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      5. 7. 2017 21:10 
Ahoj Jani,   
dnes jsme ve Lhotce dodělali ten plot. Jako nejlepšího pomocníka tě musela zastoupit Anička, ale není tak dobrý měřič. No, 
nakonec to není tak křivé.... :-)   
Táta 



----------------------------------------- 
Katka Šoltysová      5. 7. 2017 21:05 
Ahoj Katy,   
posíláme pozdravy a těšíme se na nové zprávy. Je vidět, že máte o zábavu postaráno. Není čas,co?A to je dobře.Tady dnes bylo 
vedro. Bez slunečníku se nedalo venku posedět.   
Pusu posílá MTN 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Reznerovi      5. 7. 2017 21:01 
Ahoj kluci,   
moc vás s tatínkem zdravíme. Je to tady bez vás takový tichý a smutný. Včera táta pustil Perryho a on se nám tak schoval, že jsme 
ho nemohli pěkně dlouho najít. Ale už je zase ve svém pelíšku. Posíláme vám tisíc pusinek, máme vás moc rádi. Máma a táta  
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      5. 7. 2017 20:48 
Ahoj Danečku, moc na tebe pořád myslíme a posíláme spoustu pusinek. Máma, táta, Theo a pes Káča 
----------------------------------------- 
Arčí a Samík Kochovi      5. 7. 2017 20:27 
Ahojky kluci,   
pěkně si to užívejte a dejte nám na ty "maláče" pozor. Jste už velcí chlapi! Čus:-)   
Teta Jana a strejda Roman 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      5. 7. 2017 20:24 
Ahojky miláčkové,   
z fotek je vidět, že máte prima zábavu. Jsme moc zvědaví, co všechno nám budete vyprávět. Romčo, jaká byla noční hlídka? Jsme 
na tebe moc pyšní, už jsi velký kluk a jistě to všechno zvládneš. Posíláme tisíc pusinek. Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      5. 7. 2017 20:02 
Witaj kochanie,   
Widzielismy zdjecia z toba w lesie i z nerfka no i z tym labiryntem co robiliscie. Bylismy na spacerze z tata popatrzec na koniki i 
wlasnie wricilismy i leniuchujemy na tarasie. Myslime o tobie.   
Duzo wielkich buziakow,   
Mama i tata 
----------------------------------------- 
Adam Pospišil      5. 7. 2017 18:25 
Ahoj Adýsku.Tak ti to mamka napsala§Mně to také říkala,ale ty jsi v tom pokoji měl určitě svuj pořádek.Já to vím.I v chatce máte 
určité vše na svém místě.Ale co tábor .jistě si to užíváš.U nás došlo málem ke katastrofě.Děda zaléval a Líza mu chtěla pomáhat 
.3lápl jí na ocas a ten řev byl slyšet až do Kyjova.Tak ahoj pusu posílá babča. 
----------------------------------------- 
Adíček Míková      5. 7. 2017 17:46 
Ahoj miláčku, pusinko, štěstíčko, my se taťkou právě vrátili z výletu, jeli jsme do Davle, tam klasika cukrárna a pak podél Sázavy do 
Pikovic a zpět, Vilík hezky šlapal s námi. V Sázavě táta viděl plavat pod mostem užovky. Večeři jsme si dali ve Škodě lásky, super, 
bombička, k tomu vínečko a jeli domu. Moc na tebe vzpomínáme, škoda že nemáme žádné zprávy jak se ti tam líbí a jak si 
spokojená. Posíláme moc, moc pusinek, už se na tebe těšíme, jsi naše malá cácorka. Mamuška, taťuška a prdlej Vilík 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      5. 7. 2017 17:29 
Ahoj zlatíčko, posíláme pozdravy ze Svojetic, pusu babi a děda a pac Clark 
----------------------------------------- 
Eli a Terka obě V.      5. 7. 2017 17:11 
Ahoj holky,na fotkách se teda netlačíte moc dopředu,jen letmo jste občas k zahlídnutí.Pošlete nám někdy úsměv přímo od 
objektivu..Doufáme,že se máte famfárově  
----------------------------------------- 
Tereza Janíčková      5. 7. 2017 17:05 
Milá Terezko, včera jsem se dívala na internetu na Tvé fotky. Vypadáš na nich trochu smutně, tak doufám, že jsi jen soustředěná. 
:-) Líbilo se mi, jaké kombinace oblečení jsi použila. Doufám, že Ti není ve spacáčku zima a pokud ano, že jsi to s vedoucími 
vyřešila. My se máme s tatínkem velmi dobře. Táta pracuje a já odpočívám, například teď čekám, až táta dopeče kuře. :-) Mám Tě 
moc ráda, posílám Ti tisíc pusinek a užívej si! Docela bych se přidala. Ta diskotéka vypadala dost dobře, asi jste trénovali nějakou 
sestavu. Tak doufám, že si ji zapamatuješ a předvedeš mi ji. A pozdravuj Žandu! Pac, pusu a čumáček posílá Máma 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      5. 7. 2017 16:51 
Ahoj Eli! Dnes je u nás moc krásně. U vás snad taky, tak se konečně ohřejete. Možná bylo i na koupání. Táta byl 5 hodin na kole s 
Jirkou (pozdravuje tě) a teď ho Anička porazila v pexesu. Ta se radovala! Chybíš jí tu. Moc tě pozdravuje. Posíláme tisíc pusinek. 
Mamka, táta a Ani 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      5. 7. 2017 15:49 
Ahoj Natálko,  my tě na té akrobacii vůbec nevidíme.  Zase se někde zašíváš?  Pomoz Aňulce s tím pohledem, ať víme,  jak se vám 
vede na táboře.  Papa. M+T 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      5. 7. 2017 15:46 
Ahoj Aničko,  posíláme ti moc pozdravů na tábor.Spinkáš tam dobře nebo celou noc nezamhouříš oči? Hezky si tam hrej s dětmi,  
ať si to na táboře pořádně užiješ.  Máš ještě Prachy? Máma a táta  
----------------------------------------- 
Smradtrik Prdeček      5. 7. 2017 15:09 



Ahoj Páťo, doufám že se tam máš moc fajn, užíváš si kamarády, počasí, a že všechny dostatečně zlobíš. My se tu máme celkem na 
nic. První dva dny jsme stěhovali babičku. Nábytek, knížky, cennosti a tak. No jo, bylo by to fajn, ale my jsme jí stěhovali až do 
Opařan (to je pár kiláků od vás). No, cesta by byla i fajn, kdybych neseděl mezi strejdou Ondrou a strejdou Péťou. Fakt zábavička. 
Druhej den stěhování to bylo stejný, jen přišla i Kačka (Cirda jí kousl do zadku a má tam slušnej hryzanec :D ). Dneska jsme zas 
babče pomáhali na zahradě a za chvíli jdu ven s kámošema. Měj se tam hezky a všechny moc pozdravuj. Pa, brácha. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      5. 7. 2017 14:22 
Ahoj bojovníku, moc na tebe myslíme, jak se ti asi vede, doufám, že se výborně bavíš!!! A co vaše chatka? Nemáte tam moc velký 
binec? Protože já uklízím tvůj pokoj a je to teda dílo...:):) měj se, Áďo moc krásně, snad se zlepší počasí a dojde i na koupačku a 
vodní bitvy. Pozdravuj spolubojovníky, tisíc pus posílá mamča a Pepi, tatin je na Rané a lítá paaaaa 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      5. 7. 2017 13:24 
Protože dneska nefunguje pošta, posíláme další pozdrav z Varů skrze vzkazovník. Filmy se nám konečně probraly, už jsme viděli 13 
filmů a z toho pět opravdu dobrých. Stříkací pistole by vám měly dorazit v pátek společně s pár dobrotama :) mějte se zatím moc 
hezky, neblázněte moc a až všechny zastřelíte, tak si nezapomeňte vzít náboje.    
Pusu   
Táta a Karin 
----------------------------------------- 
Šimonek a Ondrášek Preisovi      5. 7. 2017 13:11 
Ahoj lumpikové !Jjak si to tam užíváte? Doufám že se máte hezky moc na vás vzpomínám posílám moc pusinek. Ondrášku pořádně 
jez ať nejsi jak žízalka. Pozor na klíšťáky. Pá pá babička Soňa 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      5. 7. 2017 11:47 
Ahoj zlato. Dnes Ti jenom píšu.  Je svátek.   Už jsi poslal nějaký pohled? Koukám jak si to tam užíváš. Pusu máma a Jonáš  
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      5. 7. 2017 11:29 
Ahoj divoško, doufáme, že hezky cvičíte a posloucháte dospěláky. Bučárd už začal hezky držet a nosit kačera. Táta, máma a 
zvěřinec 
----------------------------------------- 
Míšánek Lamač      5. 7. 2017 11:02 
Ahoj Míšánku, posíláme Ti pozdravy z prázdnin a myslíme na Vás, jak si užíváte se Simčou super zábavu na táboře! Dnes je horko, 
tak si možná užijete koupání.A co oblíbené nerv bitvy? Adam s Jakoubkem Te moc zdraví! Papa, hezke prázdniny Adam, Jakub 
Huškovi s maminkou  
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      5. 7. 2017 10:55 
Ahojky Simonko! Včera jsme Ti psali k narozkam, určitě sis krásne užila narozeninový den a dnes uz Vás čeká dalsi pestrý program, 
možna i osvěžující koupání? Moc na Vás myslíme a Posilame spoustu prázdninových pozdravu i Míšánkovi,Terezce a Jéňovii! Adam 
a Jakoubek Huškovi s maminkou 
----------------------------------------- 
Emilka Uhlířová      5. 7. 2017 10:37 
Ahoj Emilko, skáče tady kočička, kvetou kytičky a je hezky. Myslím na tebe, jak jsi akrobatka, já bych to nedal. I když podle fotek, 
kde ti to sluší,  jsme takhle cirkusově cvičili (a hlavně ty s Jáchymem), ale to jsi byla malá. Chodíme s maminkou běhat. Uč se 
dobře, to nemohu říct a těším se na neděli. Ahoj táta 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      5. 7. 2017 10:03 
Ahoj Vojto, moc Tě zdravím na táboře, kde si to dle fotek parádně užíváte. Určitě tam máte denně pořádnou legraci. Já se chystám 
na Sibiř, odlétám 6.7. do Moskvy a pak dál pěkně vlakem. Když bude spojení ještě Ti určitě napíšu. Že máš na sebe dávat pozor, Ti 
psát nebudu, to ti určitě bohatě vysvětlila mamka s babičkou. Měj se fajnézně a těším se, až mi budeš všechno vyprávět. Pusu, teta 
Petra s Bobinou 
----------------------------------------- 
Michalka Polanková      5. 7. 2017 09:32 
Miško,    
posílám jednu obrovskou PUSINKU a děkuji za pomoc s ustýskanou sestřenicí... jsi jednička..:-) tak užívej tábora a ukaž se nekdy 
na fotkach..:-) teta Móňa 
----------------------------------------- 
Nikča Kramár      5. 7. 2017 09:28 
Ahoj lasko,   
včera jsem ti volala a koukám, že už je vše v pořádku a že si nestýskáš, když mi nikdo nevolal zpět... a to je dobře, jsem moc ráda, 
tak si užívej dalších krásných dní, rychle to utíká a neboj, balíček je na ceste..:-) Moc pusinek maminka 
----------------------------------------- 
Nellinka Pavlicova      5. 7. 2017 09:21 
Ahoj Mysinko,   
moc te zdravim, divala jsem se na fotky a moc ti to slusi 
----------------------------------------- 
Kuba a Pepa Trčkovi      5. 7. 2017 09:18 
Ahoj Kubo a Pepo,   
moc na vás vzpomínáme, doufám, že si to užíváte a že Kuba už nesmutní. Viděla jsem fotky, tak tam máte veselo. Zatím nepřišla 
žádná pošta, doufám, že jste nám již napsali. Mějte se hezky ahoj máma a táta 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      5. 7. 2017 08:58 



Ahoj Adíčku, moc tě zdravíme na tábor. Ráno jsem se koukala na fotky z úterý a moc tě tam nevidím, a když už, tak mě příjdeš 
všude smutná, myško, myšičko, usměj se trochu. Dneska máte krásné počasí, my snad pojedeme s tatkou na výlet a s Vilíkem. Vilík 
měl klíště, tak mu ho tatka vyndal. Posíláme ti moc pusinek, Vilík tě taky zdraví, pořád spí s tvou nánou mamka, taťka a lumpíček 
Vilíček 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      5. 7. 2017 08:55 
Ahoj Justýnko! Myslíme na tebe a přejeme hodně krásných zážitků a legrace. Hezky si to užívej. Už se na tebe moc těšíme teta 
Pavla, Ivanka a Milan. 
----------------------------------------- 
Vojta a Vincent Kredvíkovi      5. 7. 2017 07:58 
Ahoj Vojto a Vincente, dnes má Metoděj svátek, tak ho vezmeme na malou oslavu do cukrárny, aby se potěšil, protože se mu po 
vás trochu stýská. Podle fotek vidíme, že se máte výborně a zase je na táboře spousta zábavy, tak si to hezky užívejte. Kočičky už 
můžou chodit ven a jsou nadšené. Mějte se krásně a moc nezlobte. Pusu máma, táta a Metoděj 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      5. 7. 2017 07:54 
Ahoj Vojtíšku,všichni Ti posíláme pozdravy a nestačíme se divit, co všechno během jednoho dne stíháte. Je Vám opravdu co 
závidět. Měj se moc hezky, pusu Ti posílají maminka, tatínek, Anička a také babička z Tábora. 
----------------------------------------- 
Verunka Kralova      5. 7. 2017 07:44 
Ahoj Veru,   
teta Maruška z Čimelic Te moc a moc pozdravuje. Říkala, ze to na tom na táboře, kde jste, zná. Její dcera Oldriska tam prý chodila 
dělat vedouci oddílu  
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      4. 7. 2017 23:50 
Ahoj, Andulko, tak teď už máte před sebou pátej den, to už jste mazáci. Jak se máš?? Je to nezvyk, nic nevědět.. a jak ta pošta jde 
dlouho, což? Být na táboře je jako žít za starých časů, bez telefonu, bez sms, bez mailu.... :-D Super...Dnes jsme odeslali tvuj 
narozeninový balík, zítra a pozítří je státní svátek, pošta nefunguje, ale slíbili mi, že v pátek tam bude :-)   
Ve středu ráno jedeme na Flintour, táta s dědou budou opravovat plot, já budu s babi pít kafe a plít záhonky atd. ... má občas 
pršet, tak uvidíme.   
Moc na tebe myslím, beruško,a doufám, že si to užíváš. Jsi nejlepší !! Pusu, maminka. 
----------------------------------------- 
Kluci a holky Curran      4. 7. 2017 23:40 
Ahoj tcampaci!! Jak jsme slyseli od dedy a babicky, mate se vsichni fajn a to nas tesi. My se mame take dobre, konecne jsme byli u 
Sochy svobody a byl to pekny zazitek. Zitra se uvidime s mym bratrancem Honzou. We ❤ NY a planujeme, ze vas sem priste 
vezmeme. Ted si ovsem uzivejte super tabor a uz se nemuzeme dockat, az se sejdeme a o vsem si popovidame. Pa a x, mama a 
gago. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      4. 7. 2017 23:19 
Ahoj Áďo!!!!! Jak se máš???? My se máme moc fajn, dnes jsme byly s Pepi u kadeřnice a ségra má růžový vlasy!!! A moc jí to 
sluší!! Každý den se těšíme na nové zprávy z Míreyardu a prohlížíme fotky. Je to super, máte tam spoustu zábavy, tak si to pořádně 
s klukama užívej!! A Nerf bitvy jsou bezva.Měj se nádherně a občas si vezmi i jiné triko :D:D Tisíc pus mamča a Pepi s růžovou 
hlavou Paaaaaaa Ryby zatím OK 
----------------------------------------- 
Míša, Tom a Martin Rezner      4. 7. 2017 23:00 
Ahoj kluci,   
moc na vás myslíme. Vždy se večer nemůžu dočkat, až si prohlédnu nové fotky a přečtu deníček. Užívejte si to a pomáhejte si. 
Máme vás moc rádi. Máma a táta 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      4. 7. 2017 22:43 
Ahoj Hony. Posíláme moc pozdravů. Krásně si to užij a měj se fajn. Pac a pusu posílají babi Pavlína a děda Radim. 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      4. 7. 2017 22:33 
Litvínov zdraví Vojtíška -babiča a děda. 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      4. 7. 2017 21:46 
Čauky Gábi, nožičky bolí, podařilo se mi vytáhnout dědu na kopec,viděli jsme Hazemburk i Říp,až přijedeš, tak si tam vyšlápnem a 
cestou zpět se stavíme na zmrzce. Užívej si srandy a měj se prima.  papa   babi Iva 
----------------------------------------- 
Marek a Filip Vejvodovi      4. 7. 2017 21:26 
Ahoj kluci, tak jsme dorazili na chalupu a šli jsme rovnou na véču Na západ. Bedlivě sledujeme fotky z tábora a viděli jsme vás 
spolu na laně mezi stromy. Jste moc šikovný, si to užíváte co! Očekáváme koresponďák sem, tak uvidíme. Posíláme pusiny pa. PS: 
ve WoTku viděláno 3 000 000, chybí 1 200 000. A pište!!!!!!!!! Myslí na vás táta a máma. 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      4. 7. 2017 21:12 
Ahoj Eliško, Lindo a Šímo, zdravíme vás z Letů, užívejte si volnosti a legrácek, máte krásné chatky, budeme prohlížet foto z tábora. 
Karolínka se těší na vyprávění vašich zážitků. Mějte se moc fajn, vzpomínáme. Babička, děda a Kája 
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      4. 7. 2017 20:40 
Ahoj Markétko a Jindříšku,   
čteme v deníku, že Jindříšek si včera zahrál skleničkovou rozevlátou zprávu a Markétka vybiku :) Tak si říkáme, co se skrývá pod 
skleničkovou rozevlátou zprávou a jestli si, Markétko, ve vybice byla vybita nebo se ti podařilo trefit někoho jiného nebo obojí :) 



Těšíme se na vaše vyprávění. Včera jsme vám poslali první pohledy, dnes další a ještě určitě pošleme. Moc na vás myslíme a 
posíláme pusu :-)   
Máma a táta   
----------------------------------------- 
Terka a Elka      4. 7. 2017 20:29 
Ahoj holky, v novinách nic o ukradeném táboře nepsali, tak jste asi na noční hlídce nespaly. Húúú, bu-bu-bu! Táta a máma a Ž a E 
+ blechy 
----------------------------------------- 
Petr Pospíšil      4. 7. 2017 20:25 
Ahoj Adámku,   
neměj o mne starost. Mám se moc dobře. Babička se o mne vzorně stará a já ani moc nezlobím. Už se těším až se zase uvidíme a 
budeš mne zase hladit. zdraví tě tvá Růženka. 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      4. 7. 2017 20:21 
Ahoj Pettynko!   
Dival jsem se na fotky na kterych jses videt i Ty. Pocasi vam snad zatim preje a podle fotek mate stale nejaky zajimavy program. 
Vcera jsem byl se Svatikem vecer na pive. Abych pry nesedel stale doma. Zitra jedu s Karlikem asi do Rakouska a asi se zastavim 
na chvilku na Landstejne kde je teta Zuzka. Karlik se aspon poradne venku probehne. Ja na Tebe milacku stale myslim a v duchu te 
hladim a objimam! Posilam moc pus a Katlik poradne oliznuti! Tvuj milujici tata 
----------------------------------------- 
FALCON 09      4. 7. 2017 20:17 
Ahooojky Krýšo, z Havířova posílám pozdrav jen jako "překvápko" pro Tebe. Vsadím se, že tohle jsi určitě nečekal:-). PaP a plno 
krásných zážitků, babička 
----------------------------------------- 
Žofi Benčová      4. 7. 2017 20:13 
Ahoj Fifi, Praha zdraví Míreč. Sleduju pilně fotky a čtu deník a je mi jasné, že je to u vás opět super, tak jako každý rok. Počasí 
zatím v pohodě, tak vám to snad vydrží a nepokazí žádné vaše aktivity. Dávej na sebe pozor, velkou pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Vojtík Putz      4. 7. 2017 20:11 
Ahoj Vojtíšku, prohlížíme s tátou fotky a vypadáte s Šímou oba moc spokojeně. My dnes jedeme pro Otíka k babičce Věrce a zítra 
jedeme zkontrolovat strejdu Vráťu do Karlových Varů. Moc na Tebe myslíme, máme tě moc rádi! Posíláme ti každý velkou štípanou 
pusu!!!Papa, máma, táta a Otík 
----------------------------------------- 
František Benč      4. 7. 2017 20:06 
Ahoj Fanýs, zdravím tě z pražské základny. Co ta zavázaná ruka? Ale už mám zprávy přímo z nejspolehlivějšího zdroje, že to není 
nic vážného a obvaz už je dole. Pokus se, prosím, už nijak blbě neupadnout ani nijak jinak se zneškodnit. Počasí je táborové (ani 
vedro ani deště), tak vám to snad vydrží. V Praze žádné vzrůšo. Dneska byl k večeři špenát a na zítra chystám květák, tak buď rád, 
že jsi od těchto "hrůz" dostatečně daleko :-))). Velkou pusu a dávej na sebe pozor! Máma 
----------------------------------------- 
Janička Roubová      4. 7. 2017 19:53 
Ahoj Jano,    
Právě sedíme u Medvěda a pijeme pivko :-D. Dneska jsem byla se Šmarynem a Pepou v Praze vybírali jsme postel. Odpoledne jsem 
byla se Zuzkou v Čajce a daly jsme si na prasáka každá svojí palačinku s nutellou a horkou čokoládu :-D. V pondělí jsem umírala v 
práci takže vlastně nic nového :-D. Mám tě pozdravovat od HC Junior Mělník starší a mladší dorost, chlapi A a B. Jo a od Zuzky taky 
kočičko. Papa Anča Crosby 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      4. 7. 2017 19:52 
Ahoj Terezko, předně Tě zdravíme a prosíme, vyčkej, balíček si k Tobě najde cestu. Jenom bude trochu komplikovanější, protože 
zítra a pozítří jsou svátky státní, pak jeden všední den a začíná víkend. Takže je možné, že balíček dostaneš až v pondělí. Víme, je 
to skandál, hrůza a vůbec, ale snad to odpustíš nám, svátkům i České poště. Moc na Tebe myslíme, nic zajímavého se u nás 
neděje, což je také dobrá zpráva, takže si užívej her a cvičení, nejez jiným dětem svačiny a vedoucím také neujídej, neohlodávej 
stromovou kůru, nepapej broučky a nedlabej žáby. Jinak Ti povolujeme téměř vše! Těš se na balíček a posíláme Ti mocně velký 
hubanec! Máma, táta a Fido :-) 
----------------------------------------- 
Honzík Dubce      4. 7. 2017 19:27 
Ahojda Honzíku, každý den sledujeme fotky z tábora...a já se nestačím divit...kam zmizel můj malý Honzík? Během pár dnů z něj 
vyrostl velký táborník! Počasí vám přeje...a má být ještě lépe. tak užívej!!! PS: Pokud je tričko čisté, můžeš si ho vzít i druhý 
den...nevím, jestli ti zásoba triček vystačí do konce tábora :-) .....Pusu máma a Matys 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      4. 7. 2017 19:18 
Ahoj Aničko,zdravíme s Maxíkem z Kladna.Čtu váš deník a sleduju fotky,nějak tam nejsi vidět.Máte to ta fajn,tak si to užij.PA a pusu   
Babička s Maxíkem 
----------------------------------------- 
Ema Vítková      4. 7. 2017 19:09 
Ahoooooooooooj Emi, tak zítra vezeme Barču a Dorotku na chalupu :-) Koupili jsme Dorotce nový pelíšek, aby se jí tam líbilo :-) 
Tak se opatruj a pozdravuj Johy :-) Pusu, MTB  
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečeková      4. 7. 2017 19:08 
Zase samé jedničky !  
----------------------------------------- 
Romča a Anička Koch      4. 7. 2017 19:00 



Prohlížela jsem si fotky a vypadá to, že máte bohatý program. Jen jsem Vás na těch fotkách neviděla. My tady většinou 
odpoočíváme a myslíme na Vás. Aničko, co dělá noha? Pozdravujte Arturka a Samíka. Pusu babička a Láďa 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      4. 7. 2017 18:52 
Ahoj Mílo,   
dívali jsme se, jak si to na táboře užíváte, máte tam hotovou bojovku. Určitě jsi jim ukázal, jak se střílí.  
Posíláme pusinky, táta a máma. 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2017 18:30 
Milá Simonko! Přejeme Ti vše nejlepší ke Tvým 10.narozeninkám! Určitě sis užila krásný den, moc, moc na Tebe vzpomínáme, dnes 
jsme se projeli lodí po Dalešické přehradě a bylo to super!!! Moc pozdravů od Adama a Jakuba! 
----------------------------------------- 
Katka Šoltysová      4. 7. 2017 18:14 
Ahoj Katy,   
koukáme, že máte o zábavu postaráno. To je dobře. :) Prohlížíme každý den fotky. Co malíček, ještě "neupadl"? :D Buď opatrná. 
Jsme rádi, že se ti tam líbí. Pusu M+T+N 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      4. 7. 2017 18:13 
Čauky prtě, neděláš náhodou táborníkům vedoucí? Konečně jsme si tě taky na fotkách užili :-) Zítra jedu do Svojetic na borůvky, 
tak mi drž palce, ať jich najdu hodně. Posíláme s tátou obrovitánskou pusu, Pa 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      4. 7. 2017 18:07 
Ahoj Páťo, posíláme pozdravy z práce, ale čeká nás i s víkendem pět dní volna, tak se těšíme. Počasí nemá být zrovna na koupání, 
ale to mě nevadí :-D. Vidím to na pořádný výlet!! Táta s Domčou už se určitě moooc těší :-D Ještě že mám Persinku, ta se mnou 
(za klackem) půjde světa lán a že tam nebudou stánky se zmrzlinou jí nevadí :-D Mám Tě moc ráda, užívej si s klukama a kdyby se 
Ti chtělo, zkus nám napsat koresponďák, ať víme jak se máš (pošťák ho přinese hned druhej den když nezabloudí). Bez toho 
telefonu je to fakt na p*d. :-D Paaa máma, táta, Domčisko a Persinátor :-) 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      4. 7. 2017 17:53 
Ahoj Vojtíšku, posíláme Ti všichni hodně pozdravů. Je to paráda, že prožíváte tolik dobrodružství a legrace, jak vidíme na fotkách. 
Anička by se k Vám hned připojila. Měj se hezky, zase se ozveme. Pusu maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Fanda Vít      4. 7. 2017 17:18 
Fando , zdravíme tě z chalupy, už se vás těšíme až přijedete sBetkou. Zatím si to užijte a mějte se fajn. Myslíme na tebe a posíláme 
velkou p. Babi Jaruška a děda Tom 
----------------------------------------- 
Betka Vitova      4. 7. 2017 17:14 
Betynko , posilame ti pusu z chalupy. Měj se dobře a už se na tebe těšíme až přijedete s Fandou. Babička a děda z Metylovic 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      4. 7. 2017 17:01 
Ahoj Nikolinku moja laska najvetsia, dufam ze si to krasne uzivas a mas sa nadherne ,pozdravujem ta cifernicku malej a Takisto ta 
pozdravuje zelvicka Niki , brum love you 
----------------------------------------- 
Petronella Beneš      4. 7. 2017 15:35 
Ahoj Peťuli, viděla jsem na fotkách, že držíš nějaký diplom, asi jsi něco vyhrála, musíš mi to pak povědět, já Ti moc gratuluju!   
Mám jednu připomínku, prosím, česej si pořádně ty vlasy a nebo někoho staršího popros, ať Ti s tím pomůže! Jinak si s nima doma 
neporadíme a budeme je muset ostříhat, až se vrátíš, začínají vypadat přinejmenším jako vrabčí hnízdo.   
Jinak vypadáš krásně a spokojeně, je vidět, že se ti tam líbí, to mám radost.   
Papa a velikánskou pusu, máma 
----------------------------------------- 
Adelka Mikova      4. 7. 2017 15:30 
Mila Adulka, babicka ti koupila moc hezkou penezenku. Sviti tsdy slunicko a je teplo. Jak ti tam chutna? Zdravi te babicka z Proseka 
a posila ti pusu 
----------------------------------------- 
Ondra Mráček      4. 7. 2017 14:38 
Ahoj táborníku, pilně sleduju fotky jak si to tam užíváš :). Holky pozdravují, Lollypop začala znovu desingovat koberec. A včera jsem 
je obě našla u ntb jak koukají na fotky. Měj se fajn a posíláme pozdravy a pusy. máma a Bacil a Lollypop 
----------------------------------------- 
Fred a Arne Mornštejni      4. 7. 2017 13:54 
Ahoj loupežníci trpaslíci, pilně z fotek sledujeme, jak si to tam užíváte :). Bába s dědou, Britem a Tačúdem pozdravují z hor. Tačúd 
nosí jednu myš za druhou a předkládá je Britovi ke kontrole. Mějte se fajn, pusu máma s tátou 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2017 13:47 
Ahoj, Simí, přeji Ti ještě jednou (snad moje přáníčko došlo) všech nej nej k Tvým 10. narozeninám. Hezky si to tm s Mišánkem 
užijte. Přeeje babička, strejda Martin, teta Veronika a Martínek s Kačkou. Pac Ti posílá Cliffordík :) 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      4. 7. 2017 13:03 
Ahoj Natálko,  tak už asi vím,  proč mi to ty vzkazy seká. Jak se Vede?  Co Andulka? Dáváš na ni Pozor?  Papa 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      4. 7. 2017 13:02 



Ahoj Aničko, tak jak se ti vede na 1.táboře?  Už máš kamarády?  Na fotkách jsi moc hezká. Tak si to tam užívej!  Pusu posílá máma 
a táta 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      4. 7. 2017 12:57 
Ahoj Adámku.Tak už jsem si našla i fotky.Moc ti to tam sluší,jen se mi zdálo, že se mračíš.To jsi byl asi soustředěný na hru.Máte to 
tam moc krásné.Užívej si . Pusu posílá babča,děda spí, má polední klid. 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      4. 7. 2017 12:57 
Ahoj Natálko, tak nevím, jestli ti chodí ty vzkazy celé nebo ne 
----------------------------------------- 
Péťa Klárová      4. 7. 2017 12:34 
Ahóóóój, zdravíme Tě z Prahy. Trochu úsměvu by to chtělo, na fotkách jsi nějaká smutná. Koukám, že jste s holkama vyladěné do 
tyrkysova, občas si vás pletu. Stejné typy, mám problém jako pan profesor ve škole!!! Papa máma a táta 
----------------------------------------- 
Dan Klár      4. 7. 2017 12:15 
Ahóóój, zdravíme Tě z Prahy a  užívej si poslední bezstarostný tábor jako dítě. Už jsi na těch fotkách docela přerostlý. A ty účesy - 
ala fotbalová hvězda!!! Nech se vyfotit s Mackem! Ať máš památku. Papa máma a táta 
----------------------------------------- 
Verunka Králová      4. 7. 2017 11:58 
Ahoj Veváčku, fotky jsou super, akorát Tebe na nich moc nevidím :-D. Nech se občas taky vyfotit :-D. Užívej si to. Posíláme velikou 
pusu. Mamka, Teri a zvířata 
---------------------------------------- 
Áda+Luky+Filda Janíčkovi      4. 7. 2017 11:46 
Nazdar chlapi, podle fotek i deníku se zdá, že si to užíváte. Fotbálky, nerfky atd. Počasí sice není na koupání, ale to určitě přijde. A 
když ne, tak si to vynahradíme na dovče. My s mamkou taky dobrý - chodíme do práce :) Teď bude ale 2 dny volno, tak se těšíme. 
Mějte se, ciao a užívejte si ! A doufám, že nezlobíte, Filipe! :) 
----------------------------------------- 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B.      4. 7. 2017 11:44 
Nazdárek!  Doufám,že se máte bezvadně. Franci,viděla jsem na fotkách vaši tábornickou sekci a zírám,že, běháš po provaze jak 
veverka.Dobrý! Předpokládám,že zavázaná ruka je následek nějakého drobného poranění z drsných tábornických aktivit.Tak na 
sebe dávej pozor! Žofi, ty jako zkušená aktivistka se předpokládám dobře bavíš a užíváš si. Mějte se !  Líbá Máneska. 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      4. 7. 2017 11:23 
Ahoj Máťo, posíláme pozdrav z Prahy. Moc na tebe myslíme, jestli vám neprší a jak si to užíváš. Áďa chodí do práce :-) a bude teď 
až do soboty, já mám od zítra volno, jedeme ke strejdovi pomáhat s baráčkem. Měj se moc fajn, užívej a buď dobrý :-). Pusu 
máma 
----------------------------------------- 
Johanka Jindrová      4. 7. 2017 10:33 
Ahoj Johy, posílám ti pusu z Prahy. Doufám, že došel balíček :-)   
Jdu se obléct a utíkám do práce :-(   
Papa, máma 
----------------------------------------- 
Veronika Králová      4. 7. 2017 10:31 
Ahoj Verunko,/Posíláme ti pozdrav ze smutných Bořanovic.   
Doufáme že se ti na táboře líbí a skvěle se tam bavíš.   
Těšíme se na tebe.   
Kiki Babi a Děda nejvíc 
----------------------------------------- 
Eli Vinčálková      4. 7. 2017 10:27 
Ahoj Elí,zdravíme Tebe i Terku a přejeme Vám pěkné počasí a spoustu nových zážitků a zkušeností  
----------------------------------------- 
Adélka Míková      4. 7. 2017 10:07 
Ahoj kočičko, dneska počasí nic moc, aspoň tady v Praze je zataženo. Odpoledne jdu na návštěvu k babičce a zítra je volno, už se 
těším. A co tobě jak se líbí na táboře, pořád na tebe myslíme s taťkou. Dnes když jsem šla ráno s Vilíkem, tak ty dva zajíci za 
domem, tak mají malinkatý zajíčky, ty jsou krásný, ještě menší než náš Vilík. Moc tě s tatkou zdravíme, posíláme pusinky. Jsi naše 
štěstíčko. 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      4. 7. 2017 09:30 
Ahoj Elinko! Pozdravuje Tě babi Růža, moc na tebe myslí a těší se, až za ní přijedeš. Teta Petra mi přinesla vysvědčení z výtvarky. 
Zase samé 1! Paráda! Moc se mí líbí vaše fotka s Verčou. Posílám mooooooc pus. Mamka  
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      4. 7. 2017 09:23 
Ahojda zlato. Dolší krásný den Ti přeji s Jonáškem Pusu Iva 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      4. 7. 2017 09:21 
Ahoj kluci, dík za zavolání, ale mrzí mě ta Fildova alergie, prosím, zavolejte zas, jestli se to zlepšilo. Jinak vidím na fotkách, že 
děláte opravdu fajn věci. Posílám pusy. máma  
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2017 09:19 
Ahoj Simonko vše nej k svátku přeje teta Ivana a Jonášek 
----------------------------------------- 



Michal Lamač      4. 7. 2017 09:02 
Ahojky Mišičko:), viděli jsme tě na fotkách a vypadá to, že si to tam báječně užíváš, tak ať to tak vydrží i nadále. Posíláme veliké 
pusinky. Papa máma a táta 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2017 08:59 
Naše milá Simonko PŘEJEME TI VŠECHNO NEJLEPŠÍ K TVÝM DNEŠNÍM NAROZENINÁM !!!! užij si krásný den a posíláme velikánské 
pusinky. Papa máma a táta 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      4. 7. 2017 00:29 
Ahoj Terko, čteme si s chutí o všem, co ve Vaší pevnosti děje a že toho je opravdu hodně! Rozhodně jde o zajímavější a pestřejší 
zprávy, než jaké najdeš ve většině novin. A den zakončený diskotékou s opravdovou diskokoulí rotující nad hlavou? Táta už Ti zase 
závidí! :-) Dnešní den byl u nás plný dodržování neboli spěchu. Táta už pomalu rozjíždí ten svůj seriál a evidentně mu schází Tvé 
rady. No, bude si muset počkat. Moc Tě zdravíme a posíláme velký hubanec! Máma, táta a Fido  
----------------------------------------- 
Arči a Sami Kochovi      3. 7. 2017 23:23 
Ahoj kluci, doufám že se máte dobře a sluníčko se na vás směje.  Pozdravujte i Aničku a Romču. Pusu všem. Babi Janka        
----------------------------------------- 
Adam Staněk      3. 7. 2017 23:18 
Ahoj Jurgene :-D Koukali jsme na fotky a je vidět že o zábavu není nouze. To je dobře. Vypadáš spokojeně. Moc na tebe myslíme. 
Máme Tě moc rádi! Edík, maminka, tatínek 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      3. 7. 2017 23:12 
Salut Toby! Nous pensons bien a toi et je vois que tu portes deja tes nouvelles chaussures de foot. Profite bien. Gros bisous. Papa, 
Maman. (Ben est deja a Pilsen chez Babi). 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      3. 7. 2017 22:24 
Ahoj Šiší, právě jsme si prohlédli fotky a tak vidíme, že už jste v plné akci a hra začala. Tak hezky bojujte a užívejte legrace!:) 
Edi by hned jela za tebou, pusu tvoji Sudlíci 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      3. 7. 2017 22:04 
Ahoj Vojtíšku zdravíme Tě z Litvínova strejda už odjel do Tater na dovolenou . Zdravíme Tě babička a děda. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      3. 7. 2017 21:57 
Ahoj Áďo!!!Tak teď jsme s Pepčou dokoukaly Doktora Strange a je to teda něco!! Jsme z toho obě dočista vytřeštěný. Už es těším, 
až se na to koukneme s tebou. To neuvěříš!! Ale Tony Stark je stejně nejvíc. Měj se moc hezky a užívej si s kámošema, všechny 
pozdravuj!! Tisíc pus mamča a Pepi 
----------------------------------------- 
Filip a  Marek Vejvodovi      3. 7. 2017 20:59 
Čus chlapci, dneska jsme viděli první fotky a vypadá to tam zábavně. Akorát Fíla je nějakej smutnej, tak ho Máro trochu zabav, 
hlavně večer! Jinak u nás klídek, zítra jedem na chalupu. PS: nějak se mi nedaří ve WoTku. Čus, máma a táta. 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      3. 7. 2017 20:33 
Ahoj Jani, 
už jsem doma z motorek. V polsku bylo pěkně a viděl jsem Simpsonovi polsky :-) 
Měj se. Táta 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      3. 7. 2017 20:31 
Ahoj Jeníku.  Další pozdravy a pusy ti posílárie.  Máma a Jonáš. 
----------------------------------------- 
František Benč      3. 7. 2017 20:18 
Čus táborníku, tak už jsem viděla nějaké táborové foto, doufám, že nová nerfka funguje jak má :-). A taky doufám, že neprobíhá 
žádná stýskačka, víš, že bys mě fakt naštval :-))). Velkou pusu máma 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      3. 7. 2017 20:16 
Ahoj, Ani, moc a moc tě zdravíme a objímáme ! vypadá to na skvělej tábor ! úplně koukám ! :-) Doufáme, že se ti to tam líbí! zítra 
odesíláme dopis a ty brzo napiš, teda jestli budeš mít čas ;-) jsme zvědaví. Pac a pusu, maminka a tatínek a Josífek.  
----------------------------------------- 
Žofi Benčová      3. 7. 2017 20:14 
Ahoj zlatíčko, tak už jsem shlédla první fotodokumentaci a těším se na další. Měj se tam krásně a a žádný blbiny :-). Pusu máma 
----------------------------------------- 
Arčí a Samík Kochovi      3. 7. 2017 20:08 
Ahojky chlapáci, 
věříme, že jste už našli nové kamarády a užíváte si to. Moc na vás myslíme.  
Teta Jana a strejda Roman 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      3. 7. 2017 20:06 
Ahojky miláčkové, 
podle deníku a fotek tam máte prima zábavu. Tatínek se ptá, zda Carryho střílíte nebo bráníte? Užívejte si to tam.  
Pa maminka a tatínek  
----------------------------------------- 
Emilka Uhlířová      3. 7. 2017 20:00 



Ahoj Emilko, zdravíme tě z Vyskeře, kterou znáš. Také Sisince se tu líbí, nejvíc pod topením, střídá všechny postele. Vylezli jsme i s 
Pavlem ke kapličce svaté Anny. Podle tvé rady hrajeme fotbálek, Bára vyhrává. Našli jsme tě na fotkách, sluší ti to, jak tancuješ. 
Pavel zdraví Emulinku, moc se na ní těší. Pusu babička, Bára, Pavel, Sísa 
----------------------------------------- 
Gabriela Koutecká      3. 7. 2017 19:56 
zDáReC céRko, 
poSÍlÁm MeLOUnoVou pUsU, proTožE jseM h0 cELEj zdLáBNUl.  
a mÁMa zasE pAStovoU - jasnÝ, UŽ jDe pomALu d0 HajÍ.  
t+M  
----------------------------------------- 
Markétka a Jindříšek      3. 7. 2017 19:50 
Ahoj Markétko a Jindříšku, 
moc vás oba zdravíme. Oba jste vidět na fotkách, tak z toho máme radost. Jsme rádi, že dorazil jen otec Fura a matka Fúrie ne :) I 
nerfky už jste stihli, paráda! A těma celebritama, jak se to tam hemží! Je to pecka, jaký máte program :-)  
Užívejte :)  
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Daneček Petřík      3. 7. 2017 19:21 
Ahoj Danečku, posiláme pusinku a moc na Tebe vzpomínáme! Sledujeme fotogalerii a vypadá to na pěknou legraci... Máme Tě moc 
rádi. Máma, táta, Theo, pes Káća. P.S. Pozdravuj všechny kamarády!!! 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      3. 7. 2017 18:30 
Ahoj Honzíku, posíláme hodně pozdravů. Gratulujeme ke druhému místu.Užij si to a hlavně, aby bylo pěkné počasí.Hodně pus 
posílají babi Pavlína, děda Radim, máma, Matoušek a Petra s Jirkou.Pápá 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      3. 7. 2017 18:26 
Tak se zase useknul 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      3. 7. 2017 18:26 
Tak se zase useknul 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      3. 7. 2017 18:25 
Ahoj Natálko,  už podruhé se můj vzkaz pro tebe useknul 
----------------------------------------- 
Verca Kralova      3. 7. 2017 18:02 
Ahoj princezno, jak se dari? Doufám, ze tam mate krásné počasí jako my. Koukala jsem na fotky a je vidět, ze si to tam uzivate. To 
je moc dobre. Jsem zvědavá, jakých vykonu dosahnete v akrobacii. Tesim se na další deník a fotky! Posílám moc pusinek  
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      3. 7. 2017 17:56 
Ahoj Vojtíšku,posíláme pozdravy a jsme rádi, jak si parádně užíváte pobytu na táboře. Měj se hezky, zase se ozveme. Pusu 
maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Míša, Tomík a Martin Reznerovi      3. 7. 2017 17:30 
Ahoj kluci, 
koukala jsem na fotky a úplně vám závidím, hned bych na tábor jela taky. Moc na vás s tátou myslíme a těšíme se na vaše zážitky. 
Doufám, že se vám hezky spinká a zdají se vám samé krásné sny. Kdyžtak můžete poprosit Stáňu, aby Vám večer řekla svitojasí 
zaříkávadlo :) Posílám velkou pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Justýnka Bučková      3. 7. 2017 17:08 
Ahoj Justý, dneska Butch už trénoval s pravou kachnou, ale moc se mu nechtělo...tak nevím. Pópa pořád mňouká a táta je 
nerudnej 
----------------------------------------- 
 
Vojtík Putz      3. 7. 2017 16:22 
Ahoj Vojtí! Koukala jsem se na fotky a vypadáš na nich, že tě to tam moc baví! Jsi naše zlatíčko, máme tě moc rádi! Doufám, že jsi 
přežil Nerfkovou bitvu, vypadala fakt drsně!!!! Zdraví máma, táta, brácha 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      3. 7. 2017 16:03 
Ahoj naše velké štěstíčko, jsme doma a koukáme s taťkou na fotky, asi na čtyřech jsi ty a myslíme na tebe a je nám smutno. 
Posíláme ti oba plno pusinek a Vilíček plno čumáčků. Jsi naše sluníčko a máme tě moc rádi. Tatka, mamka a Viloušek 
----------------------------------------- 
Kuba a Pepča Tričkovi      3. 7. 2017 15:46 
Omlouvám se, počítač mi v nadpisu napsal chybu. Babička a děda 
----------------------------------------- 
Kuba a Pekáč Trčkovi      3. 7. 2017 15:43 
Ahoj kluci, zdraví vás babička s dědou.Už jsme zase na chalupě a čekalo nás tu moc práce. Netopýři už odletěli a přesídlil se jinam. 
Viděli jsme fotky a i vás na fotkách. Podle toho vidíme, že se máte dobře a těšíme se co budete vyprávět. Také jste měli disco, tak 
doufám, že jste si dobře zatančili. Mějte se moc hezky ba a dě 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      3. 7. 2017 15:35 



Ahoj, Honzíku. Posíláme pozdravy, určitě se držíš jako správnej chlap a užíváš si svůj první tábor. Měj se moc dobře a hezky se bav. 
Myslí na Tebe babička Daniela a děda Ruda. 
----------------------------------------- 
Bety a Fanda Vítovi      3. 7. 2017 15:33 
Čau kočičko a kocoure,   
zdravíme vás z velké dalky - z Čimelic. Je to fajn, aspon víme, že  mame stejne pocasi. :))  Pozdravuji vas Holých, hlavne Premek 
se chtel za vami vydat kvuli nerfkam. A vsichni ze statku, maji 2 nova kotata. Papa, objima vas mama a tata. 
----------------------------------------- 
Nikča K. a Michalka P.      3. 7. 2017 15:27 
Ahojky Niki a Miško, moc Vás obě zdravíme z horkého města, určitě se máte líp při hrách v lese, než my tady v práci. Doufáme, že 
se počasí vydaří a budete se moct už brzy taky vykoupat. Miško, napiš, jak se daří. Posíláme moc pus a taky psaní ! Babi a děda z 
Proseka 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      3. 7. 2017 14:49 
Ahoj Natálko, jsi vůbec na táboře?  Nikde jsme tě na fotkách nenašli  
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      3. 7. 2017 14:47 
Ahoj Aničko,  tak jsme tě našli na fotkách a moc ti to tam sluší.  Stíháš všechno?  Vypadá, že tam máte celkem fofr. Měj se. Pusu 
posílá máma a táta  
----------------------------------------- 
Katka Šoltysová      3. 7. 2017 14:40 
Ahoj Katy, 
všichni tě moooc zdravíme. Už jsme prohlíželi fotky- a - našli jsme tě !!:) Dobře, že jste zvládly hlídku. Čekej dopis, už je na cestě. 
Pěkný další den. M+T+N 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      3. 7. 2017 14:32 
Čau brouku!!!!! Píšu ti z práce, moc mě to tu neba...radši bych byla na táboře. Podle fotek tam máte velkou legrandu. A koukala 
jsem, že jsi vyzkoušel novou Nerfku, tak super, co ? 
Pepi pořád čte a čte a čte, taťka se chystá na Ranou a já pracuju a těším se na další fotky a deník z tábora. Moc pozdravů a tisíc 
pus. Mamča 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      3. 7. 2017 13:53 
Witaj  synku,  
Jestem w pracy i mysle o Tobie :) Mam nadzieje ze dobrze sie bawisz z Reznerami i nowymi kolegami. U nas w Pradze jest ladna 
pogoda i po pracy pojdziemy z tata na spacer.  
Buziaki,  
Mama 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      3. 7. 2017 13:00 
Ahoj Eliško zdravím tě z práce a moc na tebe myslím.  
Táta 
----------------------------------------- 
Charlottka a Lukášek  Hendrych      3. 7. 2017 12:58 
Ahojky, vzpomínáme na vás, jak se vám na táboře líbí, počasí je zatím dobré, tak s to užívejte. 
Děda a babička  
----------------------------------------- 
Josh, Max, Romy a Kasi      3. 7. 2017 12:57 
Hello from NY to our great kids! Prave vstavame a tesime se na super den. Zaroven na vas nemuzeme prestat myslet, jak se mate 
a jak si to uzivate! Moc vas pozdravujeme a brzy se ozveme. Mama a gago 
----------------------------------------- 
Eliška Kadlečková      3. 7. 2017 12:36 
Ahoj Eliško myško! Díváme se poctivě na fotky, čtu si deník a moc jsem se nasmála nad fotkami Dreamteamu. Určitě máte spoustu 
legrace. Tady je teď takové ticho, když je Andulka ve školce. Jen Daisy a Hejly pořád piští. Asi tě mám pozdravovat. Pa a velkou 
pusu. Za všechny mamka 
----------------------------------------- 
Míša Polanková      3. 7. 2017 11:58 
Ahoj, koukali jsme, že tam je taky tvoje sestřenice, ta je menší, tak na ní dávej pozor když tam není Vašek.    Z výletu jsme ti 
poslali pohled. Babička a děda z Děčína. 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      3. 7. 2017 11:46 
Ahoj Adulinečko, štěstíčko a miláčku, tak jak se ti líbí na táboře? Koukala jsem včera na fotky z tábora, dnes je ukážu taťkovi a zítra 
babičce. Četla jsem že jste měli včera diskotéku. babička tě moc pozdravuje, koupila ti novou peněženku. Vilík spal opět na tvém 
polštáři, ale v noci trochu rarašil, však ho znáš. Moc mě chybíš. Posílám ti plno pusinek mamka   
PS. Mám pro tebe překvapení. 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      3. 7. 2017 11:23 
Ahojky Aničko,všichni tě zdravíme z Kladna **05.Jsme rádi,že jste na pevnost dorazili v pořádku a nechytli po cestě vítr,bouři,nebo 
velkou vodu.Snad vám vyjde počasí,a když zaprší,alespoň rozšlápneš nové gumáky **01  My se strejdou jsme si dali odpočívací 
víkend a zase už začala práce..i já mám sem tam občas brigádu,tak se ti starám i o Uhlíka,jen ho moc nemazlím,tak si ho budeš 
muset asi zase ochočit až se vrátíš, o jahůdky-krásně rostou a pomalu dozrávají,den,dva a půjdou na mrazák **04.Pošlu ti dva 
pohledy,první zítra a druhý příští týden.Bude na nich šifra,určitě na to příjdeš.Jinak ti budu psát sem a každý den koukat na 



foto.Určitě vám napíše i taťka a Babička.Buď na sebe opatrná,hlavně při té akrobacii.Vše dělej v klidu.Ukaž všem,jaká jsi skvělá 
holka,hlavně se nemrač a nenafukuj..to ti nesluší,pomáhej ostatním,když budeš moct.  **04.Pozdravuj Jáju a užívej tábora..pusu 
posíláme a pozdravy od Naty,Rádi,a všech ze Sýkorky **15**16 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      3. 7. 2017 11:15 
Ahojte drahoušci, podle deníku si to tam musíte paráádně užívat. Doufám, že vám vyjde počasí a budete mít spoousty zážitků, 
které nám pak povykládáte :-) Moc vás zdravíme a posíláme pusu:-* Strejda Libor a teta Dáša :-)  
----------------------------------------- 
Adam Pospišil      3. 7. 2017 10:52 
Ahoj Adamku,určitě si užíváš krásné prázdniny,Moc Ti přejeme pěkné počasí a výborné kamarády, babča Ivča a Jindroušek 
----------------------------------------- 
Míša Polanková      3. 7. 2017 10:31 
Miško, posíláme ti moc pozdravů na tábor, ať se ti tam líbí jako vždycky, určitě tam máš kamarádky z minula. Babička a děda z 
Děčína  
----------------------------------------- 
Kluci Janíčkovi      3. 7. 2017 10:16 
Ahoj Luky, Fildo a Adámku,  
Viděli  jsme  první fotky,počasí se má zlepšit, tak si to tam  
určitě užijete. Těšíme se na vás až přijedete. Hodně zábavy 
a legrace vám přeje babička a děda. 
----------------------------------------- 
Janička Roubová      3. 7. 2017 10:05 
Ahoj Jani, doufám že si tábor pořádně užíváš a děláš ze sebe toho největšího retarda (jako vždycky). Máš ještě modrozelené vlasy? 
Já ty mý fialový už skoro nevidím... Těším se na tebe až přijedeš a půjdeme někam do města. Čus bambus.... 
 PS: chybíš mi 
 
#Míša Jelínková 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      3. 7. 2017 09:39 
Dobre rano Pettynko! Myslim moc na Tebe co asi hrajete za hry a jak se bavite. Opatruj se prosim a uzivej si to. Karlik posila 
pacicku a ja velkou pusu. Moc Te miluju a libam! Tvuj tata. 
----------------------------------------- 
Terka a Eliška, obě V.      3. 7. 2017 09:22 
Čau holky, kousek od Vás jsou vesnice Uzenice a Tchořovice. Když nebudete dodržovat hygienu, tak vás tam odstěhují! Tak bacha! 
Táta&Honza 
----------------------------------------- 
Filda a Tom Brůžkovi      3. 7. 2017 09:18 
Ahoj kluci, moc na vás vzpomínám, moc se mi stýská, ale vím, že se nenudíte a hlavně, že nedržíte pořád ty desky. My jsme včera 
celý den strávili nad výběrem po Dlabačovi, už nám z toho šla hlava kolem. Tak užívejte legraci. Máma a táta 
----------------------------------------- 
Arczi a Sami Koch      3. 7. 2017 08:59 
Czau chlopaki, jak Wam leci? Mam nadzieje, ze super, pogoda fajno, partyja tez:-) Tak se to uzyjcie co nejwiyncyj. Kocham Was a 
sciskom na odleglosc:-*   
mam 
----------------------------------------- 
Kuba a Pepa Trčka      3. 7. 2017 08:44 
Ahoj Kubíku a Pepčo,  
moc na vás vzpomínáme. Viděla jsem fotky, máte to tam moc hezké. Kubo, dostala jsem vzkaz, nebuď smutný, za chvíli se 
uvidíme, uvidíš, jak to uteče a budeš mi všechno vyprávět, co jste podnikali. máma, táta, Laki (posílá pac) a Oskar (posílá pozdrav) 
----------------------------------------- 
Eli Vinčálková a Terka Vodová      3. 7. 2017 06:37 
Ahoj holky, viděli jsme fotky, jak cvičíte a trénujete... Bezva! Doufám, že hlídku jste zvládly a neusnuly jste tam... Mějte se krásně, 
prázdninově... A. 
----------------------------------------- 
Simča a Mišák Lamačovi      3. 7. 2017 06:17 
Ahojky dětičky, moc moc Vás pozdravujeme a posíláme ty největší a nejsladší pusinky. Podle fotek se máte báječně a hlavně Vám 
to na nich moc sluší, určitě se nenudíte:) papa máma, táta a Maggie 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      2. 7. 2017 23:32 
Ahoj zlato!!!!! Posíláme tísíc pus z domova, koukáme na fotky a máte tam spoustu legrace, tak doufám, že si to užíváš.  
Měj se moc hezky a pozdravuj kluky!!!! 
Pááááá mamča, tatin a Pepča - rybičky už spí 
----------------------------------------- 
Samík a Arči Kochovi      2. 7. 2017 23:07 
Ahoj, závidím vám že jste v přírodě! Tak si to oba užívejte a Ty Samík ukaž jak umíš hrát fotbal! Doufám že budete mít celou dobu 
krásně. Pusu oběma posílá babi Janka. AHOJ!   
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      2. 7. 2017 23:03 
Ahojky Honzíku,  



doufám, že užíváš tábora a už sis našel nové kamarády.  Jsme u babičky a dědy a číháme na fotky z tábora. Aktivit máte opravdu 
hodně, takže se asi moc nezastavíš. Moc na tebe vzpomínáme. Měj se krásně! Pusu posílá máma, Matoušek, babička Pavlína, děda 
Ráďa a teta Petra s Jirkou...a Róza :-) 
----------------------------------------- 
Máťa Ďurina      2. 7. 2017 22:34 
Ahoj Matýsku, posílám pozdrav z domova. Doufám, že se máš dobře, neprší vám a máte srandu a pohodu. Moc na tebe myslím, 
posílám pozdravy a pusu! Buď dobrý :-) Máma 
----------------------------------------- 
Fred a Arne Mornštejni      2. 7. 2017 22:25 
Pusu z Prahy, užívejte,  tcampujte . máma s tátou pa 
----------------------------------------- 
Petronella Beneš      2. 7. 2017 22:22 
Ahoj miláčku, doufám, že ses na táboře dobře zabydlela a že ses potkala se všemi svými kamarády a kamarádkami z minulého 
roku. Moc Tě zdravím, posílám pohlazení a pusinky. Miluju Tě, máma 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      2. 7. 2017 22:12 
Pozdrav z Litvínova posílá babička -děda a strejda Roman. 
----------------------------------------- 
Milan Bohatý      2. 7. 2017 21:03 
Ahoj Mílo,  
doufám, že sis užil první den a že jste s klukama moc nedivočili. Tak teďka sladké sny ať máš zítra plno energie. Posíláme pusy.  
Táta a Máma 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      2. 7. 2017 20:11 
Ahojky Aničko a Romčo, 
určitě jste si užili první táborový den. Romčo, už jste hráli fotbal? Ani, co živé pyramidy? My si byli zahrát v Poděbradech. Posíláme 
pusinku, užívejte si to. Pozdravujte bratránky a Matěje. Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      2. 7. 2017 20:05 
Ahoj Jeníku. Snad se ti na táboře líbí. Moc pus posílá máma  
----------------------------------------- 
vojta Vodrážka      2. 7. 2017 20:01 
ahoj Vojtíšku hezky si to tam užij přeji Vám krásné počasí a hodně zážitků              babička z Tábora 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      2. 7. 2017 19:41 
Ahóooj Páťo!! -:) V deníku jsem se dočetla, že všichni bydlíte dle přání, takže doufám že i vaše Čtyřka je pod jednou střechou. :-) V 
sobotu i v neděli jsem byla u babičky. Stěhování nebere konce, ale už se to začíná alespoň trochu rýsovat. Na zahrádce už dozrál 
rybíz, příští týden ho s babičkou, Domčou a Kačkou očešeme, aby bylo na vánoční marmeládu a  koláček až se vrátíš :-). Všichni 
stěhováci tě moc pozdravujou...  děda, babička, strejdánek, strejda Ondra, Domča a Kačka, Brixinka a Cirouš (kterej kousl Kačenku 
do zadku, jen trochu, ale na pořádný leknutí a modřinu to stačilo). Měj se móooc krásně, užívejte, Tvoje máma, táta a Persinka  :-) 
----------------------------------------- 
Terezka Veselá      2. 7. 2017 19:20 
Ahoj sluníčko, tak už jsem dorazil domů. Dojeli jsme všichni v pořádku. Doufám že se tam máš dobře a že se ti tam líbí. Zítra ti 
dobiju ten kredit, dnes už jsem to nezvládl, neměl jsem u sebe české peníze. Až budeš moci tak prozvoň a já ti zavolám zpět. 
Všichni tě pozdravují a posíláme moc pusinek, měj se tam krásně máme tě rádi. Táta 
----------------------------------------- 
Mates Ďurina      2. 7. 2017 19:10 
Nazdáár, čuuuus! Jak je? Tady je všechno okáčko. Adam si koupil flexovou mikinu a flexovou bundu. Chystám se dorazit na sobotu 
a neděli, tak se uvidíme. Nedělej ostudu a Budha je.......:-)))) 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      2. 7. 2017 18:29 
Ahoj Maty, hezky si to na táboře uzij. Maminka, tatínek a Lindulka 
Pozdravuj Romču a Aničku  
Pa 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      2. 7. 2017 18:29 
Ahoj posíláme hodně pozdravů z Prahy. Jsme rádi, že jste spokojení.  Doufáme, že Vám bude přát počasí a hezky si pobyt užijete. 
Přejeme samé veselé žážitky. Babička a Láďa. 
----------------------------------------- 
Krysoun Sudlik      2. 7. 2017 18:07 
Ahoj Krystufku! Zavidíme ti, ze uz ti začaly prázdniny, mas před sebou cele léto volna a uzivas si to teď na táboře se spoustou 
novych kamarádů a čeká te každý den nějaký nový zážitek !  
----------------------------------------- 
Adélka Míková      2. 7. 2017 17:12 
Ahoj Adíčku, myšáčku plyšáčku, neděle u konce a zítra ZASE do práce, vůbec se nechce, to ty si užíváš volna, celkem i počasí, 
kamarádů. Vilík celou noc spal na tvém polštáři s ovečkou a růžovou nánou, kterou si dal pod hlavičku, dnes tě pořád hledá. My s 
tatkou jeli na oběd, nevařila jsem, jak tatka komentuje ( jako vždy ), ale znáš mě vaření je můj nepřítel, já radši uklízím, tak jsem 
celý dopoledne uklízela, byteček je jak z gruntu, pokud tatka neudělá bordel, znáš ho, jeho tepláky apod. Miláčku je nám smutno, 
posíláme pusinky, plno pozdravů a Vilíček taky. Mamka, tatka a Viloušek 
----------------------------------------- 
Samik a Arci      2. 7. 2017 16:43 



Cau chlapi, doufam, ze se zacinate seznamovat a uzijete si zabavu a dobrodruzstvi. Kocham Was, Tatus 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      2. 7. 2017 16:41 
Ahoj Terezko, dočetli jsme se, že už máte všichni své "pelíšky" a pomalu se začínáte rozhlížet po světě, plném velkých 
dobrodružství. A to je bezva. Četli jsme, že se u Vás objeví i Otec Fura, tak jen aby Tě nenapadlo ho zkrášlovat a zastřihovat mu 
vous. Je to docela mrzout a mohl by Ti až do konce tábora dávat pořád nějaké hádanky. U nás je příjemně zataženo a klid, Fido 
pěkně pospává (ostatně jako vždy) a vše je tak, jak má být. Balíček pošleme, jak jsme slíbili. Zdraví máma, táta a Fido    
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      2. 7. 2017 16:13 
Ahoj Vojtíšku, moc Tě zdravíme, jsme rádi, že se máte skvěle a těšíme se na zprávy z Vašeho dobrodružství na pevnosti. Pusu 
posílají maminka, tatínek a Anička 
----------------------------------------- 
Ema Vítková      2. 7. 2017 15:29 
Ahooooooooj Emi, tak jsme se Bárou daly do úklidu... ta úúúúpíííííí :-) :-) :-) Ppapaááá a pusu, MTB 
----------------------------------------- 
Petronella Benes      2. 7. 2017 15:08 
Ahoj Petty! Doufam, ze jste v poradku dojeli a ubytovali se. Snad vam bude prat pocasi a mas tam nejake kamarady. My s 
Karlickem na Tebe moc myslime a posilame tisic pusinek i cumacku!!! Milujeme Te! Tata s Karlikem 
----------------------------------------- 
Kateřina Šoltysová      2. 7. 2017 14:45 
Ahoj Katy, to jsme rádi, že je vše super.Přejeme hezkou zábavu a plno zážitků. Ať se vám v soutěžích daří a počasí vám 
přeje.Všichni posíláme pozdrav a pusu M+T+N 
----------------------------------------- 
Míša, Tomík a Martin Reznerovi      2. 7. 2017 14:22 
Ahoj kluci, 
moc vás zdravíme a věříme, že si užijete spoustu dobrodružství, přivezete si zážitky a třeba se naučíte i něco nového. My se doma 
budeme starat o Perryho a budeme se těšit, až nám vše budete vyprávět. Moc taky pozdravujeme Stáňu, tak jí to prosím vyřiďtě 
Pusu posílá máma a táta 
----------------------------------------- 
Johanka Jindrová      2. 7. 2017 14:20 
Ahoj Johy, posíláme ti s Timem pusu :-)  
máma 
------------------------------------------ 
Daneček Petřík 
Ahoj Danečku, 
jsme moc rádi, že jste dobře dojeli a moc na tebe vzpomínáme. Posíláme velkou pusinku 
------------------------------------------ 
Gabinka Koutecka 
Posilame prvni prazdninovou pusu, chytejjjj babi Iva a deda 
------------------------------------------ 
Markétka a Jindříšek 
Ahoj Markétko a Jindříšku, 

máte za sebou první táborovou noc a my věříme, že se máte skvěle a užíváte si tam! Moc na vás myslíme a posíláme pusu   
Máma a táta 
------------------------------------------ 
Kluci Janíčkovi 
Ahoj Fildo, Luky a Adámku, 
moc na vás myslíme a přejeme pěkné počasí a spoustu zábavy :-) Adámku dej vědět s kým jsi v chatce a napište jak se máte :-) 
Pusu mamka a taťka 
------------------------------------------ 
Tobias Oulevey 
Ahoj Tobí, 
jsem ráda, že jste dobře dojeli, doufám, že vám vyšlo bydlení s Honzou a Jáchymem, a že jste ve stejném oddíle, budeme se těšit 

na zprávy, jak se máte, posíláme pusu  , máma, táta a Ben. 
------------------------------------------ 
Natálka Šomanová 
Ahoj Natalko, tak jak to s Vámi vypadá? Je všechno OK? My už zařezáváme na chalupě 
------------------------------------------ 
Anička Kmoníčková 

Ahoj Aničko, jaká byla první noc na táboře? Doufám, že se vyspinkala do růžová a dnes už lítám na zdravém vzduchu  . Moc a 

moc pusinek ti posíláme  . Máma a táta 
------------------------------------------ 
Nellinka Pavlicová 
Ahoj Mysinko, zdravi te mama, babicka a deda. Doufam, ze ses vyspala dobre a ze se ti na tabore libi. Tesim se na 

zpravy  Mama 
------------------------------------------ 
Luisa Samková 
Ahoj kotě. Jsme rádi, že jste dobře dojeli. Užívejte si tábor a nepřehánějte to s těmi párty! ;-) 
(a nezapomeň taky napsat! ;-) 
Paaaa. Máma 



------------------------------------------ 
Děti Curranovi 
Ahoj vnoučátka, 
zdravíme vás s babičkou z chalupy. Doufám, že jste všichni v pohodě a že se staráte o Kasinku. Mějte se hezky. 
Děda a babi 
------------------------------------------ 
FALCON 09 
Ahoj Krýšo, zdravíme Tě :-) Jak se ti nosí šusťákovka, asi blbě, když visí doma na háčku :-))) Pošleme ti jí balíčkem. Pa S+R+N 
------------------------------------------ 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B. 

Máneska zdraví Míreč !  
------------------------------------------ 
Marča a Fíla Vejvodovi 
Ahoj kluci, tak první noc bez dozoru rodičů máte za sebou. Doufám že byla fajn. Užívejte. Pa máma a táta. 
------------------------------------------ 
Vojtík Putz 
Ahoj Vojto, moc tě zdravíme a doufáme, že první noc v novém pelíšku byla fajn a ať se ti tam moc líbí! Pusu posílá máma, táta a 

Otík   
------------------------------------------ 
Tereza Vodová 
Ahoj Teri, 
posíláme pozdravy i od babiček a dědy. Kočky se diví, že je tu tak prázdno! Včera jsme vyjeli na kole a budeme zastřešovat 
pergolu. Měj se krásně a věřím, že to v chatičce zvládnete i ve třech:-) máma a táta 
------------------------------------------ 
Veronika Králová 
Ahóóój Verčo, zdravíme tě a přejeme hodně zábavy na zdravém vzduchu a hlavně s pěknými výlety. Doufám, že máš pěkný pelíšek 
a krásně jsi se první noc vyspala. Jestli se dostanete do Čimelic, tak tam pozdravuj a na náměstí si dej i za mě zmrzlinu (ale stačí 

jen malá   ). Ze Zruče zdraví babička s dědou. MŤR    
------------------------------------------ 
Jája Roubová 
Ahoj Jájo 
Dnes v 7 hod. volal táta z Letiště, pokračují směrem na Králíky. Dnes tam má být nějaký doprovodný program k výročí. Doma vše 
OK, za chvíli jedeme do Lhotky. 

Všichni tě pozdravují a nezapomeň na slib (pí. Pospíšilová) a užij si t o tam.Měj se.   
máma 
------------------------------------------ 
Ondra Mráček 
Ahoj Ondro, posíláme pozdravy, hlavně ať se Ti tam líbí a užiješ si to. 
máma, Bacil, Lollypop 
------------------------------------------ 
Nikča Kramár 
Ahoj Nikčulínku ...tak jaká byla první noc? A jak je spokojená Nellinka, na svém prvním táboře? Moc jí také zdravím a naší Michalku 

taky moc..  , a az budete chtít, písněte sms. Doma vše fajn, Montik dnes spinkal misto Nikci v postýlce, asi se mu už stýská, ale 

on to zvladne, je to velký kluk  Tak moc pusinek a užívejte!!!! mamča 
------------------------------------------ 
Eli Vinčálková 

Ahoj Eli,nikdo na nás nečíhá za sloupem,tak tu není bez Tebe pořádná zábava  Ale my to dáme a prozatím se na Tebe budeme 

těšit a občas budeme spát u Tebe v posteli  Měj se krásně...Abbé, Putu a M. a T. 
------------------------------------------ 
Terezka Veselá 

Ahoj Teri, doufám, že první noc se vydařila  dnes dorazí táta z motorek tak se ti pak ozve i on :-) máme tě moc rádi    a 
užij si to tam Máma a Davídek 
------------------------------------------ 
Eliška Oršošová 
Ahoj Eli, Lindo a Šímo, 
tak jak se vám spalo první noc - kdo nejvíc chrápal? Kája píše se mnou a vzkazuje, ať se vám tam všem moc libí. Napište, co 
děláte, jsme zvědaví. 
Užívejte si. Zdraví máma/teta a Kája 
------------------------------------------ 
Eliška Kadlečková 
Ahoj Eli! Jaká byla cesta? Já si cestu vlakem moc užila a celý večer jsme na tebe s taťkou mysleli. Líbí se ti tábor? Pa a brzy přijde 
pohled. Máma a táta 
------------------------------------------ 
Jan Tomášek 

Ahoj zlato moc pozdravů Ti posílárie máma. Hlavně ať se ti tam libÍrán. Pusu máma  
------------------------------------------ 
Terezka Janíčková 



Ahoj broučku, bublino, pusinko, miláčku, srdíčko, kytičko, bubáčku, prdelko, jahůdko, brambůrko, ale hlavně dcero naše milovaná, 
posíláme Ti první velký hubanec z dálavy pražské, myslíme na Tebe a přeci jen Ti i trochu závidíme. Táta, ten Ti závidí hlavně 

pravidelnou a bohatou stravu, sladkosti, co máš u sebe a konečně i možnost si pořádně zařádit v přírodě.  Naopak máma, tak ta 

by se ráda naučila něco z provazochodectví a akrobatických triků. Máváme Ti! Máma, táta a Fido    
------------------------------------------ 
Simonka a Mišák Lamačovi 

Ahojky dětičky  ,ať se Vám na táboře moc moc líbí, posíláme veliké a sladké pusinky. Papa máma a táta 
------------------------------------------ 
Žofie a František Benčovi 
První pozdrav a velkou pusu z Prahy našim táborníkům na Míreč. Máma a spol. 
------------------------------------------ 
Žanda Ferusů 
Ahooooj....zdraví tě tvoje mamka :-) 
------------------------------------------ 
Linda a Šimek Pastvovi, Eliška 
Ahoj Myšáci, doufám, že je vše už v pořádku a že si to tam pořádně užijete. Zájda vzteky dupe a tak doufám, že to s ním nějak 
přežijeme my , do vašeho návratu. Pokud budete mít čas tak pište. 
Posíláme pusu. 
Máma a spol. 
------------------------------------------ 
Sourozenci Curranovi 
Ahoj moje milé děti. Mějte se moc hezky. Vzpomínám na vás a doufám, že další běh bude ještě lepší než ty předchozí. XXX máma. 
Pozdravuje vás také táta a babička s dědou. 
------------------------------------------ 
Honzík Dubec 
ahoj Miláčku, 
jak se máš**??? 

užívej tábora...mooooc pusinek posílá máma, brácha a rybičky     
------------------------------------------ 
Anička a Romča Kochovi 
Ahojky, 
jsme rádi, že jste v pořádku dorazili. My byli s tetou a strejdou běhat, velká legrace. Moc vás zdravíme a posíláme spoustu pusinek. 
Pozdravujte i Arčího, Samíka a Matěje. 
Maminka a tatínek 
------------------------------------------ 
Adam Pospíšil 

Ahoj Áďo, jsme rádi, že jste v pohodě na místě, moooc si užívejte a mějte se bezva a ať se ti tam líbí    paaaaaaa mamča 

a tatin a ségra a rybičky    
------------------------------------------ 
Adélka Míková 
Ahoj Adíku, tak už jsi dorazila v pořádku do tábora a doufám že se ti tam bude moooc líbit a poznáš spoustu nových kamarádek. 

Užívej, myslím na tebe pusinku mamka, tatka a Vilík  
------------------------------------------ 
Kryštof Sudlík 
Ahoj táborníci, 
jsme rádi, ze jste v pořádku dojeli a teď už si jen užívejte a odpočiň si od ségry:) Posíláme pusinu! Máma, táta, Edi 
------------------------------------------ 
Marek a Filip Vejvodovi 
Ahoj kluci, tak už víme, že jste dorazili v pořádku. Právě vegetíme na gauči s filmem a večer jdeme s Martinou a Petrem na pivko. 

Móóóc si to užívejte!!! PS: zkusím ti vyjezdit tu 140 a Fílovi IX WTčko.  

 
------------------------------------------ 
Justýna Bučková 
Ahoj Justý, jsme rádi, že jste dobře dojeli. Pozdravuje Tě Butch, Popelka. Užijte si to! M+T 
------------------------------------------ 
Veronika Kralova 
Ahoj beruško, jsme rádi, že jste dorazili v pořádku. Moc si to tam uzivej. Posíláme velikanskou pusu. Mamka, tatka, Fila, Teri a 

zvířata  
------------------------------------------ 
Ema Vítková 

Užívejte a papapapáááá :-) TMB    
------------------------------------------ 
Gabriela Koutecká 

Ahoj kočko, doufáme, že jste dojeli dobře. Luky jde teď do práce, tak máme konečně doma veget  Užívej si, posíláme velkou 
pusu,M+T 
 


