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----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek a Petr Lahváče      27. 7. 2018 20:49 
Ahoj kluci, zítra vás vyzvednu a pojedeme rovnou na memoriál. Pojede s náma i Colin.    
Zejtra čus :)   
Táta Marek 
----------------------------------------- 
ŠIMON TYLK      27. 7. 2018 19:39 
Ahojky chlape. Tak zítra uuužžž tě uvidím. Moc se na tebe těšíme. Je tady neskutečné vedro , ale to máte 
asi stejné. Svojí černou vlašťovku už mám doma. Tak se těš, pojedeme na projížďku. Anička měla svátek tak 
jsme měli večírek a by tady i Miloš. Hlavně si vše pěkně za   
bal moc se těšííííme mamka a taťka 
----------------------------------------- 
KOSMY (kosmatovic@seznam.cz)      27. 7. 2018 17:04 
Mám to !!! :-) 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      27. 7. 2018 14:05 
Ahoj Štěpánku,   
užívej poslední den na táboře, už se těším, jak se zítra uvidíme. Tady je strašné vedro, takže to vidím zítra 
na koupání, co ty na to? Měj se krásně a zítra na viděnou. Máma   
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      27. 7. 2018 12:39 
Ahoj Julásku, doufám, že i poslední den si pořádně užíváš, my tedy spíš přežíváme :-( Naštěstí už se peklíčko 
v práci blíží ke konci a hádej, co nás čeká :-) Správně, příprava na návrat velké mušketýrky ... Připrav se na 
milióny pusinek, pa máma  
----------------------------------------- 
Mikulda a Via Kopecaci      27. 7. 2018 11:51 
Cus mazlici,   
dneska je tu teda na infarkt vedro, hortenzie zmiraji, trava uz neni trava, ale seno. Andrejka vas moc 
pozdravuje, byla tu s nami vcera, skoncili jsme s merunkama kolem jedne po pulnoci.. ale byli jsme jak 
manufaktura, ona je fakt pomocnik, to se musi nechat.    
Koukame porad na fotky, vypada to, ze se mate porad super. Mikulda to kapitanovani asi taky zvlada 
myslim:-) Uz se na vas tesime, uvarime si neco dobreho (treba marmeladu..:-))   
Posilam moc pus a doufam, ze zitra u tech kufru se nebudete tvarit, ze jste nas v zivote nevideli! :-)   
Mama plus tata, ktery ficel do mesta preinstalovavat nejake kompy. 
----------------------------------------- 
Madla a Kuba Kroupovi (Sprusilova@email.cz)      27. 7. 2018 11:05 
Ahojte táborníci ;). Moc vás zdravíme a dodatečně přejeme vše nej k svátkům  
----------------------------------------- 
Markét a Zuzi Haisovy      27. 7. 2018 09:49 
Ahoj kočenky, tak už zítra se uvidíme! Za závěr vám nahoře pěkně zatopili, ještě, že tam máte aspoň ten 
bazén.  Zuzi, včera večer jsem byla na jedné akci a potkala zuřivého reportéra z Magicu, moc tě 
pozdravuje:-). Markétko, dorazil medvěd z Krumlova:-)? Užijte si poslední den, posílám pusu a moc se na 
Vás těším. máma 
----------------------------------------- 
Erik a Eli Jandovi (mirka.janda@gmail.com)      27. 7. 2018 09:45 
Tak dnes vam pisu naposled. Tak teda poradne:   
Tak už jdeme do finále a poslední tóny zní,   
to všechno se chystá spousty dní.   
A najednou už jen pár taktů se zpívá.   
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Až tma nastane v sále a bude tu loučení,   
ať nejedem domů zkroušení,   
a lepší nálada ať po nás tu zbývá.   
Nejlepší písničky zpívali dnes    
jen umělci známí s hlasem i bez.   
A ženy jak sen se líbily všem.   
A když jste se chvíli smáli,    
tak dali jste kousek chvály i nám.   
Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně dík,   
zas přijdem a možná i kouzelník.   
Kdo tu byl jednou, příště se vrátí   
s naší partou rozehranou nashledanou.    
A ja se tesim na nasi shledanou!    
Pusu posila mama 
----------------------------------------- 
Mája a Max Millerovi      27. 7. 2018 09:26 
Ahoj táborníci, dnes večer nezapomeňte na to zatmění Měsíce, bude to moc hezké! Už se na Vás těšíme, 
táta a máma 
----------------------------------------- 
Kubík Novotný      27. 7. 2018 09:12 
Ahojky zlatíčko. Tak ať je ten tvůj poslední den na táboře krásný a zítra už budeme zase všichni spolu. 
Počkej to muckando! Už se tě nemůžeme dočkat! máma a táta 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      27. 7. 2018 08:59 
Ahoj Thore, už se nemůžu dočkat až přijedeš! Těším se! Táta 
----------------------------------------- 
Émilie et Magdaléna      27. 7. 2018 07:52 
Coucou mes championnes ! C'est demain le grand jour ! Je pars ce matin pour Prague, 9h de route, 
j'emmène plein de coca pour tenir! Profitez bien des dernières heures au Tcamp! Bisous, j'ai hâte de vous 
revoir ! Papa 
----------------------------------------- 
MATĚJ A JOHANKA TESAŘOVI      27. 7. 2018 07:43 
AHOJ MATHEO, AHOJ JOHY. TAK DNESKA BUDU MÍT V KAUFU DILEMA, ZDA NAKOUPIT NA KOPROVKU 
NEBO NA SMAŽÁK....KDYBYCH TAK VĚDĚLA, CO BYSTE SI DALI PO PŘÍJEZDU RADŠI :)    
V DENÍČKU ČTU, ŽE SE POŘÁD KOUPETE. JÁ BYLA VČERA TAKY, NA BARABĚ, ALE ZAČÍNÁ TAM BÝT DOST 
ROSTLIN, TAK MĚ LECHTALY NA NOHÁCH...   
TĚŠÍM SE NA VÁS ZÍTRA, TO VÍTÁNÍ - TO BUDE! PUSU MÁMA 
----------------------------------------- 
Vicky Würtherle (shayaw@seznam.cz)      27. 7. 2018 07:26 
Ahoj Vikčo, tak už poslední noc před tebou...:D, moc se na tebe těšíme !! V sobotu rovnou všichni 
pojedeme na chalupu ! Zítra papapa !! 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      27. 7. 2018 07:25 
Krásné ráno přeji Dando :-) a už je to tady... poslední den na táboře a poslední vzkaz... tento týden utekl 
neskutečně rychle :-) tábor jsi si určitě užil krásně a snad se těšíš domů :-) na fotkách vypadáš v pohodě a 
spokojeně... přeji Ti krásný poslední den a doufám, že loučení nebude moc těžké... Těším se na Tebe a zítra 
se uvidíme, pac a pusu máma 
----------------------------------------- 
Sára Mamula (ma.bauer@seznam.cz)      27. 7. 2018 07:05 
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Ahojky,, tak dneska noční hlídka, zatmění Měsíce, balení kufrů. To uteklo, už se na tebe moc těšíme. Jinak 
jste s Viky dobré akrobatky. Pusu máma a táta  
----------------------------------------- 
Julie Branislava Rousková      27. 7. 2018 06:51 
Ahoj, Juli, už se na tebe moc těšíme, pěkně všechno zabal a zítra už se uvidíme. Moc pus máma a táta 
----------------------------------------- 
Naty Karpíšková      26. 7. 2018 22:18 
Uzij si zbytek tábora a těším se na tebe.Pa mamka  
----------------------------------------- 
Terezka Gráfová      26. 7. 2018 22:18 
ahoj Terko,    
ještě jednou se vyspinkáš, a jsi doma. Už se moc těším na pusu, mamka 
----------------------------------------- 
Naty Karpíšková      26. 7. 2018 22:17 
Ahoj zlato moje,tak už se vám to krátí co?Uteklo zase rychle.Tady je porad brutus vedro,i mouchy tu padaj 
vedrem a to doslova  
----------------------------------------- 
Mates Mariánka Madlenka Malečk      26. 7. 2018 21:30 
Ahoj dětičky. Tak poslední den a jedete domů. Těšíme se na vás a posíláme velkou pusu. Maminka a tatinek 
----------------------------------------- 
Ķuba a Magda Kroupovi (davekr@email.cz)      26. 7. 2018 21:18 
Ahoj detulky, vy teda v bazénu řádite:-)užijte  si poslední den a zitrejsi vecer a moc se na vas tesime.mama 
a tata 
----------------------------------------- 
Carolin Monz      26. 7. 2018 19:20 
Ahoj Kájí, tak to finišuje, v sobotu se uvidíme, už jsem napsala, že tě vyzvednu, je horko, mají být bouřky. 
Těším se na tebe, všichni tě zdraví, pa máma 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes (natalka.stocesova@gmail.com)      26. 7. 2018 19:08 
Ahoj Jáchyme,   
těším se, až příští rok na t-camp pojedu s tebou. V Tančírně je to super.   
V sobotu se uvidíme.   
Naty 
----------------------------------------- 
Mára a Lěňa Šimůnkovi (pavliost@atlas.cz)      26. 7. 2018 18:38 
Ahoj Marečku a Leninko, už se na Vás moc těšíme. Užívejte poslední dny na táboře, kamarády, koupačku a 
hry. Velkou pusu mušketýrům máma a táta 
----------------------------------------- 
Denisa Šrajerová      26. 7. 2018 18:31 
Ahoj Deni.   
Doufám, že Ti prišel pohled. Těším se na Tebe, popřemýšlej, co bys chtěla podniknout o víkendu.   
Máma 
----------------------------------------- 
Honza Bumba (Katerinakruch@hotmail.com)      26. 7. 2018 17:54 
Ahoj Honzouši, díky za lístek. Tak jsme se dočkali a udělal nám velikou radost. Sto korun nepošlu, nestihly 
by dojít. Pusu máma a táta. P.s. Verunce taky posíláme pusu.  
----------------------------------------- 
Kuba Kroupa      26. 7. 2018 16:46 
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Ahoj Kubo, posílal jsem včera vzkaz, ale asi se to z telefonu nenahrálo, tak ještě jednou a dodatečně vše nej 
k svátku! H-M-N-A a L 
----------------------------------------- 
Marianka Millerová (millerova.marie@gmail.com)      26. 7. 2018 16:13 
Ahoj Májinko,   
sledujeme pečlivě všechny fotky. Pozorný žák si nemohl nevšimnout, že máš obvaz kolem nohy. Věříme, že 
se nestalo nic vážného a je to k vydržení. U nás je hrozné horko, že se skoro nedá dýchat. Dneska jedeme s 
Dvořákama a Zajochama grilovat na Libeňák. Budeme je všechny pozdravovat.Jinak taky moc děkujeme za 
zaslaný lístek ty naše Májo, přesněji řečeno dcero :-):-):-).  Užívej poslední hodiny táborových radovánek a 
těšíme se na viděnou v sobotu.    
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Maxík Miller (millerova.marie@gmail.com)      26. 7. 2018 16:09 
Ahoj Maxíku,    
dneska jsme dostali konečně pohled. Povolali jsme Scoobyho a Shaggiho, aby nám to pomohli rozluštit. 
Jestli to čteme dobře, tak potřebuješ 200 Kč, ale to už nestihne přijít. Musíš příště lépe hospodařit. A jinak J 
se píše na druhou stranu :-) Děkujeme a netrpělivě a s touho po zážitcích očekáváme váš příjezd. Brzy na 
viděnou.    
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Tadeáš Fleischhans (martaflajs@gmail.com)      26. 7. 2018 15:12 
Ahoj Tadeáši,   
děkujeme moc za další pohled, Eliška si dlouho dubánčí holčičku prohlížela, je jí opravdu podobná jak pořád 
trhá květinky. Eli vzkazuje, že máme velkou radost. My za chvíli jedeme za Harrym a za Kenasem, venku je 
pořádný hic, až přijedete, tak bychom mohli někam na koupání. My možná pojedeme i zitra. Tak se 
opatrujte a skvělý, že tak hodně čteš. Velké pozdravy Johankovi.   
Máma  
----------------------------------------- 
NATÁLKA JONÁKOVÁ (martinajonakova@centrum.cz)      26. 7. 2018 14:33 
AHOJ NATY!!! Jak se mas? Uz se na tebe moc tesime. Dneska jedu do Chodo a pak uz si te vyzvednu. Uzij si 
posledni dny! Mamca 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      26. 7. 2018 13:46 
Ahoj Julásku, bazén, ledňák - tomu říkám život :-) U nás práce a vedro, brrrr :-( Dneska Ti jedu k Lucce pro 
broskve, prý jsou vynikající. Už se začínáme chystat na Tvůj návrat, všichni se na Tebe strašně moc těší. 
Pusu máma 
----------------------------------------- 
Mareček a Filípek Vejvodovi (Kvcz@seznam.cz)      26. 7. 2018 13:33 
Ahoj kluci,    
doufám, ze je to tam super a že si to užíváte. Až se vrátíte tak zajdeme na zahradku a uděláme nějaké super 
hamburgery.    
Zdraví   
Strejda Karel a teta Ála ;-) 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová (office@euroffice.cz)      26. 7. 2018 13:02 
Ahoj miláčku, moc na Tebe myslím. Jsem v práci sama, tak je tu klid. Příští týden sem bude moc jít se mnou, 
aby sis to pořádně prohlédla. A věděla co a jak. Také musíme jít do toho muzea Grévin, jak jsi chtěla. 
Pusinku posílá mamka 
----------------------------------------- 
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Jáchym Stočes (lucie.stocesova@gmail.com)      26. 7. 2018 12:40 
Ahoj Jajdule,   
tak už se vám to krátí a brzy se uvidíme. Tady jsou šílený vedra, závidím moc bazén. Tatínek jede zítra na 
filmovou školu do Hradiště a já s Natálkou tě budeme netrpělivě očekávat. Včera jsem  měla sraz s tetou 
Bublinkovou, tak tě moc pozdravuje. Natálka spala u Zity a zítra má v Tančírně vystoupení, tak to natočím :) 
Moc si užijte zbytek tábora, pozdravuj všechny kámoše a nezapomeňte zítra na to zatmění. Obrrrrr pusu 
posílá máma 
----------------------------------------- 
Emilka à Minch (magbelcar2016@gmail.com)      26. 7. 2018 12:19 
Moje zlatécka, tady se přímo upekame zažívá, dnes 38...posledni dny, nemyslete na to, enjoy až do konce. 
Moc na vás myslím, chybite mi a těším se na vás, i když to ještě pár dní potrvá. Moc pusinek mamoulette 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      26. 7. 2018 12:05 
Sedíme s Pupou doma, já mám i stažené rolety, a tak na vás vzpomínáme. Venku se nehne ani lísteček, na 
teploměru na sluníčku je 52 stupňů. To se ti to počasí povedlo. Že sis nechal kladivo doma? Za chvíli už 
bude konec tábora, viď. Snad se uvidíme. Ahoj! Baka a Pupa 
----------------------------------------- 
Marika (Stepika@seznam.cz)      26. 7. 2018 11:40 
Ahoj Mariko,    
 Doufáme že se máš stále moc dobře a že zvládate to velké vedro. My hlásíme že jsme již v všichni v Praze a 
už se na tebe moc těšíme. Zdraví máma, táta, Mia 
----------------------------------------- 
Kostik Daniel      26. 7. 2018 10:42 
Ahoj Dádulko, tábor bude končit a hurá domů. Asi ti bude smutno, že jsi tam naposledy. Užívej poslední 
chvilky, ať máš na co vzpomínat. Těším se až tě uvidím. Babička Alí 
----------------------------------------- 
Hanzáková Katynka      26. 7. 2018 10:37 
Ahoj Katynko, tak se blíží konec tábora. Doufám, že si to užíváš. Musíte být pěkně upečený v tom vedru. 
Těším se až tě uvidím. Měj se moc hezky. Babička Alí 
----------------------------------------- 
Mikulda a Via Kopecaci      26. 7. 2018 09:38 
Jo jeste ted ctu ty zpravy o zatmeni mesice, to je mazec! V patek ma byt nejdelsi za cele toto stoleti. Uzijte 
pozotovani, dalsi takove zatmeni ma byt az za 105 let! Nejlepsi podminky prej budou mezi devatou vecer a 
pulnoci.. tak to my asi pujdem tancit od pulnoci dal.. :-)   
Pusu, mama 
----------------------------------------- 
Mikulda a Via Kopecaci      26. 7. 2018 09:34 
Cus mazlici,   
tak vcera jsme si s tatou dali "voraz" od zavarovani a sli jsme na pho a na naplavku. Dneska je u nas 
Andrejka, nabidla se, ze bude brigadnicit za par lahvicek marmelady. Uz s tatou uvazujem, ze to budem 
prodavat - 100% bio:-). Spocitali jsme, ze kdybychom delali jen marmosku, bylo by te rynglove 400 lahvicek! 
Odpal..    
Ale ja to i susim a strkame to do mrazaku, dnes se asi domluvime se sousedama, ze to dame i k nim, 
protoze nas uz nejak nestaci.   
Miku, tobe otrham misu tech zelenejsich do lednice, snad ti tady vydrzi do soboty.   
Mazte si nosy mazlici, at nedojedete jak klauni. Posilame moc pus, cvicime s tatou po ranu salsu, v patek 
jdeme tancit vecer do baru:-)   
Psala Hanicka, ze prijedou na tri dny v pulce srpna.   
Tesime se na vas! Jeste jednu pusu navic posilam. (No a nejaka smska by neskodila vy obludy!)   
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M plus T. 
----------------------------------------- 
Julie Branislava Rousková      26. 7. 2018 09:01 
Ahoj beruško, dnes jsem na HO, tak pracuji od tebe z pokoje a při telefonování si hraju s ježky. Doufám, že 
stihne dorazit poslední pohled. V Praze je ukrutné vedro, máme stažené žaluzie, sedíme tady jako krtci a 
popíjíme ledový čaj. Užívejte si poslední dny kempu, hlavně aby to dobře dopadlo s Konstance a 
Buckinghamem, ať už je to jakkoliv. Moc pus máma a táta 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      26. 7. 2018 08:30 
Ahoj klucí, podle fotek si určitě užíváte krásného počasí a kamarádů. Tady je horko také, ale já se nemůžu jít 
osvěžit do bazíku jako vy :-(... včera jsem se konečně malinko pustila do debordelizace vašeho pokojíčku...a 
bylo to tedy něco :-D ...Moooc na vás myslím a už se moc a moc těším...Pusu mamka 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      26. 7. 2018 08:21 
Ahoj Dádulo, tak už se Vám to krátí poslední 2 dny a v sobotu hurá domů :-) moooooc se na Tebe těším :-) 
dáme zase pěkně oběd v Al Ponte, ať neporušíme tradici. Počasí Vám tedy vyšlo neskutečně, asi budeš 
opálenější než já, protože v práci to neopaluje :-) myslím na Tebe, pusu máma 
----------------------------------------- 
Verča a Honzík Bumbovi (katerinakruch@hotmail.com)      26. 7. 2018 08:19 
Ahoj Večo a Honzíku, dnes posílám poslední pohledy. Doufám, že Vás ještě zastihnou. Užijte si poslední dny 
na táboře a pozítří se vidíme. Mooooc se na Vás těšíme, pusu máma a táta. 
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      26. 7. 2018 08:01 
Ahoj Honzíku a ahoj Ondro, tak jak se vám daří? Na fotkách jsem viděla, že se usmíváte. Už se vám to blíží 
ke konci. Moc se s tatínkem na vás těšíme. Až přijedete budeme mít 14 dní dovolené společně. A kde ji 
strávíme, to je překvapení. Tady je hrozné vedro. Vy se aspoň smočíte v bazénu. Neviděla jsem na fotkách 
vaše nerfky, už nestřílíte? Mějte se fajn a brzy ahoj. Pusu posílám maminka, tatínek a Rozárka. 
----------------------------------------- 
Sára Mamula (ma.bauer@seznam.cz)      26. 7. 2018 07:57 
Ahoj sluníčko, tak už pomalu budete balit. Máte krásné počasí a naštěstí bazén. Super, že budeš mít noční 
hlídku, když bude zatmění Měsíce, pěkně to uvidíš. Těšíme se na vyprávění. Pusu máma a táta  
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi (martaflajs@gmail.com)      25. 7. 2018 23:11 
ahoj Tadeáši a Johanne,   
my s Eli už zase v Praze, vezla nás Jana s Kačenkou, naše auto dovezl dnes děda do lakovny v Žebráku. Dnes 
přijela z Kroměříže s Japonka Nao, byli jsme s ní v Černošicích u Beaty, Nao tu přespí a hned brzy ráno jede 
na letiště a letí do Tokya. Zítra tu zas přespí Zuzka a my odpoledne jdeme k Harrymu do Stodůlek, bydlí tam 
dočasně i Keňas s Rózou, tak bude mini večírek. Tak už jen tři dny a spíte ve svých postýlkách.   
Posíláme pusu,   
máma, Eli, táta 
----------------------------------------- 
Max a Mariánnka Millerovi      25. 7. 2018 23:09 
Ahoj děti, takže důležitá věc: v pátek od půl desáté večer nastane ve vesmíru úplné zatmění Měsíce - Měsíc 
se dostane do stínu Země. A bude to nejdelší zatmění, které zažijeme - nejdelší v tomto století. Bude trvat 
do čtvrt na dvanáct. Moc doporučujeme, řekněte to vedoucím a sledujte to.   
A ještě jedna věc: kdyby se Vám v sobotu nevešly spacáky do tašek, vezměte je jenom tak do autobusu.   
Tak užívejte zbytek T-Campu, těšíme se na Vás, zdraví táta s mámou 
----------------------------------------- 
Milena Boehmova (bernhard.boehm@skynet.be)      25. 7. 2018 22:08 
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Servus Milena,   
wie geht's? Hast Du dich schon gut im Lager eingelebt? In ein paar Tagen geht's ja wieder zurueck nach 
Prag.  Hier in Bruessel tut sich nicht viel. Es ist immer noch ziemlich heiss. Ibragim putzt die Terasse und ich 
bin im Buero. Anscheinend fahren Gerhart und Maria zu gleichen Zeit nach Kitzbuehl wie wir. Da koennen 
wir was mitsammen unternehmen. Ich ahb' versucht, Dir eine Skype Nachricht zu schicken. Aber ich nehm' 
an, das hat nicht funktioniert. Ich freu' mich schon darauf Dich bald wieder zu sehen. Bis bald! Bussi, Papa 
----------------------------------------- 
Vedoucí      25. 7. 2018 21:33 
Moc Vám děkujeme, Kryštof je nadšený a domů se mu nechtělo, padla i slza. Těšíme se na další T Camp!!! 
Kryštofa Bednáře rodiče 
----------------------------------------- 
kuba a magda kroupovi (davekr@email.cz)      25. 7. 2018 21:20 
Ahoj detičky. Kubikovi prejeme vsechno nejlepsi k svatku. A u babicky a dedy oba oba vase svatky 
oslavime:) vy se máte,že se v tom horku můžete ochladit v bazenu. My s mamou kazdy den kontrolujeme 
byt,uz vypada dobre, ale je tam hrozne moc prachu. Uzijte si poslednich par dni a tesime se,jak nam to 
budete vypravet. Tata a mama 
----------------------------------------- 
Viki WÜRTHERLE (sonjajanotova@seznam.cz)      25. 7. 2018 20:25 
 Ahoj Viki, posíláme Ti všichni moc pozdravů a pus ! Babi Sonja, děda Dája, pejsčice Adélka a micinka 
hraběnka Yvetka !!! 
----------------------------------------- 
Mareček a Filípek Vejvodovi      25. 7. 2018 19:50 
Ahoj kluci i já se každý den koukám do schránky a čekám pohled a ono nic. Užijte si pěkně poslední dny a 
brzy se uvidíme .Pá babička 
----------------------------------------- 
Marek a Filip Vejvodovi      25. 7. 2018 19:35 
Ahoj kluci, musím si postěžovat že nepřišel pohled. Za pár dní jedete dom a schránka prázdná. Včera u nás 
byl Jindra se Sabinou a hráli jsme zase Plejsta. Už se na vás moc těšíme. Čus 
----------------------------------------- 
Matěj Smělý (martin@potiskpasek.cz)      25. 7. 2018 19:30 
Ahoj Matýsku, tak už se ti blíží konec, užij si to. Moc se nám stýská.   
Pohled od tebe dorazil - děkujeme. Až přijedeš zajdeme na pohárek zmrzky :-) Tak ahoj táta, máma 
Vikibába, Emilčoča, jo a  taky tě zlochtáme, až se z toho počůráš . Tatutína 
----------------------------------------- 
Kubíček Novotný      25. 7. 2018 19:26 
Čauky Kubíku. I my Ti přejeme k Tvému svátku všechno nejlepší, hodně zdravíčka a spoustu kamarádů. Pusu 
Verunka, strejda Jajda a teta Piťa 
----------------------------------------- 
Denisa Šrajerová      25. 7. 2018 18:31 
Ahoj Denčo.   
Už se mi po Tobě stýská. Těším se na sobotu. Nejsi skoro na žádných fotkách. Koukej se víc do foťáku, ať 
máš snímky na památku. ;-)   
Máma  
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      25. 7. 2018 17:27 
Ahoj Štěpulínku,   
tak i já jsem dostala pohled, děkuju moc zlatičko:-) posílám pusu. máma 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      25. 7. 2018 16:15 
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Ahoj Šimi, dneska jedu k tetě Janě Tepperové a táta má na starost Emu - pojedou se zase někde koupat, 
protože je tady pořád děsné horko, ve školce dokonce měli Water Day - nutná výbava plavky :)!. V Ruzyni je 
dneska velký požár, tak je i problém se z práce k nám dostat domů. Táta pro tebe přijede ve čtvrtek v 19 
hod, tak si zkus zabalit věci. V pátek pojedeme s Országama na tu Vysočinu a jestli chcete můžete pak s 
Emou v neděli do Hrabyně...Užij si čtvrtek, poslední den :)! máma PS - co to tričko a kraťasy :)??? 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová (office@euroffice.cz)      25. 7. 2018 15:47 
Ahoj Kikísku, tak jsem dneska poslala poslední pohled, aby stačil dojít :-) Než se naděju, budeš doma. 
Dneska by měla přijít Martí, tak těším. Přijela i s dvojčaty, ale ty hned taky odjeli na tábor. Třeba to vyjde a 
ještě je uvidíš. Velkou pusu Tobě i Julince posílá mamka 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      25. 7. 2018 15:36 
Ahoj Julásku, tak jsem si přečetla, že jste akční nejen ve dne, ale i v noci, já bych se teda asi bála :-) Super, 
že tam máte bazén, protože v Praze je to jedna velká grilovačka :-( Koupej se teda i za nás:-) Pusu máma 
----------------------------------------- 
Jakub Kroupa (ibs.prerov@volny.cz)      25. 7. 2018 15:28 
Kubo, vše nejlepší k svátku, děda M 
----------------------------------------- 
MATĚJ A JOHANKA TESAŘOVI      25. 7. 2018 14:48 
AHOJ MATĚJI, JOHY,   
POSÍLÁM VÁM VELKOU PUSU Z PRÁCE A MYSLÍM NA VÁS, JAKÝ MÁTE ASI DNES PROGRAM. NĚCO MI ŘÍKÁ, 
ŽE SE V PÁTEK PO PRÁCI OBLÉKNU DO ZÁSTĚRY A UPEČU NĚCO DOBRÉHO NA PŘIVÍTANOU. TĚŠÍM SE NA 
VÁS, PUSU MÁMA 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      25. 7. 2018 14:01 
Ahoj Toris,   
ještě tři dny a v sobotu jedete domu.Uteklo to dost rychle.Moc se na tebe těšíme!!!Matylda přijede o den 
dřív, v pátek.Na neděli pak asi budeme hned muset někam na koupák protože je tu dost nesnesitelné 
vedro:-)Pusaaa 
----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek, Péťa Hlaváček (events@praguezones.com)      25. 7. 2018 13:41 
Hola hoj táborníci, dneska středa, týden se láme a vy už máte před sebou jen 3 dny. V Praze je příšerný 
vedro. Včera jsme vytáhli klimošku a tak jsme se konečně dobře vyspali. Jen Mia se jí trochu 
bojí...Pozdravujou vás babička s Ráďou a Daníkem, dneska jeli na Ročov a tak se možná staví na koupačku 
na Zbrašíně... Hezky užívejte posíláme pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      25. 7. 2018 13:10 
Ahoooj, už se vám to kluci krátí co? Hlavně si to tam užívejte! Včera jsem byla s tetou Janou, tak vás s 
Lucinkou také moc pozdravují:-) Moc pusinek posílá mamka :-* 
----------------------------------------- 
Erik a Eli Janda (ja.tlusta@gmail.com)      25. 7. 2018 13:01 
Ahoj Eriku a Eli, zdravíme vás z Ostrova. Všichni jsme si prohlídli fotky z tábora. Erika jsme tedy našli jen asi 
na dvou...Vypadá to, že tam máte spoustu zábavy. My se taky nenudíme. Hlídáme kamarádům psa, takže 
má Sendy parťáka. O víkendu tady bude pouť, už přijely atrakce, zatím vybalují. Babička objednala nějaké 
cukroví od paní Březkové :) Zuza teď byla dva dny na prázdninách u své babičky a dědy ve Žďáru. Užívejte 
tábora a o víkendu se uvidíme a užijeme pouť! Pa Jana, Jirka, Zuza, děda a babička 
----------------------------------------- 
Honzík a Motoušek Dubcovi      25. 7. 2018 11:43 
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Ahoj kluci, tak už je středa a pořádné horko. Koupete se? To vám závidím. Tak si to tam ještě užívejte. 
Doufejme, že je vše ok. Moc vzpomínáme mějte se krásně papa. Babi Pavlína s dědou už se na Vás těší. 
----------------------------------------- 
Zuzi a Markét Haisovy      25. 7. 2018 10:35 
Ahoj holčičky,   
tak doufám, že Markétka už není smutná, že pošťák dorazil:-). Už se vám to krátí, tak si to moc užijte a v 
sobotu už se moooc těším! máma 
----------------------------------------- 
Zůza a Markét Haisovy (tomas.hais@ideamakers.cz)      25. 7. 2018 10:08 
Ahoj Zuzi a Market!   
Už jsem zase v Krumlově, máme za sebou další koncert, který se fakt povedl. Už se těším Zuzi, až mi tu 
budeš příští týden pomáhat. A co Market, jaká byla ta obrovská čokoláda, která přišla poštou? Rozdělila ses 
aspoň s kámoškama, nebo jsi ji sjela celou?:-)     
Pusu oběma táta 
----------------------------------------- 
E a E Jandovi (mirka.janda@gmail.com)      25. 7. 2018 09:58 
Ahoj E a E,   
dnes vas pobavim. Rano tady ve Flandrech vyhlasili krizovou situaci kvuli nedostatku vody. Nesmi se 
napoustet bazeny, zalevat zahrady, umyvat okna a tak dal. No, a pritom v noci tak prselo, ze nam to 
vytopilo loznici (bo ja nezavrela okno, ale sla jsem spat do hostinskeho pokoje, abych vydrzela to vedro - 
pred pulnoci bylo 28C!)... o_O    
Doufam, ze vy si vodu uzivat muzete a tolik se nepecete.    
mama 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes (stoces@ecoclean-praha.cz)      25. 7. 2018 09:57 
Ahoj Jáchyme, díky moc za korespoňdák, jsi hodný, že jsi si vzpomněl.   
Babí Ivča je s Maxem v Krompachu a já s Tvojí mamčou jsme v práci.   
V tomto počasí se máš o moc líp.Už Ti to ale uteklo, v sobotu jedeš   
domů, to se Ti bude s tou  parou kamarádů těžko loučit.   
Tak se měj moc hezky a brzy se uvidíme   
Ahoj děda Petr 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      25. 7. 2018 09:54 
Ahoj Štěpánku,   
Máme radost, pohled se neztratil, dnes došel. Děkujeme.Taky máte takový vedro, jako my? Užívej si bazén 
a měj se bezva. Babí 
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      25. 7. 2018 09:41 
Ahoj Ondro a ahoj Honzíku, zdravíme Vás z Prahy. Rozárka se má dobře. Každý den jí dáváme čerstvou 
zeleninu a vodu. Už se začínáme poohlížet po rodinné dovolené. Doufám, že budete spokojení. Máme vás 
radí a posíláme pusu. Mamča a taťka a Rozka  
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (s.sibravova@email.cz)      25. 7. 2018 09:22 
Ahoj Julásku, uvařená teta Sabička ti posílá velkou pusu z úplně rozpálený Prahy. Tábor utíká jak voda, ještě 
troška dobrodružství a za chvíli tě máme doma. Hezky si to užívej a o víkendu se potkáme v Třebíči :-). Moc 
pozdravů pro tebe i Kiki a mějte se krásně. S. 
----------------------------------------- 
Ondra Novotny      25. 7. 2018 08:56 
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Ahoj Ondro, prave jsem na ceste od Lucky. Pozdravuje te. Uz jen par dni a mame te doma. Moc se tesime. 
mama a tata 
----------------------------------------- 
Kubík Novotný (menouskova@seznam.cz)      25. 7. 2018 08:37 
Ahojky Kubíčku. Přejeme ti s tatínkem všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Ještě si to tam pořádně užij a za 
tři dny se zase uvidíme. Už se na tebe strašně moc těšíme. máma 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      25. 7. 2018 07:47 
Ahoj Dando, už tu máme středu to to letí :-) koukala jsem na fotky a vypadáš opravdu spokojeně... akorát 
podle hlasu, když Tě slyším taky utahaně... určitě se těšíš na svojí postýlku :-) doufám, že Tě moc nezlobí 
ten nos... Přeji krásný den plný sluníčka a legrace, pac a pusu Tvá máma 
----------------------------------------- 
Filípek a Marča Vejvodovi      25. 7. 2018 05:27 
Ahoj kluci, tak už je středa. Na táboře už se jenom 3x vyspíte a pojedete domůůůůů (k babičce). Včera u nás 
spal Jindra a Sabča. Užijte si další slunný den, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem. Pa pa pa a 
pusu mamka a taťka.  
----------------------------------------- 
Thor Pauer      25. 7. 2018 01:47 
Moc tě zdraví táta. Měj se fajn. A neboj se ničeho. Ani náhodou. Mám tě nejvíc rád. Oteček 
----------------------------------------- 
Mája a Maxík Millerovi (millerova.marie@gmail.com)      25. 7. 2018 00:15 
Ahoj Májo a Maxíku,    
tak zítra už je středa. Hrozně to letí. Fotky vypadají supr a je vidět, jak si to užíváte. Májo, děkujeme za 
pozdrav, od Maxíka jsme stále v očekávání, jestli to teda do návratu z tábora zvládne. Mějte se moc hezky a 
užívejte zbývající dny. 
----------------------------------------- 
Eli & Erik Jandovi (Mirka.janda@gmail.com)      25. 7. 2018 00:13 
Ahoj moje mila Éčka :)   
Dnes mi od vas prisel dopis. Diky. Potesil me. Doufam, ze vas ten muj potesil taky ;)   
Nama 
----------------------------------------- 
Mára a Léňa Šimůnkovi (pavliost@atlas.cz)      24. 7. 2018 23:43 
Ahoj Leni a Mary,taky jste se vydali na večerní bojovku? Na fotkách jsem viděla i další zábavu, večerní 
táboráky, spoustu her, to se máte :-) Užívejte si zábavy a já se budu těšit na vyprávění. Mějte se krásně, 
pusu máma 
----------------------------------------- 
Ana a Saba Castova (radek.casta@gmail.com)      24. 7. 2018 22:58 
Ahoj holky! V Bruselu je desne vedro. V patek bude zatmeni    
Mesice a bude pry cerveny. Nekdo tady pise, ze to bude ve 22:22 hod. No a po patku je sobota a frcite 
domu! Tesime se na vas! Tata a mama 
----------------------------------------- 
Jachym Stoces (roman.zvaric@gmail.com)      24. 7. 2018 22:32 
Ahoj Jachyme, dnes u nás spí Zita - je půl jedenácté a pořád s Natál povídají a povídají. V pátek je zatmění 
Měsíce - nezapomeňte se na něj s klukama podívat, bude ve 22.22 hod. A zkus nám napsat ještě předtím, 
než pojedeš domů. Táta  
----------------------------------------- 
Alvin a Kulich čenichálkovi -       24. 7. 2018 22:17 
Ahoj chlapečci, maminka mi pořád zlobí..a řízky a nutellu jsme už snědly. V sobotu se na vás moc těšíme a 
nezlobte jako maminka. A Kulíšku přejeme ti vše nejlepší k tvému svátku. Honzík a Maminka 
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----------------------------------------- 
Kuba a Magda Kroupovi (petrakroupova@email.cz)      24. 7. 2018 21:12 
Ahoj děti! Kubíkovi přejeme všechno nejlepší k zítřejšímu svátku! K vašim svátkům máme vyřídit pozdravy: 
od babičky a dědy Hniličkových, rodiny Sprušilových a Sedláčkových. Až přijedete domů, čekají vás pohledy 
od tety Vlasty! Pusy posílá máma a táta 
----------------------------------------- 
Magdaléna et Emilie      24. 7. 2018 20:52 
Ahoj mes championnes! Dingue, il fait hyper chaud ici, on se croirait en vacances! Je vois que vous faites 
plein de trucs chouettes sur les photos, c'est cool. Je viens de ranger vos armoires de vêtements, aïe aïe 
aïe, quelle galère ! :-) Encore 4 jours et je viens vous récupérer, profitez bien, essayez de prendre une 
douche de temps en temps, histoire de ne pas sentir trop mauvais samedi :-) Bisous mes grandes!!! Papa 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      24. 7. 2018 20:52 
Ahoj Šimone,tak jsem viděla jak jste pekli špekáčky a úplně jsem na ně dostala chuť - z trouby nejsou takové 
jako přímo z ohně!Ema se každý den ptá, kolikrát se ještě vyspí, pojede tě s tátou vyzvednout!Dnes bylo 
opět horko tak jsem byli ve Střešovicích na koupáku,bylo to super, voda ledová až na dno :)! Měj se! Máma 
----------------------------------------- 
Tadeáš Sedlák      24. 7. 2018 20:22 
Ahoj Tadeáši, zdravíme Tě z Brna. Ty se máš určitě  v přírodě dobře, my tady trčíme zavření v Brně - Anička   
 si zlomila kost na noze a musí ležet 5 týdnů doma - nesmí na nohu šlapat. Přejeme Ti do posledních dnů   
   na táboře pohodu a těšíme se někdy na shledání.   
                                                   Anička  
----------------------------------------- 
Míša Lachmar (nastikuz@gmail.com)      24. 7. 2018 19:26 
Ahoj Míšo,   
doufáme, že si to na táboře užíváš a svítí vám sluníčko. O víkendu jsme jeli za babičkou a johnym na chatu. 
Těšíme se až se vrátíš a pojedem do aquapalace! Zdravíme tě, tvoje famílie:)) 
----------------------------------------- 
Johanka + Matěj Tesarovi (Marcela_tesarova@centrum.cz)      24. 7. 2018 19:19 
Zdravíme z Hlinska   
Děkujeme za psaní. Těšíme se na vás. Babi a děda z Hostivaře. 
----------------------------------------- 
Johanka + Matěj Tesarovi (Marcela_tesarova@centrum.cz)      24. 7. 2018 19:14 
Ahoj Matěji a Johanko 
----------------------------------------- 
Mareček a Filípek Vejvodovi      24. 7. 2018 19:13 
Ahoj kluci, moc Vás zdravíme. Dnes jsem byla do 14.hod. ve stánku a potom jsme se s dědou koupali a zase 
opékaly špekáčky. Zítra jdu zase do 14.hod. do stánku. V Upici už je plné náměstí kolotočů. Pa a pusu 
babička a děda 
----------------------------------------- 
Milena Böhmová (Marketa.Boehmova@skynet.be)      24. 7. 2018 17:32 
Ahoj Mili,   
moc Tě všichni zdravíme. My celkem neděláme nic zvláštního. Felix byl ráno u holiče. Já jdu teď s Dani 
nakupovat sešity. Je tu Valentinka a taky se koupala v bazénu. Pořád jíme knedlíky. Mej se moc pekne, pa 
máma 
----------------------------------------- 
Denisa Šrajerová      24. 7. 2018 17:09 
Ahoj Deni. Zdravíme Tě z Prahy. Přišel Ti pohled od Ríši. Dvojčata se na Tebe už těší. Ja taky. posílám 
pusinku. Máma 
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----------------------------------------- 
Thor Pauer      24. 7. 2018 17:02 
Čau Thore!   
Sleduju pilně všechny vaše fotky a myslím, že se nenudíš. Každý den něco nového. Tady je pro mne 
nesnesitelné vedro a to má být ještě větší! Tak si představuju krásný bazén s pohodlným vstupem a sebe, 
jak se cachtám. To by bylo! Ani Pupa nechodí na ryby, je potvorám taky vedro a leží u dna a nežerou. A vás 
už čeká moře! Zdravíme!!!   
Babička a děda   
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi (martaflajs@gmail.com)      24. 7. 2018 17:01 
Čauves kluci,    
zdravíme z koupání na Lhotě pod Radčem. Máme krásně slunečno, jsme tu s Janou a s Kačenkou, dnes u 
nás přespí. Včera tu zas spala Eva s Aničkou, prostě holčičí návštěvy když tu teď nejste. Už se na vás moc 
těšíme.   
Marta a Eliška  
----------------------------------------- 
KOSMY (kosmatovic@seznam.cz)      24. 7. 2018 16:36 
Ahoj ostudo Měcholupského fotbalu :-) Jsem zvědav co ti na to řeknou nový spoluhráči z III. ligy. A to jsem 
ti chtěl na sobotu udělat hovězí na česneku s brm knedlíkem a špenátem !! :-) Pa žirafa 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      24. 7. 2018 16:26 
Ahoj Štěpánku,   
jaká byla bojovka? doufám, že ne moc strašidelná. Také jsem na fotkách viděla lesní domečky, ta vaše 
vesnička se vám moc povedla. Měj se krásně. Pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Caspakri (pcaspa@gmail.com)      24. 7. 2018 13:41 
Milá Prdlavko, vše nejlepší k svátku, přeje taťka 
----------------------------------------- 
Kristynka Kasparova (dasakori@gmail.com)      24. 7. 2018 13:06 
Mila Kristynko, preji Ti k dnesnimu svatku vsechno krasne a hodne stesti. Moc vzpominam a posilam 
velikou pusinku. Babicka Dasa 
----------------------------------------- 
Kristynka Kasparova (office@euroffice.cz)      24. 7. 2018 12:57 
Ahoj milacku, diky za pohled pro nas a tatku. Bohuzel znamky by ti uz nestacily dojit. Priste ti jich dam vic. 
Na pohledu bylo rozmazno, co maji ostastni deti a ty si prejes. Jsi chytra holcicka, tak asi vis, jestli to muzes 
nebo ne. Liba mamka 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      24. 7. 2018 11:59 
Ahojky kluci, tak už zas řádíte na táboře :) Při tak krásném počasí určitě dovádíte v baziku. Užívejte si co to 
jde. Moc na vás myslíme a už se na vás těšíme. Nelinka má od včera teplotu, tak je smutná. Emička se zatím 
drží. Ale obě vám posílají postýlkovýho vysmátýho placáka jak to umí jen s vámi :) Velkou pusu posílá teta 
Petra s Emičkou a Nelinkou :* 
----------------------------------------- 
Maty Ejem      24. 7. 2018 11:53 
Ahoj Maty,   
tak už pomalu jdete do finále:-) Krásně si užij zbytek tábora, už se na Tebe moc těšíme. mamka a táta 
----------------------------------------- 
Natálka Karpíšková      24. 7. 2018 11:51 
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Ahoj Natynko, přejeme Ti krásný narozky, krásně si to oslav a užij zbytek tábora:-) Petra, David a Maty Ti 
určitě popřeje osobně:-))) 
----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek, Péťa Hlaváček (events@praguezones.com)      24. 7. 2018 11:40 
Ahoj kluci, dneska už máme úterý a čas na táborové dobrodružství se rychle krátí. Užívejte jak to jde. My se 
máme dobře, jen se už nemůžeme dočkat, až se vrátíte a budete vyprávět...Posíláme pozdravy a já 
přidávám miliardu pusinek máma a táta 
----------------------------------------- 
Krystof Bedna      24. 7. 2018 11:11 
Ahoj Fufiště, zítra po večeři pro Tebe i s Ferďochem přifrčíme. Všechno si zabal. Pusa m. 
----------------------------------------- 
Natálka Karpíšková (Chvojka@abf.cz)      24. 7. 2018 10:01 
Ahoj Naty, preji ti nej nej den a vše nejlepší k tvým narozeninám. Užij zbytek tábora a budu se těšit až si tě 
vyzvednu.    
Zatím ahoj táta 
----------------------------------------- 
E + E Janda (mirka.janda@gmail.com)      24. 7. 2018 09:35 
Ahoj E a E,   
opet zdravim z rozpaleneho Bruselu. Pomalu zacinam balit kufr na cestu za vami, pocitam, ze vam ty 
prazdniny utikaji stejne rychle jako mne. Uzivejte, co to jde, a v sobotu nebo v nedeli pa.   
mama 
----------------------------------------- 
Matoušek a Honzík Dubcovi      24. 7. 2018 08:50 
Ahoj klucí, koukala jsem na fotky a už tam zase běháte za tou kulatou věcí :-D ...Počasí vám přeje, tak se 
budete určitě koupat v bazíku. Já jsem v práci a myslím na vás, jak si užíváte volníčka. Mějte se krásně :-*  
mamka 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec a Matouš      24. 7. 2018 08:45 
Nazdar kluci,doufám,že už jste se zapojili do táborového programu a jste spokojeni.Celý týden má být 
pořádné horko,tak se vykoupete.Děda se vrátil v pořádku,tak za 14dni budeme na chatě.Pusu posílají babi 
Dana a děda Ruda 
----------------------------------------- 
Kiki Kašparová (sibravova.tereza@gmail.com)      24. 7. 2018 08:33 
Milá Kiki, přeji Ti všechno nejlepší k Tvému svátku. Doufám, že jsi na táboře taky tak spokojená jako Juja :-) 
Už se těším, až mi budete vyprávět. Pusu teta Tereza 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      24. 7. 2018 08:31 
Ahoj Julásku, děkujeme za pohled. Jsi hodná, že si mezi tolika aktivitami najdeš čas i na nás :-) Nezapomeň 
dnes popřát k svátku Kiki (dáreček už jsi jí předala, jak jsem koukala :-) V Praze je hrozné vedro, už teď  se v 
kanceláři pečeme :-( Nejradši bych jela za Tebou :-) Měj se moc krásně, pusu máma 
----------------------------------------- 
Emilka à Magdalenka (magbelcar2016@gmail.com)      24. 7. 2018 08:29 
Ahoj zlatécka, na fotkách máte krásné účesy, vypadáte jako dámy z dvora paní královny. Na fotkách se 
blázen usmívate, to se mi líbí. Emilka dokonce animuje s mikrofonem v ruce a Magdalenka coby 
fotbalistka... Počasí vám přeje, mějte se krásně, carpe diem. Pusinky. Mamoulette 
----------------------------------------- 
Maxík a Mája Millerovi (millerova.marie@gmail.com)      24. 7. 2018 08:18 
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Ahoj děti, tak se vám to začíná krátit. Máte za sebou polovinu tábora. Doma se vlastně téměř nic nezměnilo 
a vše je při starém. Těšíme se na vyprávění zážitků s kamarády. Maxíku, máš dost krátkých ponožek, 
nemusíš nosit ke kraťasům ty vysoké. Máma a táta   
---------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová (office@euroffice.cu)      24. 7. 2018 08:13 
Kristynko, vse nejlepsi k svatku. Krasne jmeno pro uzasnou holcicku. Moc te miluji. Mama 
----------------------------------------- 
Sára Mamula (ma.bauer@seznam.cz)      24. 7. 2018 07:37 
Ahoj sluníčko, koukala jsem na fotky z výletu a z vašeho pokoje, kdy vás navštívil král s královnou. Super 
tvoření s balónky. Prostě vám tu zábavu vlastně závidím. Tady je bez tebe nuda. Boženka i my už se na tebe 
moc těšíme. Posíláme pusinky máma a táta  
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      24. 7. 2018 07:24 
Krásné ráno přeji Dando, už sedím v práci a je tady neskutečný vedro, pečeme se hned od rána... a bude 
hůř :-) už se moc těším na dovču, ještě týden a kousek a letíme :-) Tobě už se to na táboře krátí, tak se 
opatruj a užívej. Pac a pusu máma 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      24. 7. 2018 00:37 
Ahoj Thoris,    
pusa letí,  těšíme se na tebe a na historky!Dnes jen krátký vzkaz takto a od rána k tobě cestuje i další 
pohled:-)Táta moc zdraví taký!M 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      23. 7. 2018 22:14 
Ahoj Šimi,   
tak jsem tě našla na hodně fotkách - fotbal a stavění domečků v lese na celodenním výletě - super!!! V 
Praze je děsné horko, ještě že tam máte bazén po ruce.... Ve čtvrtek pro tebe táta s Emou přijedou, už se 
těšíme! Pa máma PS - vezmi si čisté kraťasy :-) 
----------------------------------------- 
Carolin Monz      23. 7. 2018 21:54 
Ahoj Kájí, je pekelné horko, Máca odjela do Vl. Březí. Martin jede zítra zase do Prahy. Byla jsem dlouho v 
práci, zdraví tě kočandy. Pusu, máma 
----------------------------------------- 
David Švec (tschepitz@nofp.cz)      23. 7. 2018 21:43 
Ahoj Davide, zdravim z Prahy, podle fotek si to naramně užíváte, těším se až mi budeš vyprávět, Táta 
----------------------------------------- 
Viki WÜRTHERLE (sonjajanotova@seznam.cz)      23. 7. 2018 20:43 
Ahoj Viki, posíláme pac a pusu z chalupy ! Babi Sonja, děda Dája , psice Adélka a čičinka Yveta von Bahnhof 
!!! 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      23. 7. 2018 19:45 
Ahoj Štěpáne,   
Je tady náádherně a pevně doufáme, že bude krásně až přijedeš. Už se    
moc  těšíme. Pozdrav posílají babí a děda 
----------------------------------------- 
Marča a Fíla Vejvodovi      23. 7. 2018 19:21 
Ahoj kluci, jak se máte, co balíček už dorazil? Každý den koukáme na fotky. Už se Vám to krátí a za pár dní 
se uvidíme. Moc pozdravů a pus posílá mamka a taťka.   
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      23. 7. 2018 19:01 
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Ahoj zlato moje, počasí budete mít až do konce tábore moc hezké tak určitě přijedeš pěkně opálený :-) 
doma všechno v pohodě, pozdravují Tě Říháci. Myslím na Tebe a posílám velkou pusu, Tvá máma :-) 
----------------------------------------- 
Zoe+Lala (pups_by@yahoo.com)      23. 7. 2018 18:28 
Mily Thore,   
Doufam ze se dobre bavis a ze vsechno supr-poho. Posilame ty tísice polibku a pevne te obimame, a moc se 
tesime na tebe.   
Forever yours,   
Zoe a Lala...comk comi   
---------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi (martaflajs@gmail.com)      23. 7. 2018 18:04 
Ahoj Tadeáši a Johanne,   
podle fotek vypadá všechno ideálně a určitě to i ideální je! Tady je vedro, buďte rádi, že jste u bazénu. 
Johanne, už umíš plavat? Tadeáši, díky za další pohled a za zprávy z terénu. Já jdu teď na beach a pak asi do 
kina, to tam máte taky, ne?   
Mějte se,    
Táta 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      23. 7. 2018 16:42 
Ahoj Šímo, v Praze je pěkné vedro a ani se nemáme kde schovat před sluncem. Štěstí, že máte ten bazén  
----------------------------------------- 
Krystof Bednar      23. 7. 2018 16:07 
AhojKryštofe, tak Sísa už je v koloně za Brnem, snad dnes dorazí. Hned vyrazíme na Náplavku a domluvíme 
se, kdy pro Tebe přijedem. Dám Ti vědět včas. Napíšu to i šéfům. V Praze pod mrakem, ale teplo, 
pozdravuje Tě Patrik. Jak režíruje tu Tour de France, nějak tomu podlehl a volal, že ujel 150 km na kole a je 
úplně mrtvý a jde spát. Haha    
Tak pusa pa  Tva matka 
----------------------------------------- 
Vian a Miki Kopecký (luda.risten@gmail.com)      23. 7. 2018 16:04 
Zdravíme Vás. podle fotek tam máte veselo a máte se dobře. To je dobře. Culíky fakt dobrý. Čau babi a 
děda. 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      23. 7. 2018 15:55 
Ahoj Štěpánku,   
koukala jsem, že i na fotbal došlo a že jste porazili vedoucí. To jste ale šikulové!!   
Krásně si to užívej a brzy se uvidíme. Pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
2xE Jandovi (mirka.janda@gmail.com)      23. 7. 2018 15:53 
Ahoj,   
tak dnes jsem se opravdu pobavila. Erik mi splnil prani a je na nejakych fotkach. Na tech spolecnych se tvari 
tak, ze by se jimi mohly strasit male deti :) Super, zes mracouna nezapomnel, Erdas.   
Prisla posta s bonusovym prekvapkem?   
Zdravim z rozpaleneho Bruselu,   
mama 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes (ulrichova100@seznam.cz)      23. 7. 2018 15:50 
Čaaaauuu Jáchyme, těším se až se vrátíš z tábora a až budeme spolu hrát fotbal v Komárově. Ať se ti daří. 
Kája Ulrich 
----------------------------------------- 
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Jáchym Stočes (ulrichova100@seznam.cz)      23. 7. 2018 15:48 
Ahoj Jášo, doufám, že se máš na táboře dobře, ať se ti tam daří. Zítra jedeme na dovolenou do Řecka. 
Ahoooooooojjjjjj Péťa Ulrich 
----------------------------------------- 
Milena Böhmová (Marketa.Boehmova@skynet.be)      23. 7. 2018 14:24 
Ahoj Mili,   
dneska jsme našli jednu fotku, kde se pěkně, směješ, takže snad se máš dobře! Doufám, že tě úsměch 
nepřešel ani po noční bojovce! Tady není nic zvláštního, pořád vedro. Dnes je tu Valentýnka, právě papá 
svíčkovou. Dani vzkazuje: napiš dopis!!! pa máma   
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes (lucie.stocesova@gmail.com)      23. 7. 2018 13:48 
Ahoj Jajdule,   
koukáme na fotky a super se máte! Nutely ještě dost? :) Už se moc těšíme na vyprávění! Doufám, že 
Natálka pojede příští rok s tebou. Dneska byla se Zitou poprvé v Tančírně... Pusu maminka 
----------------------------------------- 
Vicky Würtherle (shayaw@seznam.cz)      23. 7. 2018 13:47 
Ahoj Vikčo, pečlivě sledujeme fotky a je vidět, že se fakt nenudíte ! Táta už přijel domů z Itálie..Lara Croft 
ho vítala jako blázen...:D, měj se mooc hezky, zatím papa, máma, táta a Larca Croft. 
----------------------------------------- 
Mája a Max Millerovi (milon.miller@email.cz)      23. 7. 2018 13:44 
Ahoj táborníci, dnes jsme viděli spoustu nových fotek z T-campu, moc hezké! Mája se konečně na fotkách 
usmívá, to je dobře. Max se směje vlastně pořád, to je taky dobře. Tak se mějte a dál užívejte! Zdraví táta a 
máma 
----------------------------------------- 
Verča Bumbová (katerinakruch@hotmail.com)      23. 7. 2018 12:44 
Čus Véro, Dnes pošlu pohled. Na výletě jste postavili moc hezké domečky a doufám, že se ti dařilo ve 
fotbale a vyhráli jste. Pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Honza Bumba (katerinakruch@hotmail.com)      23. 7. 2018 12:43 
Ahoj Honzouši, moc tě zdravím. Dnes pošlu pohled. Koukám, že jste hráli fotbal. Snad jste to vedoucím 
pořádně natřeli :-). Pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
JOHY TESAŘOVÁ      23. 7. 2018 12:29 
AHOJ JOANKO (ČTI ŽOANKO)   
POSÍLÁM TI VELKOU PUSU Z PRÁCE. ŠMÍRUJU TĚ NA FOTKÁCH NA WEBU A KONTROLUJU U TOHO, ZDA SI 
MĚNÍŠ TRIČKA :) DĚLÁM SI SRANDU. MOC NA TEBE MYSLÍM. KOUKALA JSEM, ŽE MÁTE BODOVÁNÍ ÚKLIDU. 
TAK PAK MŮŽEME POKRAČOVAT I DOMA :) TĚŠÍM SE NA TEBE. OBJEVILA JSEM ZA MĚLNÍKEM NOVÉ 
KOUPÁNÍ V PÍSKOVNĚ, TAK TO ZAJEDEME VYZKOUŠET. JE TAM SUPER ČISTÁ VODA A PÍSEČEK. TĚŠÍM SE NA 
TEBE, PUSU MÁMA 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      23. 7. 2018 12:22 
Ahoj Julásku, teda to je překvapení - Ty ses dala na fotbal, super :-) To bude hlavně děda nadšený. Zkus si 
příště vzít kraťasy, bude se Ti hrát určitě líp :-) Nestačím zírat, co všechno na táboře zvládáš, to už Ti ani 
nebudu stačit :-) Tak si dál užívej, pusu máma 
----------------------------------------- 
MATĚJ TESAŘ      23. 7. 2018 12:20 
AHOJ MATĚJI, TAK JSEM SI DNES PROHLÉDLA FOTKY TADY NA WEBU A KOUKÁM, ŽE JSTE STAVĚLI 
DOMEČKY V LESE. ASI BĚHEM VAŠEHO CELODENNÍHO VÝLETU, ŽE? JÁ TEĎ O VÍKENDU OBJEVILA SKVĚLÉ 
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KOUPÁNÍ V PÍSKOVNĚ, TAK SE TĚŠÍM, ŽE TAM SPOLU SJEDEME AUTEM. JE TO TAM LEPŠÍ NEŽ NA BARABĚ, 
KDE JSTE BYLI S KLUKAMA ČECHOVIC A VLÁĎOU A JE TO JEN O PÁR KILÁKŮ DÁL. POSÍLÁM PUSU, MÁMA   
----------------------------------------- 
Mikulda a Via Kopecaci      23. 7. 2018 11:41 
Jezis ted jsem videla tu fotku Mikuldy s asi deseti culikama na hlave, to je odpal:-):-) Vidim, ze se mate ok!   
A Via tam ma super fotku s holkama, fakt paradni, tata vam to stahne a ja to dam do fotoknihy (az se k 
tomu dostanu, samozrejme.. i kdyz, ted me napada, ze byste s tim mohli pomoct. Mik se nauci s tim 
softwarem a muzete vyrabet fotoknihy sami).   
Este jednu pusu navic za ty dny, co jsme nepsali, pac jsme flamovali v Ostrave..   
Mama a tata taky zdravi ze Skypu. 
----------------------------------------- 
Mikulda a Via Kopecaci      23. 7. 2018 11:32 
Cus mazlici,   
presne jak tatka rika, ficime tezce v rynglich a merunkach, takovy bordel, co mame ted doma, jsem uz 
dlouho nevidela, to vam reknu.. tatka musel objednat flasky od nejakeho vyrobce v Koline, at to mame do 
ceho davat. Normalni katastrofa. Zatim bylo na merunce 100 kilo! Ryngle bude podobne vyzivna.    
Tatka mi poslal fotku, kde je Mikulduv diplom za souboj, tak parada :-) Doufam, ze si uzivate - ja sedim v 
kanclu a vecer misto flamu nas s tatkou cekaji dalsi nekonecne krabice.    
Korespondaku z tabora se asi nedockame, vy obludy, co?? :-)   
   
Hlavne mazte ramena a nosy! Posilam moc pus, mama (tata mi tu pinka na skype, projizdi fotky a pise mi, 
ze ty aikidove gate ti Miku asi nedosly nebo co, tak nevim). Kod nepisu, bo si uz nepamatuju tu sifru :-):-) 
----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek, Péťa Hlaváček (events@praguezones.com)      23. 7. 2018 10:33 
Ahoj chlapínci, tak máme za sebou víkend a teď už se zase pečeme ve vyhřáté Praze. Taťka opravil v Davli 
čerpadlo a světe div se - voda teče:o)) Já jsem si byla s Majkou trošku zabruslit a dneska mě bolí nohy. Asi 
jako vás po celodenním výletě... Na fotkách vypadáte spokojeně a to je hlavní:o) Kryšu, vím, že vždycky 
frflám, když mám hromadu na žehlení, ale klíďo si tričko vyměň, nějak to dám:o)) Mějte se krásně, posíláme 
milion pusinek máma Dany a táta Marek p.s. měl by dorazit balíček - tak dobrou chuť:o))) 
----------------------------------------- 
Emilka Belarova (magbelcar2016@gmail.com)      23. 7. 2018 10:32 
Ahoj koťátko, moc Tě zdravím, tatínek rika l, že už jsi mu dvakrát volala... Tak jsi v pořádku a  dokonce už 
byly i dvě sprchy, haha. Tady je teplicko jak v peklicku. Letos nejsou vosy, ale sršni.mej se krásně a napiš 
nějakou smsku. Maminka 
----------------------------------------- 
Jachym Stoces (roman.zvaric@gmail.com)      23. 7. 2018 10:20 
Ahoj Jachyme, vidime ze se mas super, my jsme se v sobotu jeli s maminku a Adelou na kole koupat, v 
nedeli se vratila Natal z chaty, uz ji zacina tabor od Tancirny. Mate uklizeny pokojicek, snad to nejakou dobu 
vydrzi. Jinak v lete kdyz je vedro se nosi Keeny sandaly, ne Keeny tenisky! Vsem sportum zdar a sermovani 
zvlast, tata   
----------------------------------------- 
Vali Malcová (milos.malec@gmail.com)      23. 7. 2018 09:39 
Ahoj Vali a Šárko, Tcamp se přehoupl do druhé poloviny, tak to je fajn a máte stále dost času si užívat 
prázdninový a Tcampový čas. Jaký byl v sobotu výlet? My byli taky na výletě, pěšky na Dívčí skále u ČB a pak 
hauseboatem s K+S+M po Vltavě. Bylo to fajn. Dokonce jsem kormidloval lod'. Mějte se krásně. Táta a 
máma 
----------------------------------------- 
Hony a Maty Dubcovi      23. 7. 2018 09:31 
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Ahojky, jak se daří. Jsem v práci a je tu strašné vedro. Jak se prvně spalo dobrý? Tak si to krásně užijte moc s 
dědou pozdravujeme a posíláme velikánskou pusu. Papa babi Pavlína s dědou. 
----------------------------------------- 
Julie Branislava Rousková      23. 7. 2018 08:40 
Ahoj Julinko,   
posíláme moc pus a dnes i pohled. Máte krásný erb a výlet vypadá taky náramně. Doufám, že se koupete, 
druhý týden už rychle uteče a brzy se uvidíme.Pa máma a táta 
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      23. 7. 2018 08:32 
Ahoj Honzíku a ahoj Ondro, tak jste v druhé polovině pobytu. S tátou na vás myslíme. Každý den sledujeme 
fotky z tábora. V neděli jsme byli na Bohemce, vyhrála 2:1 nad Slováckem. Jinak jsem trošku uklízela. Mějte 
se fajn, užijte si to  s kamarády a zítra zase napíšu. Pusu posílá MTR,  
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (s.sibravova@email.cz)      23. 7. 2018 07:48 
Ahoj Julásku, posílám velký pondělní pozdrav...bohužel už z práce :-(. O víkendu jsem snažila mít aspoň 
aspoň trošku dobře, ale takové, jako to máš ty na táboře, to určitě nebylo...ale hodně jsem se koupala. 
Doufám, že tě nebolí nohy po velkém výletu a zase naplno tančíš, koupeš se a děláš všechny ty fajn 
táborové věci. Velkou pusu, Sabička 
----------------------------------------- 
Sára Mamula (ma.bauer@seznam.cz)      23. 7. 2018 07:04 
Ahoj sluníčko, tak máte za sebou náročný výlet, bojovku, to bude povídání. Už se těším. Pozdravuje tě paní 
Klajnová s Rokánkem. Už jsem pověsila další tvůj obrázek na chalupě, tak jestli ho najdeš. Opatruj se máma 
a táta  
----------------------------------------- 
Vianka a Mikulda Kopecti (jirka@ka.cz)      23. 7. 2018 00:29 
Ahoj decka, doufam, ze se mate dobre a uzivate si tabor. My jsme se vratili z Colours of Ostrava a bylo to 
celkem dobry. Mame nejakou novou muziku, treba se vam taky bude libit. Akorat jsme se ze super mejdanu 
vratili do super zavarovani... :) K merunce zacala uzravat i ryngle a mame tedy o dalsi zabavu postarano. Co 
musketyri? Dozvedeli jste, ze Tri Musketyri nebyli 4, ale dva?    
Jo, dosly ty aikido kalhoty, at ma Mikulda v cem bojovat/trenovat? Docela by me zajimalo, jestli mate hezky 
na koupani. Tady totiz vubec neprsi a treba v Ostrave prvni dva dny prselo. Tak posilame pusu. M+T    
(BCGL) 
----------------------------------------- 
Madla a Kuba Kroupovi      23. 7. 2018 00:12 
Ahoj táborníci, vídíme, že si camp užíváte, spousta her, dobrodružství a zajímavostí. Už se těšíme, až s náma 
odzkoušíte bazén na zahradě, snad už brzy budeme v novém. Madlence přejeme vše nej k s vátku. H-M-N-A 
a L ;) 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      22. 7. 2018 23:42 
Ahoj klucí, co první noc na 2? Asi jako ty předtím,že?...má být hezky, tak snad to bude na koupačku. Zitra se 
chystám na úklid vašeho pokojíku, tak snad mě nic nepřekvapí. Pusu a objetí....mamka  
----------------------------------------- 
Mauro e Lucka (lucka.bottaro@gmail.com)      22. 7. 2018 23:40 
ciao Ale, ciao Vale, ciao Kajo, come state?    
 A noi mancate tanto ma speriamo che vi state divertendo tanto e che siete felici di essere li.   
Io e Mamma abbiamo ripreso a lavorare, abbiamo comprato la lavatrice nuova e domani la portano a casa.   
Ale, abbiamo visto le foto del Tcam, sorridi, sei sempre serio......di carolina abbiamo visto foto dove sta 
disegnando o facendo delle cose con carta e colori, bello   
di vale abbiamo visto una bella foto da Cirkus, bellissima, e qualche foto dove disegna, brava.   
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vi mandiamo un bacio grande e non vediamo l ora di vedervi a casa.   
CIAO.   
----------------------------------------- 
Erik Janda (Mirka.janda@gmail.com)      22. 7. 2018 23:36 
Ahoj Eriku,   
Jsi tam? Zadna fotka, zadna posta... nemam nechat vyhlasit patrani?   
Mama 
----------------------------------------- 
Marika Loula (marek_loula@yahoo.com)      22. 7. 2018 23:32 
Ahoj Mariko,   
moc a moc zdravíme a na tebe myslíme. Dnes jsme s Miou a Rozou zašli na minigolf. Bylo to dobré, ale bylo 
tam strašně lidí. Ty se asi více věnuješ fotbalu a dalším mnoha aktivitám. Ve středu se přesouváme všichni 
do Prahy a v sobotu se na tebe už moc těšíme.   
Měj se mooooc hezky. Zdraví táta a máma. 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes (jar.stocesova@seznam.cz)      22. 7. 2018 22:41 
Milý Jáchymku, moc Tě pozdravuji na tábor. Dívala jsem se na fotky, asi se máš krásně. Hrajete, fotbal, 
dokoncejste se dívali na finále Mistrovství světa. Už jsem dostala od tebe lístek. Dík. Těším se na Tebe až 
budeme spolu v Komárově. Tak užívej a brzy se uvidíme. Babička Jaruška 
----------------------------------------- 
Terezka Gráfová      22. 7. 2018 22:29 
Moc děkuju za dopis, i Maruška děkuje... Už se nám povedlo (konečně) vyčistit bazen, a dneska jsem se jen 
valela a koupala. Posilam moc pusinek, mamka  
----------------------------------------- 
Magdalena Belarova (magbelcar2016@gmail.com)      22. 7. 2018 22:09 
Milá Magdalenkou, hned ráno jsem Ti psala smsku k svátku, snad Ti došla, jestli ne tak ještě jednou vše 
nejlepší, velkou pusu.Dneska sis snad otevřela extra svatkovskou obálku. Měj se krásně, maminka  
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      22. 7. 2018 22:08 
Ahoj, Štěpulínku, právě jsem dopsal dopis pro tebe. Tak ho brzy očekávej i s překvapením. Užívej si tábora, 
moc se na tebe těším, táta. 
----------------------------------------- 
HANZÁKOVÁ KATYNKA      22. 7. 2018 21:07 
Ahoj Katýsku. Doufám, že jsi spokojená a užíváš si krásné počasí. Už máte polovinu za sebou, teď to bude 
hodně utíkat. V pondělí posílám balíček. Moc na tebe myslím. Babička Alí 
----------------------------------------- 
KOSTIK DANIEL      22. 7. 2018 21:04 
Ahoj Dádulko. Jak si užíváš tábor, slyšela jsem, že se ti tam moc líbí. Počasí Vám hodně přeje. Výlet byl asi 
náročný, zrovna byl pařák. V pondělí posílám balíček. Moc na tebe myslím. Babička Alí   
----------------------------------------- 
Magda a Kuba Kroupovi (petrakroupova@email.cz)      22. 7. 2018 20:46 
Ahoj děti!   
Madlence přejeme všechno nejlepší k svátku! Věříme, že jste si užili den oba dva. Posíláme oběma pusu. 
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Maty Ejem      22. 7. 2018 20:38 
Ahoj Maty, moc Tě  s tátou zdravíme a doufáme, že jsi nezdrhnul z tábora, když Tě nevidíme na fotkách:-) 
Máme za sebou festival v Ostravě a bylo to super, i když vašim diskoškám se to asi nevyrovná:-) Krásně si 
užívej, pusu máma a táta 
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----------------------------------------- 
Majda Kroupová (pavliost@atlas.cz)      22. 7. 2018 20:18 
Všechno nejlepší k svátku a užívej tábora :-) Pozdrav i pro Kubu.Pavlína Š. 
----------------------------------------- 
Tadeas Sedlak (Katerina.portova@gmail.com)      22. 7. 2018 19:04 
Ahoj Tado,   
Jak se mas? Podle fotek to vypada, ze mate porad spoustu ruznych her, tak to je bezva. My jsme tento 
tyden se strejdou v Chorvatsku a koupeme se. Tak si to tam jeste uzij!    
Katka a Tomas 
----------------------------------------- 
Matěj Smělý (z.dragounu@seznam.cz)      22. 7. 2018 18:57 
Ahoj Matýsku ,    
tak si říkáme jak se máš ? Ale podle fotek a deníku určitě super :-)    
Tabor se přehoupl do druhý pulky a my už se na tebe moc těšíme .    
Viktorka ti posílá moc pusinek a my velkýho hudlana . Ještě užívej tábora broučku a pa pa Máma ,Táta a 
holky    
----------------------------------------- 
Madlenka Malečkova      22. 7. 2018 18:55 
Ahoj Madlenko.   
Všechno nejlepší k svátku . Myslíme na tebe a máme tě rádi. Pusu maminka a tatínek  
----------------------------------------- 
Madlenka Kroupová      22. 7. 2018 18:38 
Ahoj Magdi, doufám, žes prožila hezký svátkový den. Pozdrav Kubovi.Babička s dědou. 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová (office@euroffice.cz)      22. 7. 2018 18:24 
Ahoj Kristynko, dneska jsem jen trosku uklizela, takze zadna zabava. To ty sis urcite uzila spoustu legrace. 
Uz jste za polovinou. Az prijedes, tak jsme si s tatkou rikali, ze musime zajit do restarace a oslavit tvuj 
svatek, kdyz budes par dni v Praze. Velikou pusinku posila mamka 
----------------------------------------- 
Kuba a Madla Kroupovi (ibs.prerov@volny.cz)      22. 7. 2018 17:54 
Aooj Madli, všechno nejlepší ke svátku 
----------------------------------------- 
Marika      22. 7. 2018 17:34 
Ahoj Mariko ! Všichni tě moc zdravíme , tzn. Mia, Rosa, taťka a mamka, babi H. a děda V. Ve středu se 
přesouváme do Prahy, tak se brzy uvidíme ! Měj se moc hezky ! Pusy !!!!!!! 
----------------------------------------- 
MAJDA MALEČKOVÁ (ludmila.mullerova@seznam.cz)      22. 7. 2018 17:23 
Pro Majdu Malečkovou   
Milá Majdo ! Přejeme ti k svátku všechno nejlepší a těšíme se, že svátek s tebou oslavíme na Břevnově až 
přijedeš z tábora. Babička Lída a děda Aleš. 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      22. 7. 2018 16:48 
Ahoj Dáduško, tak už se nám to přehouplo a půlku tábora máš za sebou... my před chvilkou dorazily z Orlíku 
bylo to tam moc hezké :-) a aby nezklamalo počasí tak samozřejmě přšelo :-) koukala jsem, že jsme byli od 
sebe jenom 36 km :-) užívej poslední tábor jak se dá, hlavně na pohodu a s úsměvem :-) Moc na Tebe 
myslím a posílám velikou pusu Tvá máma 
----------------------------------------- 
Mára a Léňa Šimůnkovi (pavliost@atlas.cz)      22. 7. 2018 16:18 
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Ahojky Mary a Leni, právě jsme se vrátili z kol, nohy a zadek bolí, ale moc se nám cesta líbila. Už máme 
vymyšlenou trasu i pro Vás :-) Pozdravuje Vás Blanka a Filip, které jsme navštívili v Litoměřicích. Koukněte 
někdy taky do foťáku, ať Vás vidíme, jak jste opálení a spokojení. Určitě se Vám výlet vydařil a koupačka 
taky. Užívejte si tam her a nových kamarádů. Pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      22. 7. 2018 15:20 
Ahoj Julásku, za chvíli už se s babi chystáme do Prahy, moc se nám nechce. Ty si určitě užíváš i dneska, jsem 
zvědavá, co jste dneska dělali? Mám Tě moc pozdravovat i od Marcelky a velké Marci :-) Pusu máma, babi a 
děda  
----------------------------------------- 
Milena Böhmová (Marketa.Boehmova@skynet.be)      22. 7. 2018 15:11 
Ahoj Mili,   
tak odpočíváte dnes po výletě? My neděláme celkem nic zvláštního. Teď půjdem asi na zahradu zahrát si 
badminton. Valentinka dneska nepřijde, šla na oběd do města s italskou babi a dědou. Moc zdravíme, pa 
máma.    
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi (martaflajs@gmail.com)      22. 7. 2018 13:09 
ahoj kluci,   
našli jsme ve schránce pohled, moc děkujeme. My už jsme v Praze, já tedy na skok, za chvíli pojedu na 
Zbiroh za Eliškou. Už se na vás všechny těším. S vámi tedy za pár dní. Ostrava byla skvělá.   
Tak moc pozdravů a hodně koupání v bazénu!   
Máma (a táta) 
----------------------------------------- 
E & E Jandovi (Mirka.janda@gmail.com)      22. 7. 2018 11:47 
Ahoj E & E,   
tata nasel Erikovo prani ke dni otcum. Vzkazuje Erikovi, ze mu snidani udela. :) A rad.   
Uz mate pul tabora za sebou, tak se tesime, az se o vikendu uvidime.   
Mama & tata 
----------------------------------------- 
Krystof Bednar      22. 7. 2018 10:46 
Ahoj Kryštofe, jsme v Mrklově a máme návštěvu. Včera jsme já byla na tůře - Žalý a okolí a taťulda s 
kamarádem stavěl skalku. Ušli jsme asi 10km, dali si pivo a limcu nahoře u rozhledny, vzpomínala jsem na 
Tebe, že by sis určitě dal knedlíky. Za těch 5 hodin co jsme byli venku dal taťul k sobě tři kameny a tvářil se 
jaká to byla fuška, ale asi byla, jsou to ty velký z lomu. No vypadá to, že než bude skalka, půjdeš na vysokou. 
Venku je super vedro, kouzlo s pláštěnkou vyšlo. V kufru máš kimono na aikido a i jiné oblečení, než ty 
tlustý teplàky, zkus jo použít. Pusu mamuš 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      22. 7. 2018 09:56 
Nejdražší synku! Jsem celý nedočkavý až se mi vrátíš, protože se dost nudím. Chtěl bych na kolo, ale mámu 
se mi nepodaří přemluvit a samotnýho mne to nebaví. Moc zdravím. PP 
----------------------------------------- 
Sára Mamula (ma.bauer@seznam.cz)      22. 7. 2018 08:02 
Ahoj mušketýrko, tak jaký byl výlet, co nožky? Dneska je neděle, tak budete mít určitě volněji. Už jsem 
zabalila balík, tak snad budeš spokojená 
----------------------------------------- 
Linda Cerovská (jcy@seznam.cz)      22. 7. 2018 07:59 
Linda má narodeniny, my máme prianie jediné, šťastie zdravie, šťaštie zdravie.   
Všetko najlepšie prajem Linda a krásne si to uži. (Zdraví aj Matúš) 
----------------------------------------- 
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Sára Mamula (m.bauer.b@seznam.cz)      22. 7. 2018 06:39 
Sarinko,už se Ti blíží poslední týden.Tak si to na čistém vzduchu ještě užívej.Těšíme se až nám budeš 
vyprávět. Tak ať se Ti na táboře líbí a moc na tebe vzpomínáme.Babi  děda z Kobylek 
----------------------------------------- 
Kryštof Luptovský      21. 7. 2018 22:18 
Ahoj Kryšule! Tak jaký byl výlet?  My jsme s tátou a dědou Vladimírem opět byli v Kolíně.  Tentokrát jsme 
skládali kuchyň. Tátovi praskla při připojování bojleru hadice a stříkala voda jako vodotrysk , a tak byla 
potopa po celé kuchyni a táta se večer již nemusel sprchovat :-)     
Posíláme pusy máma a táta 
----------------------------------------- 
Max a Mariánnka Millerovi (milon.miller@email.cz)      21. 7. 2018 21:45 
Nazdárek táborníci, zdravíme z Trubské. Věříme, že se Vám líbil výlet! Dnes jsme se ve zprávách dozvěděli, 
že v pátek se stane ve vesmíru něco úžasného, co už nikdy znovu nezažijeme! Včas Vám dáme vědět, co 
přesně to bude - zatím si přejte, aby v pátek byla jasná obloha! Zdraví táta a máma  
----------------------------------------- 
Thor Pauer      21. 7. 2018 20:24 
Ahoj Torine! Dnes jsem si prohlížela fotky, máte tam asi nabitý program.   
Záviděla jsem ti ten bazén!! To je asi v tom vedru jediný co bych brala. Je tam vidět, jak máte furt veselo. A 
stále vás prohánějí. Asi si na nás moc nevzpomeneš.   
Pac a pusu!      Babička a Pupa                    
----------------------------------------- 
Carolin Monz      21. 7. 2018 18:47 
Ahoj Kájí, byli jsme s Martinem v Praze. Bylo hrozně horko. Tady se zatáhlo a spadlo pár kapek. V Praze jsou 
dny folklorních spolků, tak tam byly skupiny z celé Evropy v krojích. Už máš týden za sebou. Letí to. Našla 
jsem tě na jediné fotce. Pusu, všichni tě zdraví, pusu máma 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová (office@euroffice.cz)      21. 7. 2018 18:40 
Mila Kristynko, tak jak jste se prosli? V Praze se pocasi trochu kaboni. Doufam, ze u vas nebude prilis velka 
bourka. Dneska jsem pripravila balicek k svatku i pro Kubicka. Je taky na tabore. Dneska odjizdel. Moc na 
tebe myslim mamka 
----------------------------------------- 
Simon Hanak      21. 7. 2018 18:29 
Ahoj Šimone,jsme na návštěvě u Pítyho...grilovali jsme lososa,to by sis pochutnal  
----------------------------------------- 
Thora Pauer      21. 7. 2018 16:59 
Hola hola,    
Praha volá...zde hlásím vedro jak v kotly, :-)závidím vodní pólo!Za chvíli jdu do kina na polský film, jinak 
práce, táta též. Včera jsem viděla tetu Kostu, moc zdraví! Zach je taký na táboře.   
Máváme a pusu posíláme neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeejvětší.   
p.s. nemoj biti lijen hajde molim te napiši barem jednu razglednicu:-))) 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      21. 7. 2018 16:08 
Ahoj Julásku, doufám, že jste si dnešní výlet hezky užili a Ty jsi potrénovala do Tater:-) Už se těšíme na fotky 
z výletu. Hezky si užívej a pozdravuj kámošky. Pusinky posílají máma, babi a děda  
----------------------------------------- 
Milena Boehmová (Marketa.Boehmova@skynet.be)      21. 7. 2018 13:33 
Ahoj Mili, zdravíme z Prahy. Odpoledne má přijít Gábi a spol. a budeme slavit Markovy narozeniny. Teď 
pijeme kávu a pak se asi půjdem koupat vedle k Emičce.  Ještě jsme nedostali žádný dopis, napsala už si 
něco? My Ti připravíme ještě jeden dopis. Pa máma a Dani.   
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----------------------------------------- 
Lenička a Mareček Šimůnkovi (Jaromir.ostadal@seznam.cz)      21. 7. 2018 13:27 
Ahojte Lenicko a Marecku nejste na fotkach moc videt. Musite se taky občas podivat na toho co Vas fotí. 
Sledujeme, co delate a jak tam žijete. Tento tyden jsme s babickou si udelali vylet do Březnice a stavili se u 
Gavalců. Videli jme deti u Kubu. Všechny Vas pozdravují. My babicka i ja Vam posilame sladkou pusu. Jsme 
v Drozdove a pristi tyden pojedeme do Troubelic a zacatkem srpna pojedeme lodi do Drážďan. 
----------------------------------------- 
Marek a Filip Vejvodovi      21. 7. 2018 12:46 
Ahoj kluci, včera na Čeřínekfest to bylo naprosto úžasný. Je to fakt velká akce. Bylo tam i spousta atrakcí 
pro děti. Zpátky jsme jeli taxíkem. Je 13:00h a máma ještě spí. Mějte se fajn a napište. Čus 
----------------------------------------- 
Emilie et Magdaléna      21. 7. 2018 12:39 
Salut mes championnes!   
J'espère que vous allez bien, d'après les photos ça a l'air top!   
Une douche en une semaine, c'est vraiment pas beaucoup, allez, un peu d'eau froide, ce n'est pas si 
terrible:-)   
Aujourd'hui c'est la fête nationale belge (on s'en fout, hi hi), il fait très beau ici, je fais du trampoline (mais 
non, je suis trop gros, c'est bien connu), alors je repeins un petit bout de la maison.    
Racontez un peu ce qui se passe, merci Emilie ton appel hier m'a fait bien plaisir. J'ai essayé de t'appeler 
Magdaléna, mais ça ne passe pas.   
Encore une semaine et on se retrouve à Prague, vivement le petit déjeuner chez Antonin!   
Bisous mes championnes, amusez vous bien, soyez prudentes et tout et tout!   
Papa 
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi (martaflajs@gmail.com)      21. 7. 2018 11:27 
Čau kluci, včera byl tady v Ostravě na festivalu Colours of Ostrava pěkně teplý den. Pišlické příběhy se 
povedly, jen proti nám hrála kapela Malalata s Tomášem Průšou na saxofon (pamatujete na Toma že) na 
vedlejší scéně pěkně nahlas, tak nás dost rušili. Ale zvládli jsme to! Pěkně jsme se zapotili v tom cirkusovém 
stanu. Mám pro každého z vás pravého nefalšovaného Pišlika přímo od Filipa Rychlebského, který napsal 
Pišlické příběhy.    
A hodinu po půlnoci hrála Beata v triu s Lenkou a Dorkou v obřím koncertním sále Gongu (který z venku 
vypadá jako ufo), moc se to povedlo. Nádherný zvuk a úplně plno. Neuvěřitelný zážitek. Dnes je poslední 
festivalový den a už budeme jen poslouchat kapely a tancovat. Hurá. Tak krásný výlet, který asi dnes máte.   
Pusu máma a samozřejmě táta, je tu vedle mě :) 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      21. 7. 2018 11:26 
Ahoj Štěpánku, posílám pozdrav z rozehřáté Prahy. Je sobota, tak za chvíli vyrazím na kole na koupání. Měj 
se moc pěkně a užívej si her. Pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Mája a Maxík Millerovi (Alzbetao@seznam.cz)      21. 7. 2018 11:17 
Ahoj táborníci, posiláme pozdravy z Pienin v Tatrách. Mějte se krásně. Bětka a Radek 
----------------------------------------- 
Jenda Matoška (pmatoska@gmail.com)      21. 7. 2018 10:31 
Ahoj Honzíku, už se na tebe moc těším. Koukej, ať jsi zdravý, v pondělí večer vyrážíme!!! Krásný den! Táta 
----------------------------------------- 
Emilka à Magdalenka (magbelcar2016@gmail.com)      21. 7. 2018 10:09 
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Zdravím me milované, půlka je pryč.... Beee... ale to nejlepší ještě přijde. Dnes vyrazím do Montpellier, les 
filles à la vanille, to mi bude líto, že tam nejste. Máme tady bouřky... Aspoň není takový hic. Moc pusinek. 
Maminka 
----------------------------------------- 
Áňa a Sába Častová (radek.casta@gmail.com)      21. 7. 2018 09:53 
Ahoj holky! Polovina tábora je za vámi - to teda uteklo! My dnes večer děláme doma malou "party". A za 
týden frčíme pro vás! Mějte se fajn a napište sms, jak se máte. Táta a máma 
----------------------------------------- 
David Zelinka      21. 7. 2018 09:40 
Ahoj Davídku. Přeji Ti krásný sobotní výlet. Všichni Tě moc pozdravují. Pa máma, táta a brácha 
----------------------------------------- 
Sára Mamula (ma.bauer@seznam.cz)      21. 7. 2018 09:19 
Ahoj ty můj nejlepší táborníku.Koukám na fotky,jak tam řádíte,to se pak musí dobře spinkat.Bazén taky 
využíváte,to je super.Teď už budeš i tančit.HURÁ! Posíláme pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
David Švec (jana@nofp.cz)      21. 7. 2018 08:44 
Ahoj Davide,   
dnes vyrazime na teepeečka. Doufám, že se mas skvěle! Matouš se stále ptá, kde je Dáda. Včera jsme byli 
na Lomečku a ten tak skákal do vody, že všichni kolem trnuli a on s rozběhem a šup a cák do vody. Pak jsem 
ho nemohla dostat z vody, jak se mu to líbilo. Dnes už z Osvračína všichni odjíždějí a zdraví, posíláme pusu a 
objetí máma a spol.   
---------------------------------------- 
Jachym Stoces      20. 7. 2018 21:23 
Ahoj Jajdu, koukame s maminkou že jsi hrál divadlo, super. A taky nerf arena vypadá parádně, musíme si 
podobnou postavit v Komarově na zahrade. Jen nevím kde seženeme ty pneumatiky, v nejhorším si je 
nenápadně vypujcime z babičky auta... Měj se moc fajn a napiš nám pohled! táta  
----------------------------------------- 
Ķuba a Magda Kroupovi (davekr@email.cz)      20. 7. 2018 20:34 
Ahoj Madlenko a Kubiku.   
Pečlivě váš sledujeme na stránkách, jak vám  jdou  tabornicke  úkoly a bavite se hrami. Dnes ještě  museli 
parchanti vybourat dveře, ale potom už to pojede. užijte si výlet.tata a mama 
----------------------------------------- 
Marek a Filip  Vejvodovi      20. 7. 2018 17:22 
Ahoj kluci, posíláme pozdravy. Vyrážíme vlakem z chalupy na Čeřínekfest. Čus 
----------------------------------------- 
Kryštůfek Holeček a Vladko Jan      20. 7. 2018 16:15 
Ahoj kluci! Ten týden vám  rychle utekl a určitě zažíváte zajímavá dobrodružství. Už se všichni těšíme, jak 
nám budete vyprávět. Tak zatím ahojky. Babička z Kadaně 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      20. 7. 2018 15:59 
Ahoj Thore, motá se mi skoro hlava když se dívám na vaše fotky:-))... tolik toho děláte? Používáš ten plášt?   
 Jinak objevila jsem super místo na koupání a plavání až přijedeš jedem na výlet! Už má ten počítač 
připravený...Budeme se těšit na tvůj pohled:-))) a posílám největší pusu..máma 
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      20. 7. 2018 15:44 
Ahoj kluci,    
dnes je pátek a bude víkend. S tátou zůstáváme v Praze. Asi pojedeme na krátký výlet na motorce a v neděli 
hraje Bohemka přátelák. Tak se půjdeme podívat. Jinak doma trošku uklízím v pracovně. Táta má moc 
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práce a chodí domů později. Zatím pořád nevím, kam pojedeme na dovolenou. Vybírám opět nějaké Řecko. 
Mějte se fajn. Opět napíšu až v pondělí. Pusu posílá MTR. 
----------------------------------------- 
Milena Böhmová (Marketa.Boehmova@skynet.be)      20. 7. 2018 15:40 
Ahoj Mili,   
dneska letím vecer do Prahy, sláva, už mám dovolenou. Už jste v polovině tábora, tak už je z tebe skoro 
mušketýr.   
Měj se moc pěkně, pa máma 
----------------------------------------- 
Kryštof tofínKryš Bednář      20. 7. 2018 15:34 
Dnes jedeme do Mrklova. Přijede i můj dávný spolužák Tomáš spolu se ženou Radkou a dcerou Julinkou, na 
kterou nevím, zda si vzpomeneš, když je to ta holka :) Tomáš slíbil ukázat nám, jak se staví správná skalka. 
Materiálu máme spousty, však víš. Tak drž palce, at si palce pod tou tíhou nerozdrtíme!  
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      20. 7. 2018 14:18 
Ahoj můj mušketýre! Moc děkuji za pohled. Takové koně měli i skuteční mušketýři. Jsem rád, že se ti na 
táboře líbí. Příští rok můžeš jet znovu. Stačí jen mít tak krásné vysvědčení jako jsi měla letos. Tak si tábor 
krásně užívej, Budeme se na tebe těšit v Třebíči. Velkou pusu posílají děda a babi.   
----------------------------------------- 
Péťa Hlaváček, Kryštof Kořínek (events@praguezones.com)      20. 7. 2018 12:56 
Hola hoj kluci, dneska je pátek a vy už skoro týden žijete jako mušketýři. Hrozně to utíká... Z  fotek je vidět, 
že se rozhodně nenudíte a tábor si užíváte. My prcháme z Prahy, je tu nesnesitelný vedro. Jedeme s tátou a 
Lukášem na chatu. Kluci prý opraví čerpadlo a pak půjdou k Jardovi. Já zůstanu na chatě a budu uklízet...Tak 
dobrodružství zdar pusu máma a táta  
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová (sibravova.tereza@gmail.com)      20. 7. 2018 12:49 
Ahoj Julásku, teda vy tam pořádně makáte, skoro jako já v práci :-) Dneska jedu za babi a dědou, tak snad 
nebude cesta trvat celé odpoledne :-( Píšeš krásné pohledy, jsi šikula :-) Tak si i dál hezky užívej a pozdravuj 
Kiki a Sášu. Pusu máma 
----------------------------------------- 
Honza Bumba (katerinakruch@hotmail.com)      20. 7. 2018 12:08 
Ahoj Honzíku, velké sportovní klání za váma. Doufám, že jsi byl úspěšný. A další pěkné  t-camp tričko do 
sbírky. Pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Verča Bumbová (katerinakruch@hotmail.com)      20. 7. 2018 12:06 
Ahoj Verčo, koukám, že jsi pokořila šplh. Gratuluju. Doufám,že se ti dařilo i v ostatních disciplínách. Pusu 
máma a táta 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      20. 7. 2018 11:49 
Ahoj mušketýrko. Tak jak jde šermování? Doufám, že jsi bojovník. Byli jsme dnes s dědou na koňské farmě, 
tak až budeme v Třebíči, tak se tam podíváme, ju? Je přímo v Třebíči. Asi máte taky sluníčko a půjdete se 
koupat. Taky pozdravuj kámošky a užívejte si. Nic lepšího než tábor není. Pa. Děda a babi  
----------------------------------------- 
Eliska Janda     20. 7. 2018 11:10 
Ahoj tanecnice,   
v pokojiku zacinas mit prales, Tvoje mega kytka se zacina pekne rozpinat. Nevim, jestli se tam s ni jeste 
vejdes. :)   
Az se vratite z tabora, budem tyden v CR, a pak nekam vyrazime. Jestli neco dobreho najdes, posli.   
Pusu,   
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Mama 
----------------------------------------- 
Erik Janda       20. 7. 2018 11:07 
Ahoj Eriku,   
tak jsem Te zase na fotkach nikde nenasla. Aspon jednou se pro me vyfot. A s usmevem. Nebo aspon s 
Tvym super duper mracounem, ktereho nikdo jiny neumi.   
Pusu,   
Mama 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová       20. 7. 2018 10:46 
Ahoj miláčku, dneska ti pošlu balíček, abys mohla svůj svátek oslavit s kamarády a něco jsi pro ně měla. 
Krabice je kapičku větší, je tam něco i pro Juju a do malé by se to nevešlo :-(. Posílám velikánskou pusu 
mamka 
----------------------------------------- 
Maxík a Mája Millerovi      20. 7. 2018 10:29 
Ahoj táborníci,   
tak se nám zase blíží víkend a těšíme se na práci na statku. Snad máte hezké počasí. Zatím nám nepřišel 
žádný pozdrav, ale věříme, že na tom usilovně pracujete, dnes posíláme balíčky, tak snad v pořádku 
docestují. Užívejte aktivit i táborové hry. Posíláme pusu,   
máma a táta 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      20. 7. 2018 09:36 
Ahoj Šimi,tak v Praze udeří tropické počasí, chystáme se o víkendu s Emou k Pítymu na návštěvu a na 
nějakou koupání...vy se máte, že to máte po ruce pěkne v táboře! Ema chodila celý týden do školky,furt se 
snaží mluvit anglicky - je to sranda :)! Včera přijela babi Kája hlídat Emu, byli jsme s tátou a Dvořákovými a 
Brejchovými v divadlo,moc jsme si to užili!Měj se krásně! máma 
----------------------------------------- 
Kryštůfek Holeček a Vladko Jan      20. 7. 2018 09:21 
Ahoj Kryštůfku (Holeček) ! Máte krásné počasí, tak si to určitě  užíváte, co? Podle deníku tam prožíváte plno 
dobrodružství.Už se těším, jak mi budeš vyprávět své zážitky. Pozdravuj též Vladka. Tady v Kadani teď 
otevřeli krásné nové interaktivní hřiště, kde můžeš zkoumat různé přírodní jevy, dělat různé pokusy, tak    
 až tu zase budete, tak se tam dojdeme podívat. Určitě se ti tam bude líbit. Je to tam hodně akční. Tak se s 
Vladkem mějte krásně a  užívejte si posledních dnů.Babička z Kadaně 
----------------------------------------- 
Kryštof a Vladko       20. 7. 2018 07:52 
Ahoj Chlapi,vidím na fotkách, že NERFky statečně využíváte. Taky moc děkujeme za pohled, který přišel do 
Prahy, vypadá to na něm moc pěkně. Moc si to tam kluci užívejte a v sobotu navečer se uvidíme, moc se na 
Vás těšíme. Mamky a Tatíkové, Barunka, Daník a Karlinka 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová       20. 7. 2018 07:33 
Ahoj Julásku, moc děkuju za pohlednici - udělalas mi fakt obrovskou radost, už ji mám doma vystavenou! 
Koukám, že máte pořád napilno - tancování, mušketýrská dobrodružství, koupání....Je toho spousta. Tak 
držím palce, ať jde všechno pěkně od ruky :-).Velikánskou pusu a pozdrav i pro Kiki, pa Sabička 
----------------------------------------- 
Sára Mamula    20. 7. 2018 07:02 
Ahoj sportovče,moc gratuluji k olympiádě.Jsi opravdu šikovná holčička.Za chvilku budeš i tančit a jen se 
otočíš a jedete domů.Jsem ráda,že ti tam chutná.Pozdravuj holky a pusu posílá máma a táta 
----------------------------------------- 
Emilka à Magdalenka       19. 7. 2018 23:53 
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Coucou les Boubouled, je peux le dire, personne ne comprend.Quand est ce que je peux vous appeler.? 
Gros bisous. Maminka  
----------------------------------------- 
Kryštof Luptovský      19. 7. 2018 22:46 
Ahoj táborníku! Moc děkujeme za pohledy, dnes oba přišly. My jsem večer vezli do Kolína kuchyň, v sobotu 
ji budeme skládat.  Tak snad nám to půjde od ruky.  Dívali jsme se na fotky a je to báječná podívaná. Těšíme 
se ještě na vyprávění. Jinak psala Em z Bartošky, že se jí kyve zub.  Pusy posílá máma a táta  
----------------------------------------- 
Thor Pauer      19. 7. 2018 22:38 
Ahoj Thorissone, teď jsem snědl asi tunu chilli a moc na tebe vzpomínám a škytám. Zjistil jsem, že za týden 
máme nějaký rugby turnaj s Láďou a spol. tak bych s tebou potřeboval natrénovat přihrávky. Už zase mi 
nejdou. Máma tě taky zdraví, jí to chilli odpravilo úplně a teď jen tupě kouká do stropu a jde jí pára z uší. 
Měj se fajn. Tvůj Odin 
----------------------------------------- 
Thunder Storm      19. 7. 2018 22:14 
Ahojky, doufám že se daří dobře a že všechno v pořádku. Hlásím, že děda s babičkou a Rozinkou dorazili. 
Konečně jsem mohl zkontrolovat město a hlásím, že vše v pořádku. JDC jsou uprostřed a již téměř splněno. 
Už máš také nějaké body. Moc a moc zdravím a užívej si pohody. Taťka 
----------------------------------------- 
Petr a Ondra Hanzlíkovi      19. 7. 2018 21:40 
Ahoj kluci, každý den sledujeme na fotkách co podnikáte. Užívejte si tábora :-) Slíbený balíček by měl 
nejpozději v pátek dorazit :-))) zdraví mamka, táta, Mája a Rocky 
----------------------------------------- 
Jachym Stoces       19. 7. 2018 21:22 
Ahoj Jachyme, koukam na fotky a moc zavidim, jak si tam uzivate, pristi rok chci jet taky!!! Prosim zeptej se 
vedoucich musketyru, jestli berou taky tatinky. Dobrou musku pri nerf bitvach preje tata 
----------------------------------------- 
Mareček a Filípek Vejvodovi      19. 7. 2018 20:56 
Ahoj kluci každý den se koukám na fotky co podnikáte. Je vidět, že se nenudíte. Už budete mít půlku za 
sebou. Myslím na vás a posílám pusu babička z Havlovic 
----------------------------------------- 
Jenda Matoška       19. 7. 2018 20:29 
Ahoj pistolníku!   
Vypadá to že se nenudíte! Měj se krááásně! Táta 
----------------------------------------- 
Erik Janda       19. 7. 2018 19:48 
Ahoj Eriku,   
sleduj postu, neco je na ceste... ;-)   
mama 
----------------------------------------- 
Kuba a Madla Kroupovi       19. 7. 2018 18:58 
Čau táborníci.   
AERO je spravené, zítra vyjíždíme na zkušební jízdu.   
Už se vám to krátí, tak si užívejte ,  Tovačov už na vás čeká.   
Děda 
----------------------------------------- 
Katy Hanzáková      19. 7. 2018 18:41 
ahoj myško,posílám moc pozdravů z horkého Kladna,jsem pořád zpařená jak stará kůň :-))), no co ti budu 
povídat. Tak užívej,já jdu opět do sprchy,pusu máma 
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----------------------------------------- 
Kryštof ŠtofínKry Bednář      19. 7. 2018 16:32 
Vcera jsem v sekáči nahodou narazil na tricko s Homerem Simpsonem, koupil jsem ho, i kdyz je silene 
cervene. Jestlipak te napadne, co na nem Homer vykrikuje? Jen doufam, ze mu ted nezacnu byt vice a vice 
podobny :) At se dari pocasi i v particce! D 
----------------------------------------- 
David Švec   19. 7. 2018 16:25 
Ahoj Dadi, zdraví te Filip, Kačka a Šíša zrovna odjíždí domu. A my v sobotu jedeme na indiánský tábor. 
Doufám, že se ti daří skvěle a s Thorem a Jáchymem moc nedivočíte. Kiss máma 
----------------------------------------- 
NATY JONAKOVA      19. 7. 2018 16:18 
Ahoj Naty! Jak se dari? Balicek mas na ceste. Babi a deda z Chodo pozdravuji a taky neco posilaji. Pusinky 
od maminky xxx 
----------------------------------------- 
Vali Malcová       19. 7. 2018 16:02 
Ahoj Vali, posílám moc pozdravů. Rád jsem tě viděl na fotkách, pěkně si to užíváte. Hraješ i volejbal? A jak ti 
to jde v Nerf aréně? Pozdravuj Šárku a mějte se moc fajn. Táta 
----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek, Péťa Hlaváček      19. 7. 2018 15:37 
Nazdárek mušketýři, vypadá to, že se na táboře dějou vééélký věci. Sportujete, bojujete a prý se ztratil 
nějaký náhrdelník? Těšíme se na vyprávění. Taťkovi jsem na víkend taky naplánovala etapovku:  1. etapa - 
Hon na pavouky - šerm s koštětem 2. etapa - Boj o přežití - pořád v Davli nefunguje čerpadlo, tak bude 
muset sehnat vodu 3. etapa - Maskování před nepřítelem - je potřeba natřít sloupky u plotu tak, aby je z 
dálky žádný nepřítel nezahléd. S vaším dobrodružstvím se to nedá srovnat, ale myslím, že si to táta Mára 
užije. Chlapínkové, mějte se krásně a užívejte pa pa pusu máma Dany P.S. nezapomeňte se držet hesla: UN 
POUR TOUS, TOUS POUR UN. Kdo heslo rozluští má u mě stovku .... (samozřejmě pusinek) paaaa 
----------------------------------------- 
Maja a Maxik Millerovi       19. 7. 2018 15:15 
Ahoj Majo a Maxiku,    
Posilame moc pozdravu z Prahy. Dnes večer jedeme ke Dvorakum do Bohnic grilovat. Vypadáte spokojeně, 
tak si to hezky užívejte! Mama a tata 
----------------------------------------- 
Šimon Tylk      19. 7. 2018 14:16 
Ahoj Šimone,   
posílám pozdrav a přeji Ti krásný pobyt na táboře. Doufám, že se tam máš hezky a užíváš si to. Já už jsem 
doma a opět vyrážím do Řecka, tak se na Tebe budu moc těšit na podzim.   
Krásné léto a posílám pusu.   
Zdraví tvoje teta Linda :-) 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      19. 7. 2018 14:15 
Ahoj Julásku, už sis určitě všimla, že fotky a deník z tábora sleduje poctivě celá rodina :-) Všichni jsou rádi, 
že máte tak bezva program a na fotkách vypadáš spokojeně. Takže jen tak dál a pozdravuj kámošky. Pusu 
máma 
----------------------------------------- 
Mára a Léňa Šimůnkovi       19. 7. 2018 14:10 
Ahoj Mary a Leni,určitě si užíváte koupání,četla jsem, že byla další bitva.Včera jsem se viděla s holkami,byly 
jsme v parku vedle hřiště, kde jste hráli minivolejbal.Víte, že je tam i lanové centrum?Tam někdy vyrazíme 
spolu.O víkendu pojedeme s tátou na kole kolem Labe. Snad nebude pršet.Užívejte si a těším se na pozdrav 
od vás :-) Pusu máma 
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----------------------------------------- 
Linda Tylková      19. 7. 2018 14:08 
Ahoj Šimone,    
posílám pozdrav a přeji Ti krásný pobyt na táboře. Doufám, že se tam máš hezky a užíváš si to. Já už jsem 
doma a opět vyrážím do Řecka, tak se na Tebe budu moc těšit na podzim.   
Krásné léto a posílám pusu.   
Zdraví tvoje teta Linda :-)    
----------------------------------------- 
Sára Mamula      19. 7. 2018 13:47 
Ahoj sluníčko, koukám,že už se koupete a máš nové kámošky.Držím palce na noční hlídku.pusu posíláme 
máma a táta 
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi       19. 7. 2018 13:39 
Ahoj kluci,   
Děkujeme za super pohledy. Ztráta čepice nevadí! Hlavně neztraťte hlavu. Už jsme s maminkou spolu oba v 
Ostravě na festivalu. Je tu bahno, a hodně. Ale už neprší a bude sluníčko  
----------------------------------------- 
Thor Pauer       19. 7. 2018 13:08 
Ahoj Torino,    
moc se už na tebe těšíme, je to tu nějaké divné, když jste na táborech:-))není hluk a frmol jako obvykle.V 
Praze je dost vedro, moc se už také těším k moří, musím přiznat!Nezapomínej na hygienu:-) a převlékání:-
)))PUSAAA LETÍÍÍÍÍ!Zdraví Lala a Zoe!(m+t) 
----------------------------------------- 
Krystof Bednar      19. 7. 2018 12:36 
Ahoj Krystofe, vcera prisel dopis a nemuzu tedy  rict/napsat, ze by me nejak moc potesil. Snaz se si to uzit 
co nejvic. Pocasi se uz umoudri a bude lepe. Sisa uz je v Madarsku. Posilam pusu M. 
----------------------------------------- 
Milena Böhmová       19. 7. 2018 12:18 
Ahoj Mili,   
tak uz máme ty nové skříně a stůl, je to bezva. Viděla jsem tvojí fotku s diplomem za šerm! Nech se fotit 
častěji! Posilala jsem ti sms, ale nevim, jestli došla. Měj se moc pěkně, pa pa, máma 
----------------------------------------- 
Eliska Janda       19. 7. 2018 11:57 
Ahoj Eli   
na fotkach vidim, ze je Ti strasne smutno a uz se desne tesis domu, uz neplac, mi se tesime taky :-P   
mama  
----------------------------------------- 
Erik Janda      19. 7. 2018 11:53 
Ahoj Eriku,   
jsi tam nekde? Na fotkach Te nevidet, tak si rikam, jestli kocka nezdivocela...   
Mama 
----------------------------------------- 
Vicky Würtherle      19. 7. 2018 11:31 
Ahoj Čeníšku. Moc tě zdravím z Itálie. Doufam ,že se tam mate super a mate fajn počasí.Moc moc se na 
tebe těšim.Měj se krásně .Tak zatim papa táta 
----------------------------------------- 
Verča a Honzík Bumbovi       19. 7. 2018 11:14 
Ahoj Verčo a Honzouši, moc vás zdravím a posílám pusu. Balíčky na cestě. Doufám, že dorazí včas. Užívejte 
táborové pohody a sluníčka. Máma a táta 
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----------------------------------------- 
VEDENÍ TÁBORA       19. 7. 2018 10:49 
Z důvodu lepšího zabezpečení a kontroly vzkazovníku bylo zavedeno pole E-mail. 
----------------------------------------- 
Lilísek R      19. 7. 2018 10:37 
Ahoj Lilinko moc tě s tátou zdravime ze studené a deštivé Ostravy je tu podzim, ale hudba je perfektní včera 
měl koncert Pharrell Williams se svou kapelou N.E.R.D a bylo to teda nářez. Dnes se těšíme na další 
koncerty a neboj pejsci jsou v pořádku, určitě ve školce mají další kámoše:-) posíláme pusu Máma a táta 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      19. 7. 2018 09:22 
Krásné ráno zlato mé :-) doufám, že už nejsi tak moc unavený jak jsi psal... počasí máte pořád krásné to je 
super :-) dneska naposledy v práci a zítra hurá na Orlík, budu kousek od Tebe... myslím na Tebe pořád a 
stále :-) Mám Tě moc ráda, pusu máma 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      19. 7. 2018 09:19 
Ahoj Šímo, těším se, až budeš doma. Potřebuju umýt auto :o), táta 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      19. 7. 2018 09:11 
Ahoj Šimonku, tak prohlížím fotky než začnu pracovat a vůbec Tě nemůžu najít, někde se dobře schováváš 
:).... Přeju pěkné počasí,ať si užijete koupání! Jinak jsem četla, že máte hodně nerf bitev tak přejeme 
dobrou mušku! máma   
----------------------------------------- 
Petr Hlaváček Kryštof Kořínek      19. 7. 2018 08:41 
Ahoj kluci. Koukam, ze jste se tam uz i koupaly ....zuzo bajo. Ja uz do ty vody taky snad uz konecne vlezu 
jsou tu taky pekny hicy. Akorat vam tam aspon sem tam sprchne, tady je porad sucho jak na pousti :-(  
Vsichni vas tu pozdravuji mamka, Jirka, Natalka, babicky a deda 
----------------------------------------- 
Ondra Novotný      19. 7. 2018 08:36 
Ahoj Ondro, děkujeme za dopis. Včera přišel. Pozdravuje tě Nikola. Měj se hezky. máma a táta 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      19. 7. 2018 08:23 
Ahoj Julásku, poctivě prohlížím táborové fotky a čtu váš deník a vypadá to na bezvadných 14 dní. Krásně si 
to užívej a už si těším, až mi o tom budeš vyprávět. Posílám velikánskou pusu a pozdrav i pro Kiki. Sabička 
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      19. 7. 2018 07:42 
Čau kluci,   
tak máte další den za sebou. Dívala jsem se na fotky a moc vás tam nevidím, hlavně Honzíka. Ondro, fotky z 
představení byly super. Asi ti Mušketýři musí být pěkná komedie, zdálo se mi, že se všichni baví. Honzíku 
držím ti palce, ať si brzy v poho, abys sis tábor užil. Mějte se krásně a zítra zase ahoj. Pusu posílá MTR. PS: 
Rozárka se má dobře. Baští moc pěkně. Akorát vstává s rozbřeskem a šramotí už od 4 hod.   
----------------------------------------- 
Davídek a Daník Musílkovi      19. 7. 2018 00:03 
Ahoj kluci.    
Davídku, všechno nej k narozeninám ti přejeme. Užívej si dnešní den a doufám, že balíček dorazil včas. 
Mějte se krásně a posíláme pusinky. Máma, táta a Nik - + pejskové 
----------------------------------------- 
Terezka Gráfová      18. 7. 2018 23:13 
Terko moc díky za dopis, dneska přišel.... Měj se krásně, pusinky mamka 
----------------------------------------- 
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Naty Karpíšková      18. 7. 2018 22:52 
Snad si uděláš čas na par řádek  
----------------------------------------- 
Naty Karpíšková      18. 7. 2018 22:49 
Ahoj Naty, tak jak táboříte? Super fotky  
----------------------------------------- 
Julinka a Danik Mathis      18. 7. 2018 22:47 
Almodjatok szépeket. Millió puszit és egy hatalmas ölelést küldünk Nektek. Tatus a konferenciáról és 
Anyuci otthonrol 
----------------------------------------- 
Julinka a Danik Mathis      18. 7. 2018 22:44 
Ahojte  Buksikaim, na fotkach vypadate stastne a spokojene. Remelem jol érzitek magatokat. Rengeteg 
programotok van csak ámulok és bámulok.  
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      18. 7. 2018 22:42 
Julinko, posílám ti moc pozdravů a doufám, že se naučíš pořádně šermovat ;-) táta 
----------------------------------------- 
Alvin a Kulich čenichálkovi -       18. 7. 2018 22:14 
Ahoj Alvoušku a Kulíšku...koukáme na Vás na fotkách a čteme deník...jsme moc rádi,že jste v jednom kole a 
určitě nemáte čas na zlobení nebo stýskání :-) My jsme byli dnes chvíli na rybách a maminka chytla dvě ryby 
a Honzík jednu :-) Jinak pořád pracujeme a když né v práci,tak na baráku...pozdravují Vás Grejs a Oliver a 
těší se,až jim zase nasbíráte jablíčka :-) Buďte hodný,opatrujte se a už taky pošlete pohledy :-) Moc na vás 
myslíme a posíláme velkého hudlánka :-) maminka a Honzík 
----------------------------------------- 
Max a Mariánnka Millerovi      18. 7. 2018 21:47 
Ahojte táborníci, na fotkách nás zaujalo, jak Mája hraje divadlo o mušketýrech a Max jak pěkně sportuje - a 
Mája vlastně taky pěkně sportuje / cvičí, tak jen tak dále! Zdraví máma s tátou 
----------------------------------------- 
Kacenka Zavadilíková      18. 7. 2018 21:29 
Ahoj Kačenko posílám hodně pusinek a zrovna jsem zabalila balíček s něčím na zub.Tak si to užívej  at máš 
co napsat do deníčku.pa babička Drnek 
----------------------------------------- 
Katynka Hanzáková      18. 7. 2018 21:11 
Ahoj Katynko. Na fotkách se směješ, tak snad jsi spokojená. Užívej s Kačenkou hodně legrace. Těším se, až 
mi budeš vyprávět zážitky. Posílám pusu. Babička Alí 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      18. 7. 2018 21:07 
Ahoj Dádulo. Doufám, že si to užíváš. Děkuji za zavolání, ráda jsem tě slyšela. Jak ti tam chutná:) Viděla 
jsem, že proběhlo koupání, tak to je super. Posílám pusu. Babička Alí 
----------------------------------------- 
Ķuba a Magda Kroupovi      18. 7. 2018 20:50 
Ahoj děti, podle fotek to vypadá na parádní tábor plný her. Sledujeme a hledáme váš na fotkách, jak si to 
tam užíváte. Cachtání v bazénu a bitva s nerfkama. My každý den kontrolujeme, jak pokračují na stavbě.  
Pusu táta a máma 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová      18. 7. 2018 20:32 
Ahoj milacku, dneska jsem byla s kamaradkou na muslich. Ty ti zrovna moc nechutnaji :-) Ale neboj, az 
prijedes pripravim sushi. Pak budeme mit par dni spolu v Praze. Velkou pusu posila mamka 
----------------------------------------- 
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Vláďa a Kryštof      18. 7. 2018 20:14 
Ahoj hoši, doufáme že si to užíváte a objevujete spoustu nových aktivit a hlavně nových kamarádů. Myslíme 
na Vás z Bruselu i Prahy. V sobotu jedeme s Kajkou do Prahy. Ahoj, Táta, máma z Bruselu i Prahy. 
----------------------------------------- 
lenička Šimůnková      18. 7. 2018 19:33 
Ahoj Leni,moc na tebe vzpomímáme a posíláme pozdrav a pusu. byli jsme na výletě na pěkném zámku a 
taky jsme navštívili na chalupě Kubu a Kristýnku .jsou tams mámou a babičkou a dědou, Kuba dělal hvězdy 
a stojky,skákal na trampolíně...taky ti posílají pozdrav. Viděli jsme fotky,poznali jsme tě podle žluté čepice. 
----------------------------------------- 
Marek Šimůnek      18. 7. 2018 19:20 
Ahoj Marečku, tak dny letí ,jistě si užíváš veselí na táboře. My,s dědou jsme byli na výletě v Březnici, je tam 
krásný zámek,taky dobrá zmrzlina,a pak jsme navštívili Kubu a Kristýnku u babi Gavalcové, na chalupě, taky 
vàm posílají pozdrav. Prohlédli jsme si i fotky, pěkné a těšíme se na další! Moc tě pozdravují a vzpomínají 
babička a děda 
----------------------------------------- 
Matej Smely      18. 7. 2018 19:16 
Posilam velky pozdrav a poradne si to tam uzij!    
Strejda Pitida 
----------------------------------------- 
Matyáš Ejem      18. 7. 2018 18:10 
Ciao Maty, fotky sledujeme i deník. Vypadá to tam na táboře dobře. A když je něco dobrý, tak bychom si to 
měli co? Co nejvíc užívat! My se máme taky dobře :) Užívej a pa! Taťka a mamka 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes      18. 7. 2018 18:04 
Ahoj Jáchymku, musíme říct, že podle fotek, je to tam super! Zítra jedeme pro kluky do Komárova. V pátek 
zase zpět a budeme balit na dovolenou. Díky moc za pohled z Chorvatska, který nám přišel minulý týden. 
Užívej na plný pecky. Přejeme spousta legrace, moc tě zdravíme i celou tvoji partičku.  teta Péťa, strejda 
Dan, Kája a Péťa Ps: Těšíme se na tvoji narozeninovou oslavu v srpnu v Komárově.  
----------------------------------------- 
Emilka à Magdalenka      18. 7. 2018 17:55 
Zlatécka, na fotkách vypadáte nadcenne à šťastné, tak hurá... Po měsících čekání a trápení... Stalo to za to. 
Snad vám to vydrží. Tady je celkem teplo 36 ve stínu. Brik blbne na VTT, já jsem v klidu u bazénu. Zítra 
pojedeme na kole k moři, jen 60 km... naštěstí po víceméně rovině. Nebojte se o mně, nejsem cvok. Poslala 
jsem Kuřátku další dárek s Minou, hahaha, asi ji brzy vyrostou kulaté černé usiska, černá. Gros bisous je 
vous aime, maminka jedina 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      18. 7. 2018 17:22 
Ahoj Torátko,    
Matylda je už v Srbské Kamenici na táboře, jsou tam na stejném místě jako loni.Jinak u nás standard:-) dost 
pracujeme, já dnes mám hodinu atd...Moc se těšíme k moři až se vrátíte. Včera jsme dostali váš skvělý 
pohled z Osvračína, kde jste s klukama na těch třech fotkách, dost mě to pobavilo:-))Posíláme pusu.Máma a 
táta 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      18. 7. 2018 16:35 
Pozdrav z Třebíče posílá svému parťakovi děda Petr. 
----------------------------------------- 
Filípek a Mareček Vejvodovi      18. 7. 2018 16:31 
Ahoj kluci. Tak jak se máte. Tady je hrozné vedro. Koukala jsem že Nerf bitvy probíhají, koupání taky. Snad 
Vám nic nechybí. Posíláme moc pozdravů a pusu. Mamka a taťka :-) 
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----------------------------------------- 
Mája a Maxík Millerovi      18. 7. 2018 16:02 
Ahoj táborníci, posíláme mnoho pozdravů z Uherského Hradiště, dnes nám tu celý den prší. Pozdravují 
Bětka, Filda, Lukin, Karolína, Radek a babičky 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      18. 7. 2018 15:43 
Ahoj Štěpáne.    
Krásný pozdrav z Jablonce, kde zase prší, posílají děda a babí.  
----------------------------------------- 
Jenda Matoška      18. 7. 2018 14:49 
Ahoj Jení, první vzkaz odešel rychleji, než jsem chtěla. Posílám Ti dnes balíček, koukej se rozdělit  
----------------------------------------- 
Jenda Matoška      18. 7. 2018 14:44 
Ahoj Jení, posílám moc pozdravů z domova. Doufám, že hraješ letos fotbal opatrně a nic nehrozí  
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      18. 7. 2018 14:35 
Ahoj Dando, včera jsem Tě moc ráda slyšela :-) koukala jsem večer na fotky a jsi pěkný pařič na diskotéce... 
vůbec nevím po kom to máš hihi. Ale evidentně si to moc užíváš :-) Posílám velikou pusu Tvá máma 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      18. 7. 2018 14:12 
Ahoj Štěpánku,   
prohlížím si fotky a vidím, že se máte skvěle. Jak ti šel softball? Krásný den a pusu posílá máma   
---------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi      18. 7. 2018 12:59 
Čau hoši,    
dneska došly pohledy, díky, jestli jsem to vyluštil správně, tak se máte super. Já jedu za chvilku pendolinem 
za maminkou do Ostravy, tak se vám odtamtud ozveme. Mějte se a mejte se,   
Táta 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      18. 7. 2018 12:35 
Ahoj Julásku, moc Ti s babi děkujeme za pohled, tentokrát jsi to napsala moc hezky :-) S taštičkou si nelam 
hlavu, ono se to vyřeší (už mám nápad jak :-) Auto už je opravené doma a těší se na Tebe jako my všichni :-) 
Měj se moc krásně můj mušketýre, pa máma 
----------------------------------------- 
Victorka Würtherle      18. 7. 2018 12:20 
Ahoj Vikčo, jsem v práci a všichni Tě tu moc zdravíme ! Dávej na sebe pozor a měj se mooooooooc fajn !! 
Papapapa, tvoje nejmilovanější maminka. 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      18. 7. 2018 10:50 
Sárinko,pust nám sem trochu deště.Všude prší,ale u nás ani kapka.snad už jsi se zabydlila a zvykla si na 
táborové zvyky. To víš,jak je více lidí pohromadě tak se musíme podřídit.Jinak by byl zmatek. Tak se měj 
pěkně a hodně zábavy.Babi a děda z Kobylek 
----------------------------------------- 
Šimon Hanak      18. 7. 2018 10:28 
Šimonku, zdravíme tě všichni z Hrabyně i Cezar. U nás lije, co u tebe? Co u tebe nového? Měj se hezky.   
Babi, děda, Filip, Artur, Cezar, stryc i teta.  
----------------------------------------- 
Katy Hanzáková a Kačenka Zavad      18. 7. 2018 10:24 
Ahoj Holčičky, moc a moc Vás pozdravujeme a posíláme balíček, babička Léňa a děda Míla, papa 
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----------------------------------------- 
Thor Pauer      18. 7. 2018 10:17 
Ahoj kluku!   
Dneska už odjela na tábor i Matylda, tak tu bez vás bude neveselo. Snad odjedeme z Prahy i my, nebo 
počkáme až oba přijedete a pojedeme na chvíli s vámi. Měj se tam moc krásně a užívej si léto! Baka a Pupa  
----------------------------------------- 
Matěj Tesař      18. 7. 2018 10:14 
AHOJ MATÝSKU, JAKÝ MÁŠ DNES DEN? ČTU KAŽDÝ DEN DENÍČEK ZDE NA WEBU, TAKŽE ZHRUBA VÍM, CO 
VŠECHNO PODNIKÁTE. BEZTAK SE ALE TĚŠÍM VÍC NA TVOJE VYPRÁVĚNÍ ZÁŽITKŮ. MYSLÍM NA TEBE, PUSU 
MÁMA 
----------------------------------------- 
Johanka Tesařová      18. 7. 2018 10:10 
AHOJ JOHANKO, JAKÝ MÁŠ DNES DEN? A JAK SE LÍBÍ PIGISKOVI NA TÁBOŘE? MÁ DOSTATEK POMAZLENI OD 
JOHANKY? CTU SI DENICEK ZDE NA WEBU A KOUKÁM, JAKÉ TAM ZAZIVATE DOBRODRUŽSTVÍ. MYSLÍM NA 
TEBE A TĚŠÍM SE NA NAŠE SPOLEČNÉ PRITULENI. PUSU MÁMA 
----------------------------------------- 
Émilie et Magdaléna      18. 7. 2018 09:58 
Salut mes championnes!   
J'espère que tout va bien, je vois sur les photos que vous êtes très actives! J'espère que vous avez déjà 
réussi à prendre une douche chaude :-) Je vois aussi que le thème est très français, avec les 3 (en fait 4) 
Mousquetaires, une bonne raison pour le lire en français :-)   
Vous me manquez! Bisous! Papa 
----------------------------------------- 
Krystof a Ladík      18. 7. 2018 09:34 
ahoj kluci, zdá se, že se nenudíte. Posílali jsme pohledy z Prahy a Štěpánova, tak snad dojdou než odjedete. 
Z jablek z mlýna děláme křížaly, těšte se. A taky kompoty a marmeládu z mirabelek a rakytníku. Užijte si to. 
Děda a babi z Prahy 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      18. 7. 2018 09:32 
Ahoj táborníku, tak snad dnes nebude pršet a užijete si táborák. Koukala jsem na fotky, jak cvičíte, to je 
super. Užívej si kamarády a přírodu.  
----------------------------------------- 
Krystof & Vladko      18. 7. 2018 09:02 
Ahoj kluci, podle fotek to vypada na poradnou zabavu! Tebe Krystfku pozdravuje Olik, Jasa kteryho jsme 
potkaly a Hanicka, tu mimochodem stipla vcela, ze ma nateklou nohu jako bambulu a nemuze vubec 
chodit....mela radeji odjet s Vami nakonec;-). Kluci uzivejte a druha pulka tabora at je jeste lepsi nez ta 
prvni, ahoj!! Mama 2x, tata 2x, Barunka, Karlinka a Danik 
----------------------------------------- 
Mikulas a Via Kopecaci      18. 7. 2018 08:40 
Cus Miku, tak tata ti zrovna pise smsku, ze mas fakt na vzkazovniku nejakeho trolla. Rozhodne ti tata nepsal 
ten posledni vzkaz:-) To by me zajimalo, kdo to tam takhle troli!   
My jsme prave zjistili, ze v Ostrave leje jak z konve a ma lit jeste zitra, tady ma byt zas  krasne a sucho... se 
picnu. Vcera jsme do pulnoci delali knedliky a marmelady z tech merunek, mate taky neco v mrazaku. 
Problem je, ze tech merunek je tam jeste asi dalsich 50 kilo, boze.    
Nic, utikame se sbalit a hura do toho slejvaku smer Ostrava. Vecer projedu fotky:-)   
Mejte se krasne oba, mama a tata.  
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      18. 7. 2018 07:07 
Ahoj kluci,   
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zdravíme vás ze zamračené Prahy. Včera odpoledne jsem byla na jízdách. Docela to už jde. O víkendu jsme 
vyklidili pracovnu. Vyházeli starou malou skříňku a taburet. A v IKEA jsem koupila jinou skříňku a 
smontovala. Dneska ještě tatínek přišroubuje na skříňku kolečka. Chtěla jsem, aby byla pojízdná kvůli 
snadnému vytírání podlahy. Další zprávy z Prahy budou zítra. Mějte se fajn. Pusu posílá MTR. 
----------------------------------------- 
Julie Branislava Rousková      18. 7. 2018 07:01 
Ahoj, Julinko, posiíláme moc pusinek, dnes napíšu dopis. Jiřík už vyrazil na harc a celkově to u nich vypadá 
na dost tvrďácký tábor. Doufám, že si to hezky užíváte, pozdravuj všechny mušketýry.Moc pus máma a táta 
----------------------------------------- 
David Švec      18. 7. 2018 05:49 
David Švec   
Ahoj Dádi, posiíláme pozdrav z Osvračína. Je nás tu opět kopa. Je tu i Filip s Kačkou a Šíšou, A dorazila sem 
také Johanka a všichni děti od Niny, Marka a Tání , včera jsme byli na Lomečku a dnes jedeme na 
Milavečskou mohylu najít “kešku” . Filip sbírá nějaký ovečky do soutěže. Doufám, že s klukama si užíváš a 
na táboře se Ti líbí. Posílám Ti pusu máma, táta Matouš, Juli a děda s babičkou 
----------------------------------------- 
Eli a Erik Jandovi      17. 7. 2018 23:33 
Ahoj parto   
Vypada to, ze se mate dobre. Bracha proti vam musi makat jak o zivot, ma opravdovou vojnu. Tak si 
uzivejte svoji pohodu, az uvidite fotky, budete si libovat, jaky tabor jste si vybrali ;-)   
Zdravim   
Mama 
----------------------------------------- 
Terezka Gráfová      17. 7. 2018 23:10 
ahoj Terko,    
posílám moc pus z domova. Pořád čistíme bazén, ale nemáme hotovo. Zítra zas do práce a pak už jedu na 
Moravu jezdit na tom elektrokole... čauky, mamka 
----------------------------------------- 
Natálka Jonáková      17. 7. 2018 22:52 
Ahoj moje Naty z cukrové vaty! Jak je? Co holky? Určitě bezva! Dneska jsem se nasmála, chtěla jsem ti 
ustlat peřinu v pokojíčku a poskládat všechny plyšáky, a víš co jsem našla pod polštářem? Poklad! Bonbóny 
----------------------------------------- 
Marek a Filip Vejvodovi      17. 7. 2018 22:35 
Milé děti, Fornite odmítám hrát, vůbec to neumim!!! 4 bitvy a ani jsem si neškrt, jak sem někoho potkal tak 
mě dostal. Na pivku byla i Martina, měla dneska svátek. Zatím čus. 
----------------------------------------- 
Carolin Monz      17. 7. 2018 21:56 
Ahoj Kájí,u nás nic nového, koupila jsem ti část učebnic.Vypadalo to na bouřku a nic,pusu máma 
----------------------------------------- 
Mája a Maxík Millerovi      17. 7. 2018 21:44 
Ahoj táborníci,   
tak jsme si prohlídli zase fotky. Májo, ty nemůžeš najít gumičky, že máš pořád rozpuštěné vlasy? Neviděli 
jsme Tě v NERF Aréně, tak asi nestřílíš. Maxíku, jak to jde, střílels dobře, vypadalo to, že jo. Tak si to 
užívejte, ahoj Majka a Milda 
----------------------------------------- 
Matěj a Johanka Tesarovi      17. 7. 2018 21:31 
Adélku. Napište až budete mít chvilku.    
Zdraví a pusu posílá babi a děda z Hostivaře 
----------------------------------------- 
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Matěj a Johanka Tesarovi      17. 7. 2018 21:28 
Ahoj Matěji a Johanka!     
Moc na vás myslíme. Pozorně sledujeme fotky a máme velkou radost, když vás někde uvidíme. Pozdravujte 
Anitku a A 
----------------------------------------- 
Kryštof Luptovský      17. 7. 2018 21:25 
Ahoj mušketýre! Koukala jsem na fotky a musím říct, že všechny aktivity vypadají báječně! Pusu posílá 
máma a táta  
----------------------------------------- 
Emilka à Minch      17. 7. 2018 21:03 
Ahoj zlaté ka, tak vám. Prý pršelo, gumaky to jistí. Tady lilo včera a to strašně.. Dnes jsme procházeli kaňon 
a lozili po skalách, to byste pistely. Já jsem jecela na každé tyrolienne. Vzpomínáme à užívejte si každý den 
vysněného tiiii kampu. Mamulik   
----------------------------------------- 
Thor Pauer      17. 7. 2018 20:37 
Ćao Thoris, koukali jsme na fotky, máte to tam dost aktivní:-)Co nerfky, už jste je použili?Matylda zítra jede 
na tábor, dnes jsme balily, pomáhala nám i babička, mooc zdraví.Pusaaaaaa.Máma a táta 
----------------------------------------- 
Matěj Smělý - komárek :-)      17. 7. 2018 20:31 
Ahoj Matýsku, dneska jsme ti poslali dopis , tak doufáme, že nám taky napíšeš :-)  koukáme na fotečky a je 
videt , že tam máte na pilno a to je super :-)    
Dneska jsem vyčistil bazén aby ses mohl zase potápět až přijedeš :-)   
Posíláme pusinky  a moc se těšíme    
Tatínek , maminka , Viky a Eka    
Jo a prý máš pozdravit Domču od Emí :-)  
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      17. 7. 2018 20:14 
Ahoj Šimonku, tak jak ti šel baseball? Bavilo tě to? Taky jsem tě viděla na spoustě fotek z bitvy s nerfkama - 
doufám, že ta nová funguje dobře! Po dlouuhém hledání jsem tě našla i v pohybu na diskotéce - super!!!! 
Vypadá to, že si užíváte! Tak jen si přeji, aby moc nepršelo....máma, táta a Ema 
----------------------------------------- 
Kačka Zavadilíková      17. 7. 2018 20:09 
Ahoj Kačí, teď jsem doprohlížela fotky, po dlouhém hledání jsem tě na některých našla a vypadáš 
spokojeně, což mě potěšilo..Doufám, že si to užíváš...napíšu nějaký pohled a dopis. Pozdravuj Katy. Pusu 
babi Iva 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      17. 7. 2018 20:04 
Ahojky Sárinko, moc a moc tě zdravíme z Prahy a přejeme tobě i všem tvým kamarádům kouzelné 
prázdniny a hodně prima zážitků!   
Jsi naše šikulka! Měj se krásně, pusu posílá teta Eva a strejda Dan 
----------------------------------------- 
Jachym Stoces      17. 7. 2018 19:35 
Ahoj Jachyme, vidime na fotkach, ze hrajes fotbal a volejbal, super, vyzkousej si taky ostatni sporty (a 
mozna si na to vem ciste tricko :) Fandil jsi Chorvatum? Priste urcite vyhrajou. A jak jde sermovani? Snad to 
je stejna zabava jako nerf bitvy. Jeden za vsechny, vsichni za jednoho! Pusu tata a mama 
----------------------------------------- 
3xM- Maleckovi      17. 7. 2018 19:19 
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Ahoj dětičky naše, posíláme pozdravy z Horousek. Moc na Vás myslíme, jak si to tam užíváte. Podle fotek 
jste spokojeni a zapálení pro všechnu zábavu a program. Mějte se krásně, pusy všem posílá babi Vlaďka, 
děda Bohumil a vsichni Veselíci.  
----------------------------------------- 
Filip a Marek Vejvodovi      17. 7. 2018 18:49 
Ahoj kluci, tak jak je na táboře? Už asi proběhlo několik Nerf-bitev a já předpokládám že to byl Fortnite. 
Dneska jdu s mamkou na jedno, bylo horko. Čus 
----------------------------------------- 
Šimon Tylk      17. 7. 2018 18:40 
Čus Simone jsme s mámou na moto na výletě na Slapech tak si říkáme že by jsme prijeli za tebou na 
motorce ti dát pusinku. Přivezeme ti zvejky a dáme ti pusinku.  Jsi pro? Chaaa Táta a máma  
----------------------------------------- 
Milena Böhmová      17. 7. 2018 16:55 
Ahoj Mili, doufám, že jste včera moc nezmokli. Tady taky pršelo. Dneska se chystám zasadit Felixovu fazoli 
do velkého květináče kde doufám bude moci přežít dovolenou. Moc pozdravuji, pa máma 
----------------------------------------- 
Šimon Hanak      17. 7. 2018 16:41 
Ahoj Šimonku,dnes jsme šly odpoledne s Emou doZOO. U tramvajky mají otevřenou novou restauraci s 
parádní zmrzlinou  
----------------------------------------- 
Milena Böhmová      17. 7. 2018 16:36 
Ahoj Mili. Dani a Felix mají napuštěný bazén tak v něm občas řádí a Vali se na ně dívá. Za naší pomoci k 
němu dojde a opře se o něj. Má s toho velkou legraci, když Dani začne v bazénu cvičit s kruhem. Pak se ráda 
dívá když začnou hrát badminton. Dnes připravují pro tebe dopis. Budeme s babičkou trhat rybíz a babička 
bude vařit džem. Pa. 
----------------------------------------- 
Mikulas a Via Kopecaci      17. 7. 2018 15:15 
Cus tabornici,   
tak misto abychom sli s tatkou flamovat, mame dnes flam s merunkama.. je jich mraky, budem susit, 
zavarovat, varit marmelady asi do pulnoci pocitam. Zitra ficime do te Ostravy, tak pak musime nechat 
merunky svemu osudu, neda se nic delat.    
Jdu prohlidnout fotky, videla jsem Viu na taneckach a Mikuldu, jak tam nejakeho hocha duzni na zemi.. 
Miku, zkusime poslat ty aikido gate! Jestli si na neco jeste vzpomenete, dejte vedet sms co nejdriv, pak z te 
Ostravy uz nic resit nebudem.   
Pusu, M. (Tata je na byte, what a surprise!)   
----------------------------------------- 
Míša Lachmar      17. 7. 2018 15:13 
Ahojky Míšo, posíláme pozdravy na t-camp! Užij si to tam:) doufáme že máš super chatku a tým, všechny 
tam poŕádně postřílej s nerfkou! Posíláme pusy, tvoje rodinka :)) 
----------------------------------------- 
Krystof Bednář      17. 7. 2018 14:27 
Ahoj, dnes jsem poslala pláštěnku takže je jistý, že od teď budete mít jen vedro a slunce !!   
Moc pozdravuju Tebe i partičku, nevypíchni si oko kordem.    
PaK. 
----------------------------------------- 
Tadeáš Fleischhans      17. 7. 2018 13:30 
Nazdar Tadeáši,   
zdravím z Ostravy, prší, snad vy jste v suchu. Podle fotek jsi profesionální hráč baseballu. Výborně jsi zvolil 
tričko. Super, tak si užij všechny aktivity. Mějte se se krásně, pozdravy i Johannovi. Máma  
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----------------------------------------- 
Johann Fleischhans      17. 7. 2018 12:03 
Ahoj Johanne,    
zdravím tě z Prahy, tak jak ti funguje nová nerfka? Máš ještě nějaký náboje? Hezky si zastřílej a co nejvíc 
ukradených vlajek.   
Táta 
----------------------------------------- 
Majdalenka a Emilka Belarove      17. 7. 2018 11:46 
Ahoj holky! Tak prý vám tam včera zapršelo. Tak snad jste moc nezmohly:) Nám se tady pěkně ochladilo. 
Kuřátko je dneska se mnou v práci, tak si tady kreslí a vzpomíná na vás. Mějte se moc hezky, opatrujte 
jedna druhou a posíláme pusinky! Kamila, Eleonorka a Ondra 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      17. 7. 2018 11:28 
Ahoj Julásku, zdravím Tě z vyhřáté kanceláře :-( Dneska odvezl táta auto do servisu, takže až se vrátíš, už 
bude jako nové :-) Táta Tě moc pozdravuje a společně Ti posíláme moře pusinek :-) 
----------------------------------------- 
Honza Bumba      17. 7. 2018 10:47 
Ahoj Honzo Steaku, každý den koukám fotky a čtu deník, co děláte. Je vidět, že se máte super. Vypadá to, 
že ti softball šel a bavil tě. Užívej a dávej na sebe pozor. Pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Verča Bumbová      17. 7. 2018 10:46 
Ahoj Verčo, každý den koukám fotky a čtu deník, co děláte. Je vidět, že se máte super. Výrobky z šikovných 
ruček vypadají vydařeně. Užívej a dávej na sebe pozor. Pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      17. 7. 2018 10:14 
Sárinko,zdraví Tě babi a děda z Kobylek.Jsme rádi že jsi statečná a už samostatná holka.Tak ať se Ti na 
táboře líbí,ale už se na Tebe opět těšíme! Dávej na sebe pozor! 
----------------------------------------- 
Vicky W.      17. 7. 2018 10:14 
Posilam ti hudlana Papa 
----------------------------------------- 
 
Vicky Würtherle      17. 7. 2018 10:13 
Ahoj Vicky.Posilam ti moc pozdravu z Italie.Koukam , ze se mate super! Kluci te pozdravujou , tak nam drz 
palecky 
----------------------------------------- 
Vali a Šárka Malcovy      17. 7. 2018 10:03 
Ahoj Vali a Šári, posíláme pozdravy na TCamp. Máte hezký počasí a fotky. Vali na při fotbalu - perfektní 
zpracování balónu. :-) Jsem si říkal, na co tak se zaujetím koukáte v tý velký místnosti a pak finále MS na zdi. 
My doma zpracováváme meruňky z Braníka. Mějte se fajn a užívejte. Táta a máma. 
----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek, Péťa Hlaváček      17. 7. 2018 09:58 
Ahoj kluci, koukám na fotky a vypadá to, že se máte fanfárově. V Praze nůďo a vedro jako na Sahaře. Hráli 
jste softball? To je super hra, ta mi jde stejně dobře jako tanec:o))) Kryšu, ty si převlékni tričko prosím. Kluci 
užívejte dobrodrůžo pa pusu máma Dany, táta Mára a Mia   
----------------------------------------- 
Marek a Lenka Šimůnkovi      17. 7. 2018 09:39 
Marek a Lenka Šimunkovi ahoj Marecku a Lenicko moc na Vas vzpominame, stavila se v Drozdove Lucka 
Tera a teta Zuzka a taky Vas pozdravuji, ale jely k baničce do Mirošova. Užívejtesi pekneho počasi i 
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kamaradů, pozdravujeme Majdu i Kubu. My asi pojedeme sekat travu na Kamyk. Posilame pusu od babi a 
dědy ahoj. 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová      17. 7. 2018 09:35 
Ahoj, holčičko, je moc prima tě vidět na fotkách veselou spokojenou. Snad ti dneska přijdou ty boty a 
nezpůsobíme v táboře nějaké komplikace. To by mne mrzelo. Pusinku pro tebe i Julinku mamka. 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočeš      17. 7. 2018 09:09 
Čus kamaráde...vypadá to, že si skvěle užíváte prázdin TCAMPU!!!   
POSÍLÁM MNOHO POZDRAVŮ A SLUNÍČKA....doma na tebe ček živé překvápko! Táta+Máma 
----------------------------------------- 
Mikulda Kopečák      17. 7. 2018 09:07 
Ahojda Mikuldo, každý den koukám na foto a vypadá to, že se vám skvěle daří....Počasí se vám sice trochu 
zkazí, ale přřístí týden to už bude supr čuprovka......Sbal tam nějakou hezkou kočku....Pozdravy posílá tvůj 
otec 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      17. 7. 2018 08:19 
Krásné ráno Dando :-) jak to vypadá s fotbalem snad se Ti Tvé přání vyplní :-) včera jsem byla na cvičení a 
byl to masakr, mám pocit, že čím nás je méně tím víc se na nás Jitka vyřádí... sotva jsem vylezla schody :-) 
ale dneska se hýbu tak dobrý hihi. Přeji krásný den plný sluníčka a úsměvu... líbá Tvá máma 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes      17. 7. 2018 08:16 
Ahoj Jášo, tak jak taborníčíš? Pozdravuj svoje parťáky a dávej na sebe pozor, víš , že jedete s tátou na další 
prázdniny. Hlavně ať vám vydrží počasí   
 Moc Tě zdravíme spolu s babí Ivčou a Maxíkem 
----------------------------------------- 
Maxík a Mája Millerovi      17. 7. 2018 07:57 
Ahoj táborníci,   
tak jak to vypadá? Podle fotek se zdá, že si to moc užíváte. Májo nezapomeň se při focení trochu usmívat, 
ať to vypadá, že seš spokojená. Tak si to užívejte s kamarády, pozdravujte všechny.. Ahoj..máma a táta 
----------------------------------------- 
Lilísek      17. 7. 2018 07:46 
Ahoj beruško, moc tě zdravíme a posíláme velkou pusu, na fotkách vidím úsměvy a  s Áďou máte jednu moc 
hezkou fotku, užívej si, krásné dny máma 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      17. 7. 2018 06:48 
Ahoj sluníčko, tak koukám na fotky jak pilně pracujete, malujete a lepíte. Super, už se těším na výrobky. Tu 
kšiltovku si povol ať tě netlačí.  
----------------------------------------- 
Jenda Matoška      17. 7. 2018 01:46 
Čau tvrďáku, parádní účes!     
:-)   
T.   
----------------------------------------- 
Jenda Matoška      17. 7. 2018 01:44 
Čau tvrďáku, parádní účes!  
----------------------------------------- 
Johanka Tesařová      16. 7. 2018 22:42 
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AHOJ JOHANKO, JAK SE DNES MÁŠ? UŽ MÁŠ NĚJAKÝ VÝROBEK Z ŠIKOVNÝCH RUČIČEK? MLUVILA JSEM 
DNES KRÁTCE S ANITKOU A VYPRAVOVALA MI, JAK JSTE SE MĚLI. A JAKÉ TO JE, KDYŽ BYDLI TOLIK HOLČIČEK 
V JEDNÉ CHATCE? MYSLÍM NA TEBE A POSÍLÁM TI POMAZLENI. PUSU MÁMA. 
----------------------------------------- 
Matěj Tesař      16. 7. 2018 22:35 
Ahoj Matýsku, jak se dnes máš? Četla jsem v deníčku na netu, že už jste měli první Nerf bitvu. Stačily Ti 
náboje? A použil jsi svůj chránič hrudníku? Jinak strejda Žebřík potvrdil, že Ti rád půjčí tu židličku na 
rybaření. Posílám Ti pusu, máma. 
----------------------------------------- 
Émilie et Magdaléna      16. 7. 2018 22:26 
Aīe, ce truc n'aime pas les émoticônes. Je disais donc que les Belges font un peu la gueule au bureau, hé hé 
! Ça va, vous vous amusez bien? Donnez un peu de vos nouvelles, dites moi quelles sont les nouvelles 
chansons du camp. Je pense bien à vous, profitez bien, et soyez bien sûr aussi prudentes et solidaires! Je 
vous embrasse fort!!! Papa 
----------------------------------------- 
Émilie et Magdaléna      16. 7. 2018 22:21 
Salut les championnes!!! On est sur le toit du monde!!! 
----------------------------------------- 
Émilie et Magdaléna      16. 7. 2018 22:20 
Salut les championnes!!! On est sur le toit du monde!!! 
----------------------------------------- 
Emilka à Minch      16. 7. 2018 22:14 
Ola minchleute, viel bussi vom Juanita en Brik. Allés ok uns goed.bonne nuita 
----------------------------------------- 
Petr Hlaváček Kryštof Kořínek      16. 7. 2018 22:01 
Ahoj kluci. Tak jsem včera Terku odvezla taky na tábor a ani po mamince nezaplakala, jako ty Péťo :-) Máte 
se tam koukám parádně , taky bych tam hned jela. Užívejte si to kluci...zdraví vás Mamka, Jirka a Natálka 
----------------------------------------- 
Madlenka Malečková      16. 7. 2018 21:52 
Ahoj Majdínko   
Tak jak se tam máš? podle fotek si to moc užíváš. To jsem moc ráda. Koukáme na fotky s babičkou Lídou a s 
dědou Alešem. Posíláme milion pusinek a ten drdůlek ti moc slušlel. Ahoj mamka 
----------------------------------------- 
Marianka Malečková      16. 7. 2018 21:50 
Ahoj Mariánko.   
Koukáme s babičkou Lídou a dědou Alešem na fotky jak se vám tam líbí. Jsi krásně učesaná. Já dnes byla v 
práci celý den a spím na Břevnově. Pusu mamka 
----------------------------------------- 
Matěj Maleček      16. 7. 2018 21:49 
Ahoj Matěji   
posíláme pozdrav s babičkou Lídou a dědou Alešem. Věřím, že je vše OK. Pusu mamka 
----------------------------------------- 
Áňa a Sába Častová      16. 7. 2018 21:43 
Ahoj holky! Prohlíželi jsme s mámou fotky a skoro nikde nevidíme Sábu :-) Je tam ještě? Pozdravuje vás 
babička Terezka. Mějte se fajn! Táta 
----------------------------------------- 
Marek a Filip Vejvodovi      16. 7. 2018 21:27 
Drazí chlapci, dnes tj. pondělí jsem zkoušel 10 bitev FORTNITE a ani prd. Jste fakt borci že to umíte. Možná 
to ještě zkusim (moje nervy).Čus 
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----------------------------------------- 
 
Thor Pauer      16. 7. 2018 21:12 
Odin zdraví Thora! Již chystám náčiní na lov velkých mořských oblud. Tvoje sestra Hela se bez tebe strašně 
roztahuje. Už se těším až ji Thor zkrotí. Všichni tě pěkně zdraví.  
----------------------------------------- 
Mára a Léňa Šimůnkovi      16. 7. 2018 21:08 
Ahojky Mary a Leni, už jsme se dívali na fotky. Užívejte si i nadále hry s ostatními, mušketýry i koupání. 
Mějte se na táboře hezky. Snad se vám vyhnula bouřka, která byla v Praze. Sluníčko a pusu oběma máma a 
táta :-) 
----------------------------------------- 
Milena Böhmova      16. 7. 2018 20:36 
Ahoj Milena, wie geht's? Wie ist#s auf dem Lager? Muesst ihr Morgensort machen? Wie schmeckt Dir das 
essen? Wir sind gerade dabei, die Kleiderkästen auszuräumen, am Mittwoch kommen die neuen Kästen. 
Bis bald, bussi, Bernhard 
----------------------------------------- 
Kryštof a Vladko      16. 7. 2018 20:26 
Ahoj chlapi,koukám se na fotky a už to u vás frčí. Všechny vaše fotky ukládám, tak se pak můžete podívat. 
Jak dopadla první NERF bitva? Fungujou vrtulkové střely? :-) Mějte se hezky Táta+Mamka BAR, 
Táta+Mamka BRU, Barunka, Daník a Karlinka 
----------------------------------------- 
magda a kuba kroupovi      16. 7. 2018 20:24 
Ahoj táborníci:-)   
divali jsme se na fotky,jakou tam máte parádní zábavu. Jsme moc zvědaví,co krásného Majda vyrobí a Kuba 
se naučí za nové chvaty. Užívejte si a nepřehánějte to s nutelou. Táta a máma 
----------------------------------------- 
Jáchym Stočes      16. 7. 2018 20:07 
Ahoj Jajdule, super, že jste se mohli dívat na fotbal. Tatínek to sledoval s Mitjou, škoda, že to Chorvati 
prohráli :(  Včera jsme byli na Tondovo oslavě narozenin a všichni tě moc pozdravují. Byl tam skákací 
nafukovací hrad, co se pořád vyfukoval :) Další zprávy již brzy, pusu posílá maminka a celá rodinka.  
----------------------------------------- 
Ondra Novotný      16. 7. 2018 20:01 
Ahoj Ondro, podle fotek vypadá, že se všichni dobře bavíte. To je skvělé. Zdraví tě Wolf. Myslíme na tebe a 
víc bude v dopise. máma a táta 
----------------------------------------- 
Šimon HANÁK      16. 7. 2018 19:46 
Ahoj kamarade, jak se ti libilo finale fotbalu? Pekny, ze? Skoda, ze Chorvatsko nevyhralo... Zato Djokovic 
vyhral Wimbledon.   
U Matousku bylo fajn, zdravi Adelka a Viky. Mej se, tata 
----------------------------------------- 
Kryštof Luptovský      16. 7. 2018 19:35 
Ahoj sportovče! Koukala jsem se na fotky, co všechno jste již dělali. Velmi mne zaujalo, že jste hráli softball. 
Tento sport jsem měla vždycky moc  ráda, věřím že i Tobě se to líbilo! Pusu posílá máma a táta 
----------------------------------------- 
Steph Curry 30      16. 7. 2018 19:18 
Ahojky, posílám ohromnou GRATULACI k prvnímu místu v soutěži. Díky vítězství Francie ve finale jsi 
nakonec vyhrála o 52 bodů. Druhý skončili loulagirls :)) Cena na tebe čeká doma.   
Jinak doufáme, že se máš hezky a moc a moc tě zdravíme.   
Taťka a mamka 
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----------------------------------------- 
Markét a Zuzi Haisovy      16. 7. 2018 17:51 
Ahoj holky, už jsem viděla první fotky. Markét, ty jsi úplná princezna:-)! Zuzi to taky moc sluší. Posílám 
pusu. máma   
----------------------------------------- 
Milena Böhmová      16. 7. 2018 17:34 
Ahoj Mili, tak te zdravim zase z Brx, z kanceláře. Uložila jsem Dani a Felixovi, aby Ti dnes napsali dopis, tak 
doufám, že to udělali. Já asi budu psát jenom vzkazy, protože by dopis odtud šel asi dost dlouho. Měj se 
moc pěkně, pa mami.  
----------------------------------------- 
Majdalenka, Mariánka a Matěj M      16. 7. 2018 17:07 
Ahoj dětičky, moc vás zdravíme. Koupeme se v bazénu a chybíte nám tady. Koupe se dokonce i děda s babi 
a tak už nám moc vody nezbývá :-) Áďa zkouší šnorchlovat a pořád zlobí Terezku, ta už krásně chodí na 
nočník a oba vám posílají pusinky. Pusy posíláme i my a taky babi s dědou. Zdraví Terka, Hans a ostatní 
Veseláčci a Malečci 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      16. 7. 2018 17:02 
Ahoj Štepo. Dnes jsme byli na golfu, pozdravuje tě David. V Rozstání začal golfový camp. Je tu krásně. Pusu 
babička a děda.  
----------------------------------------- 
VEDENÍ TÁBORA      16. 7. 2018 16:51 
S ohledem na nevhodnost některých vzkazů či nemožnost vyloučení "trollení" spouštíme tímto 
TCAMPcenzuru a tyto vzkazy budeme odstraňovat. Děkujeme za pochopení. 
----------------------------------------- 
Mareček a Filípek Vejvodovi      16. 7. 2018 16:31 
Ahoj kluci určitě se máte dobře. U nás je vedro. Děda se koupe v bazénu a potom budeme opékat špekáčky. 
Moc na Vás myslíme a posíláme pusu babička a děda z Havlovic 
----------------------------------------- 
Mikulas a Via Kopecaci      16. 7. 2018 16:16 
Ty jo, tedka koukam na radar, vypada to, ze tam mate peknou burinu.. tak hlavne pozor na boty, nenechat 
mokre pred chatkou, pod posteli nebo na podobne blbych mistech a susit susit susit!!:-)   
Mamka 
----------------------------------------- 
Krystof Bednář      16. 7. 2018 16:06 
Ahoj Kryštofe, takze po treti jsem si vzala bile tenisky a po treti v nich zmoknu, asi ty blby boty vyhodim. 
Zitra Ti poslu plastenku a nejaky casopisy. Opravdu pevne doufam, ze u vas pece slunce. Na fotce jsi 
vypadal vykulene. Smej se kdyz vidis, ze Te foti, at si myslim, ze se mas dobre, dekuju !!! Jinak zase utekli 
tygri a lvi, je to tady jak v Africe, davej pozor v lese. Pusa pa Tva milujici matka  
----------------------------------------- 
Tadeáš Sedlák      16. 7. 2018 16:05 
Ahoj Táďo, tak už jsme kluky odevzdali babičce a dědovi ve Chřibské a teď se s tátou "smažíme" v kanceláři. 
Určitě se máte příjemněji než my tu v Praze. Posíláme pozdravy a ukaž se někdy na fotce, ať víme, jak se 
máš!! Pa máma a táta 
----------------------------------------- 
Danda Kostík      16. 7. 2018 15:06 
Ahoj Dádulko. Posílám pozdrav na tábor. Počasí máte hezké, tak si to užívej. Na fotkách ti to sluší. Moc na 
tebe myslím. Babička Alí 
----------------------------------------- 
Katynka Hanzáková      16. 7. 2018 15:04 
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Ahoj Katýsku, posílám pozdrav na tábor. Už jsem tě viděla na fotkách jak se směješ. Doufám, že užíváte 
koupání. Moc na tebe myslím. Babička Alí  
----------------------------------------- 
Carolin Monz      16. 7. 2018 14:04 
Ahoj Kájí, psala jsem Terezce, ať ti zavolá a poradí, co s tím mobilem, jinak je vše v pořádku a zdravíme tě, 
pa máma 
----------------------------------------- 
Erik Janda      16. 7. 2018 13:55 
.. na tygra Hobese :)!! Zdraví táta a babička Lída  
----------------------------------------- 
Erik Janda      16. 7. 2018 13:52 
Ahoj Erďo, doufám ze se Ti tabor líbí a poznavas spoustu novych kamarádů. A bacha na tygra Hobese 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      16. 7. 2018 13:37 
Ahoj Julásku, teda vy máte super program, taky bych se chtěla mít v práci tak dobře :-) Tak si to hezky užívej 
a už se těším na další fotky. Pozdravuj Kiki a Sášu. Pa máma 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      16. 7. 2018 13:15 
Ahoj Daňulo, neozýváš se tak jsi určitě v pohodě a spokojený :-) hlavně ať ti to vydrží a doufám, že zažíváte 
spoustu legrace... přeji krásný den Tvá máma 
----------------------------------------- 
Kristýnka Kašparová      16. 7. 2018 12:34 
Ahoj Kikísku, tak jsem koukala na fotky, moc vám to s Julinkou jako mušketýrkám sluší. Dneska ti pošlu 
holinky, abys je měla, kdyby bylo potřeba. Pozdravuj i Juju. Pa mamka 
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi      16. 7. 2018 11:51 
Ahoj kluci,   
moc pozdravů z Ostravy, v sobotu jsme byly s Beatou v Poličce, ne že bychom se nacpaly obě do skříně do 
poličky, je to název nádherného malebného města kousek od Litomyšle. Včera už koncert v Ostravě, oba 
koncerty se moc povedly, takže paráda. Užívejte krásného počasí, snad vydrží a nebude vám pršet.   
Marta  
----------------------------------------- 
Honza a Ondra Větříškovi      16. 7. 2018 11:09 
Ahoj Ondro a Honzíku,   
moc vás s tátou zdravíme. Doufáme Honzo, že jsi v chatce s kamarády, se kterými si chtěl být. Přejeme vám 
ať máte hezké počasí a ať se vám na táboře líbí. Pusu MTR (víte kdo je R!!?) 
----------------------------------------- 
Verča a Honzík Bumbovi      16. 7. 2018 10:48 
Ahoj Verčo a Honzíku,     
moc Vás zdravím a dle fotek vidím, že se máte parádně. Doufám, že se Vám šikovné ručičky a táborník 
líbí.Dnes Vám pošlu pohledy.     
Mějte se a posíláme pusinky. Máma a táta  
----------------------------------------- 
Mikulas a Via Kopecaci      16. 7. 2018 09:51 
Cus tabornici,    
vy teda vite, kdy odjet! :-) Sotva jsme vas vypravili, zacaly padat merunky. Odvezli jsme krabici k Matozce, s 
tema dalsima asi 50kg si budem muset nejak poradit sami:-)   
Zitra jsme jeste doma, pak od stredy jsme na Colors of Ostrava do soboty - napiseme pres mobil.    
Adelka s Vercou dorazily ze soustredeni, dam jim link, aby vam mohly taky napsat.    
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Mejte se krasne, a nezapomente mazat nosy!   
----------------------------------------- 
Sára Mamula      16. 7. 2018 09:23 
Ahoj táborníku, tak jsem koukala na fotky. Výpadá to tam dobře. Pořádně sportuj, ať se ti dobře spí. Máte 
mít krásné počasí, tak si to užijte. Pusu máma a táta  
----------------------------------------- 
ŠIMON TYLK      16. 7. 2018 09:18 
Pic Šimone. Tak doufám že probíhá dle tvých představ. že si to užíváš. Napiš jak proběhla cesta a tak. My 
jinak byli celý víkend na motorkách s tátou. Dojeli jsme až do Mikulova, bylo to naprosto výborné. Cesta 
dlouhá ale krásná. Tak užívej a napiš mamka a taťka 
----------------------------------------- 
Julie Branislava Rousková      16. 7. 2018 08:59 
Ahoj, Juli, tak jsem se koukala na fotky a na vzkazovník a nemůžu věřit vlastním očím, co všechno už jste 
zažili. Vidím, že už jste s Markétkou vytáhly šaty a taky se těším na obrázky, co jste vyráběli. Moc pus máma 
----------------------------------------- 
Šimon Hanák      16. 7. 2018 07:50 
Ahoj Šimi,o víkendu jsme byli u matoušků na chalupě, kde nebyl signál tak píšu až teď... Doufám, že jste se 
Štěpánem na pokoji a užili jste o víkendu koupání... Měj se hezky, všichni tě pozdravují :)! pa máma   
----------------------------------------- 
Katy Hanzáková a Kačka Zavadil      16. 7. 2018 07:10 
ahoj buchtičky,tak jak se máte? Počasí máte super,tak to je fajn. prosim vás až na vás budou sedat mouchy 
tak se vykoupejte :-)). Užívejte si,posílám hubu. pa mámá Lenka :-)) 
----------------------------------------- 
Julinka a Danik Mathis      15. 7. 2018 23:13 
Ahol Buksikak, doufam, ze mate za sebou krasny den. Lattam a fenykepeket,  buszke vagyok ratok! Millio 
puszit kuldunk Tatus Amerikabol es Anyuci Pragabol:)))) 
----------------------------------------- 
Kryštof Kořínek a Petr Hlaváče      15. 7. 2018 22:45 
Ahoj kluci, koukali ste na fotbal? Chorvatsko prohrálo :(    
Míša, Aleš a Barunka už mají to roztomilý štěňátko.    
V pondělí se asi u nich stavím, abych si toho pejsánka taky užil. V Praze je příšerný vedro jak v Africe. Moc 
na Vás myslíme a posíláme pusu. Ahoj Marek a Daniela   
----------------------------------------- 
Emilka à Magdalenka      15. 7. 2018 22:12 
Chniark chniark vrt schniark sluníčko muchos sac de loup OK. Brik OK, zdraví a lituje že tu nejste ha ha ha. 
Dneska jen 30 km.. Zítra okruh kolem sac de loup. Když nejde sleazy. No stress. Pusinky à schniark... Allez 
les bleus 
----------------------------------------- 
Majdalenka a Emilka Belarove      15. 7. 2018 22:07 
Ahoj holčičky! Jak se máte? Vše je jak jste si přály? Doufám, že ano a že jste ještě nesnedly všechnu 
nutellu:) kuřátko vás moc zdraví a posílá pusinky, pořád se ptá, proč už jste musely pryč na ten tabor:) 
užívejte a pusinky! Kamila, eleonorka a ondra 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      15. 7. 2018 21:27 
Ahoj sluníčko, dneska jste měli krásný den. Péťa odjel z chaloupky do Prahy. Boženka tě moc zdraví. A taky 
Maruška a Pepa.  
----------------------------------------- 
Vladko a Krystof      15. 7. 2018 21:11 
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Ahoj Vladko a Krystof, dufame, ze si to uzivate! Urcite ste pozerali futbal, Francie vyhrala majstrovstva, a 
Belgicko skoncilo 3! My sa mame dobre, vcera sme ti Vladko kupili novu velku postel aj Danikovi. Pomaly sa 
chystame do Prahy a tesime sa na vas. Mama a tata z Bruselu a Prahy a Karlinka, Barunka a Danik 
----------------------------------------- 
Madlenka a Kubík Kroupovi      15. 7. 2018 20:32 
Ahoj děti, určitě je to tam moc pěkné, užijte si to a už se na vás těšíme a moc vás pozdravujeme! Babička a 
děda 
----------------------------------------- 
Magda a Kuba Kroupovi      15. 7. 2018 20:26 
Ahoj Kubíku a Madlenko,   
určitě jste si dnes užili sluníčka a koupání.   
Už teď se těšíme, až nám budete vše vyprávět.   
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Vicky Würtherle      15. 7. 2018 19:59 
Čauky mňauky:-! Posílám ti moc pusinek z Prahy a táta zdraví z Itálie !! Mějte se moc fajn, papapa, máma. 
----------------------------------------- 
Erik Janda      15. 7. 2018 19:58 
Mňau❓ 
----------------------------------------- 
Thor Pauer      15. 7. 2018 19:44 
Ahoj Torino, dnes jsme se jeli s Matyldou koupat v řece Berounce, kousek od Prahy a bylo to moc fajn.Moc 
na tebe myslíme. Užijte si to tam! Chorvatsko dnes prohrálo finále s Francií:-( ve fotbale.Ale i stříbro je ok;-
)..Dávej na sebe pozor a napiš.Pusa něj! Máma,, táta, Matylda, Lala a Kuba... 
----------------------------------------- 
Nikola Frýbertová      15. 7. 2018 19:41 
Ahoj,doufám že si užíváte krásného počasí a že se dobře bavíte.Posilam pusu  
----------------------------------------- 
Mája a Max Millerovi      15. 7. 2018 19:39 
Ahojte, zdraví Vás táta a máma. Věříme, že jste si užili krásného dne. My jsme na Trubské dodělali bílou 
fasádu, dům je teď moc hezký, bude se Vám líbit. Mějte se krásně a zatím ahoj! 
----------------------------------------- 
Štěpán Kramařík      15. 7. 2018 19:36 
Ahoj Štěpulíne,   
včera jsem se byla odpoledne koupat na Lhotě. Doufám, že i vy máte přes všechny hry a střílečky chvilku na 
koupačku:-)   
pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Magda a Kuba Kroupovi      15. 7. 2018 19:26 
ahoj, jak se máte? vrátily jsme se a vy    
 nikde. jedeme na tábor příští týden.těšíme se na vás v  Tovačově. ema a nela 
----------------------------------------- 
Matěj Smělý      15. 7. 2018 19:24 
Ahoj Matěji, posíláme Ti z Prahy pozdrav. Krásně si to tam užívej, spoustu krásný zážitků ti přeje babi Stáňa 
a teta Léňa:) 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová      15. 7. 2018 19:22 
Ahoj Julinko, dneska bylo v Praze hrozně, závidím Ti, že si užíváte na táboře. Je mi jasné, že se máš dobře a 
těším se na zprávy a fotky. Pozdravuj Kiki. Posílám štípanou pusu, máma. 
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----------------------------------------- 
Carolin Monz      15. 7. 2018 18:12 
Ahoj Kájí,dojely jsme dobře,Martin tě zdraví, babička taky, pa máma 
----------------------------------------- 
Daniel Kostik      15. 7. 2018 17:54 
Ahoj Dáduško, posílám veliký pozdrav z domova :-) Jsem ráda, že jste dojeli v pořádku... počasí Vám zatím 
přeje tak hlavně, ať to vydrží a užijete si i bazén. Přeji spoustu hezkých zážitků a spoustu legrace, užívej :-) 
Pac a pusu máma 
----------------------------------------- 
Naty Karpíšková      15. 7. 2018 16:43 
Ahoj Naty, tak první noc za váma. Doufám, že vše ok a ze si to užíváš. Dávej na sebe pozor a napiš .Pa 
mamka  
----------------------------------------- 
Denisa Šrajerová      15. 7. 2018 15:26 
Ahoj Deni.   
Zdravíme Tě z Prahy, uži si tábor. Těšíme se na Tvé fotky, tak se usmívej :-). Máma 
----------------------------------------- 
Tadeáš a Johann Fleischhansovi      15. 7. 2018 15:25 
Čau kluci,   
Tak jak to jde? Jedu vlakem ze Zbiroha do Prahy, nechal jsem tam Elišku a auto na opravu. Užívejte tábora, 
jeden za všechny!   
T'atagnan   
----------------------------------------- 
Milena Böhmová      15. 7. 2018 13:39 
Ahoj Mili, zdravíme  všichni z Prahy, i Valentýnka, říkala, že jsi "pa". Tady je vedro. To vy se máte, že máte 
bazén! Pa mami a Dani 
----------------------------------------- 
Kryštof Luptovsky      15. 7. 2018 13:14 
Ahoj Krýšo, moc Tě zdravíme na tábor z Kolina. Doufáme, že si s klukama na táboře užíváš. Posíláme velké 
pusy máma, táta, děda  Vladimír a Ruda. 
----------------------------------------- 
Mareček a Filípek Vejvodovi      15. 7. 2018 12:37 
Ahoj kluci, jsme u babičky, k obědu byl řízek. Moc na Vás myslíme. Zdraví mamka, taťka, babička Havlovická 
a děda. Pa a pusu 
----------------------------------------- 
Verča a Honza Bumbovi      15. 7. 2018 12:21 
Čau Veru a Steaku, moc vás zdravíme. Určitě už jste zabydlení a tábor je v plném proudu. Užívejte a dávejte 
na sebe pozor. Pa a pusu, máma a táta. 
----------------------------------------- 
Davídek a Daník Musílkovi      15. 7. 2018 11:31 
Ahoj kluci. věříme, že je vše v naprostém pořádku a přejeme co nejvíc úžasných zážitků a mooooc sluníčka. 
Pusinku posílají máma, táta a Nik 
----------------------------------------- 
Julie Branislava Rousková      15. 7. 2018 11:21 
Ahoj, Juli, posíláme pozdravy od nás, Ludi, Andulky, Jíry , Štěpánky, Cíby a Majdy a také zítra odejde první 
pohled. Moc pus táta a máma 
----------------------------------------- 
Maty Ejem      15. 7. 2018 10:52 
Čus Maty, oba Tě s tátou zdravíme a přejeme super pobyt, užívej si co můžeš:-)pusu mamka a táta 
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----------------------------------------- 
David Zelinka      15. 7. 2018 09:45 
Ahoj Davídku, všichni Tě  moc pozdravují a přejeme hodně skvělých zážitků. Ještě  k výsledku PragueGames 
vyhrálo Šýcarsko 4:1. Pa 
----------------------------------------- 
Steph Curry 30      15. 7. 2018 09:44 
Ahojky, Steph Curry je stále druhý, i když mu úplně nevyšel výsledek. Ztráta na prvního narostla na 41 bodů, 
ale až dnešek všechno rozhodne. Držím palce. Pusinky posílá táta. 
----------------------------------------- 
Sára Mamula      15. 7. 2018 09:36 
Ahoj sluníčko, doufáme s tátou, že jsi měla klidnou první noc. Krásně si to tam užívejte, posíláme pusinky. 
Máma a táta a  
----------------------------------------- 
Bambula a Honza      15. 7. 2018 09:34 
Ahoj Áďo a Honzo, moc vás pozdravuju. Užijte si dnešní den, já si ho určitě užiju .Jedu k Darině 
----------------------------------------- 
Erik a Eliska Jandovi      15. 7. 2018 08:06 
Ahoj E & E   
Vime, ze jste dobre dojeli, doufame, ze jste se ubytovali s prima musketyry. Zdravime z Prg   
Tata a mama 
----------------------------------------- 
Mára a Leňa Šimůnkovi      14. 7. 2018 22:33 
Ahoj Mary a Leni, určitě jste se už zabydleli a užíváte si sluníčko a koupání. Mějte se krásně. Mary, co 
píchanec, už zmizel? Babi s dědou vás zdraví a pro Léňu vzkaz: ať zuby pěkně rostou .-) Pusu  máma a táta 
----------------------------------------- 
Markét a Zuzi Haisovy      14. 7. 2018 21:12 
Ahoj kočenky, posíláme s tátou pusu na dobrou noc. Doufáme, že jste se zabydlely a čekají vás super 2 
týdny! Čertíkovi je už smutno teď:-). máma 
----------------------------------------- 
Šárka a Vali Maclovi      14. 7. 2018 20:52 
Čaute kočky, zdrvím a posílám hubana,,.....užijte si tcamp a posílejte dopisy kočandy. Papapap máma+táta 
----------------------------------------- 
Krystof Holecek &Vladko Ja      14. 7. 2018 20:38 
Ahoj Kluci! Doufame ze jste paradne zvladli prvni den a spolecne ubytovani a mate primovni kamose na 
chatce! Uzijte si seznamovaci vecer, urcite se nenudite:-),, myslime na Vas: mama a tata v Bruselu, mama a 
tata v Praze, Danik, Barunka a Karlinka 
----------------------------------------- 
Magda a Kuba Kroupovi      14. 7. 2018 20:25 
Ahoj děti,   
zdravíme Vás a posíláme pusu na tábor.   
Užijte si tábor se známými a novými kamarády.   
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Julinka a Danik Mathis      14. 7. 2018 20:24 
Ahoj Buksikak,  moc Vas pozdravuji z Prahy a tatinek z konference.   Erezzetek jol magatokat. Millio puszit 
kuldok :))). Anyuci  
----------------------------------------- 
Matěj Smělý      14. 7. 2018 20:12 
Ahoj Matysku,    
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 moc tě s tatínkem a holkama zdravíme , ať se ti tam moc líbí a hudlana posíláme :-)     
Hezkou první noc    
----------------------------------------- 
Jachym Stočesovič      14. 7. 2018 16:01 
Pane musketyre,   
prejeme pekne zabydlovani a divoky uvodni vecirek,    
zdravi vas monsieur tatinek, milady maminka, královna Natálka a kolegové d´Artagnan, Athos, Porthos a 
Aramis 
----------------------------------------- 
Julinka Šibravová a Kiki Kašpa      14. 7. 2018 15:30 
Ahoj holky,   
posíláme vám s mamkou pozdrav z Prahy a přejeme vám, ať se jste spokojené. Těšíme se na zprávy od vás. 
Posíláme pusinky    
Tereza a Kája 
----------------------------------------- 
Mates Marianka Madlenka Malečk      14. 7. 2018 14:49 
Ahoj miláčci. Jsme s tatkou v Libčicích. Buďte hodní a opatrní. Máme vás rádi. Maminka a tatínek  
----------------------------------------- 
Thor Pauer      14. 7. 2018 14:42 
Ahoj Toris, zdravíme tě, mávame a pusu posíláme.Pozdravuj Dadu a Jáchyma.Máma, Maty a táta. 


