
----------------------------------------- 
Ali a Sharka Moučkovy      13. 7. 2018 15:17 
Ahoj holky,   
jupí, za chvíli se uvidíme  :-)   
Zítra dorazíme mezi 10-11 hodinou, vedoucí o tom ví.   
Tak se zatim mějte, pěkný poslední večer a žádnou "Kanadu"  :-)   
Mamouch 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      13. 7. 2018 15:15 
Ahoj Vojtí, moc Tě zdravíme a přejeme Ti krásný poslední den na táboře - hezky si ho užij. Už se moc těšíme na zítřek, 
až Tě vyzvedneme u autobusu a až nám budeš o všem vyprávět. Z fotek a deníku je jasné, že jsi prázdniny zahájil 
skvěle. Velkou pusu Ti posílá mamka, taťka, Anička a babička (lkterá nás dnes přijela navštívit). 
----------------------------------------- 
Tom Malý      13. 7. 2018 14:09 
Ahoj Tomíku, poslední noc na táboře,tak ať se ti něco hezkého zdá!!!!! Barunce taky!!!! Oba vás moc zdravíme a už se 
na vás děsně těšíme!!!! Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      13. 7. 2018 13:43 
Nazdáááár,   
včera jsem úspěšně nakoupil všechny součástky na dokončení praku, dneska dřepím v práci a už se strašně těším na 
váš příjezd. Cestou zpět se prosím nenatláskejte žádnýma bonbonama, půjdeme hned na oběd do té zahradní 
restaurace jako vždycky: Steak z grilovaného sicilského tuňáka s wasabi pyré a cibulovo kaparovým ragů, nebo 
restované tygří krevety s česnekem, chilli, rajčaty a petrželkou nebo těstoviny s plody moře /krevety, mušle, 
kalamáry/, rajčaty, česnekem a petrželí. To je přece lákavější než žaludek plný sladkostí, ne? Nemluvě o tom, že by 
mohl přijít i dezert :)   
Opravdu se moc těším. Karin, babička s dědou taky, bazén taky... prostě všichni.   
Mějte se,   
táta 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      13. 7. 2018 13:36 
Natálko, už se na tebe těšíme, tak přivez s sebou dobrou náladu:-). Máma a táta 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      13. 7. 2018 13:35 
Aničko,  zítra už se uvidíme, moc se tebe těším:-). Máma 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      13. 7. 2018 13:34 
Ahoj Sárinko,   
tak zítra se můžeš tešit na vývar s nudličkami a boloňské špagety. Hlavně si hezky zabal ať nic nezapomeneš. Velkou 
pusu maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Mára a Štěp Trajerovi      13. 7. 2018 12:28 
Pánové, uvidíme se asi tak za 20h, snad se poznáme :-) :-) :-)  moc se těšíme, vaši rodiče :-) 
----------------------------------------- 
Gabi Koutecká      13. 7. 2018 12:21 
Ahoj beruško, ještě jeden poslední vzkaz pro tebe. Včera jsem ti povlékla postýlku a Luky vám v pokoji poklidil. Moc 
se na tebe těšíme, hlavně jak nám budeš vyprávět. Posílám velkou pusu, M. PS: a od taťky samozřejmě taky. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      13. 7. 2018 10:46 
Ahoj Áďo!!!   
Díky mooc za dopis, vypadly z něj dva zuby...je to skoro jako dopis od mafie :-) :-). Už se na tebe moc těšíme, ale ještě 
si pořádně užij poslední den... bude kanadská noc?   
tísíc pozdravů a pus posílá mamča   
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      13. 7. 2018 10:44 
Ahoj Terko, takže naposledy Tě pozdravujeme přes vzkazovník, protože jak víš, zítra se už uvidíme. Užij si poslední 
den co nejlépe, venku už zase svítí slunce a déšť je pryč. :-) Moc se na Tebe těšíme! Máma, Táta a Fido 
----------------------------------------- 



Tobiáš Košek      13. 7. 2018 10:44 
Čau Tobi, už zíííítra :) hurá hurá hurá, těšíme se!!!!!!   
mami&tati 
----------------------------------------- 
Maytýš Fišer      13. 7. 2018 10:37 
Ahoj Matyáši, včera přišli od tebe tři psaní najednou :-) Užij si poslední den mezi třema bratry a spol. Tak zítra 
naviděnou!!! Pusu máma a táta   
----------------------------------------- 
Šimonek a Ondrášek Preisovi      13. 7. 2018 09:37 
Ahoj zlatíčka moje,tak je před vámi poslední noc v táboře a potom hurá domū zabalte si všechny své věci ať něco 
nezapomenete. Udělám vám výborné kuřecí řízečky tak se těšte!! Moc se mi stýská po vašem zlobení fůůry pusinek 
posílá babička Soňa!!!! 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      13. 7. 2018 09:13 
Ahoj kluci buci, tak už zítra... Moc se na vás těším. Na přivítanou mám pro vás segedín s knedlíkem, tak doufám, že se 
taky těšíte. Jedu teď do Valteřic pro maso.Tak se tam mějte, hezky užijte poslední den i noc a zítra pa pa. Máma 
----------------------------------------- 
Krystof Sudlik      13. 7. 2018 08:18 
Zítra uz se vracis, kamooo ! Moc se na tebe těšíme, maminka bude prát jako o závod a v úterý vyrazime na naše 
společne dobrodružství !  
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      13. 7. 2018 07:47 
Ahoj Aničko, včera od tebe přišly dva dopisy. To mě mrzí, že si byla nemocná a nemohla ses moc účasnit. Jsem 
zvědavý co jsi všechno nakreslila, když si stonala. Přeju ti pokud možno hezký zbytek tábora a už se na tebe moc 
těšíme. Posílám pusu táta     
----------------------------------------- 
Adélka Míková      13. 7. 2018 07:30 
Ahoj Adélko, poslední den v práci, Jupí!!!!! Už se těším až v 15,30 vypadnu a začne mě zasloužená dovolená, tady v 
práci děs běs, je to tu čím dál horší a horší. Ty si užívej poslední den na táboře, už se na tebe zítra moc těším až tě 
obejmu, ty můj miláčku. Posílám ti plno pusinek, krásný den maminka 
----------------------------------------- 
Jája Roubová      13. 7. 2018 07:16 
Ahoj Jájo.    
Užij si poslední den tábora. Zítra pro tebe přijedeme i s Davidem, ale bez Ferda. Toho uvidíš jindy, asi v neděli až 
pojedete předat Anakina do Obříství.    
Měj se a těším se až budeš vyprávět spoustu zážitků.:-)   
máma 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      13. 7. 2018 07:03 
Ahoj Eliško a Kubíku! Zítra se už uvidíme. Moc se těším. Nebudu vařit a zajdeme si do mekáče!!! Užijte si poslední 
chvíle a zítra ahoj!! Mamka  
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      13. 7. 2018 06:39 
Milá Sárinko,   
tak moooc užij poslední den na táboře. Já ještě musím vymyslet, co dobrého Ti na zítra uvařit :-)   
Velkou pusu maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Jeníček Tomášek      13. 7. 2018 06:34 
Ahoj Honzíčku. Užij si poslední den na táboře Už se na Tebe moc těšíme. Pusu máma a Jonášek 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      13. 7. 2018 05:40 
Ahoj lumpíčci,   
strašně se na Vás těším, užíjte si poslední chvilky na super táboře. Každý den jsem koukala na fotky a četla deník. 
Doufám, že jste moc nezlobili. Těším se až mi budete vyprávět! Velikánskou pusinku, nezapomeňte pozdravovat 
kamarády a poděkovat za mě vedoucím! Pac a pusu na čumáček máma 
----------------------------------------- 
 



Vojtík Hykel      12. 7. 2018 22:52 
Ahoj Vojtíku. Tak tábor se pomalu chýlí ke konci a my už se na Tebe těšíme. Doufám, že vám tam moc neprší. Tady 
poslední dva dny moc hezky nebylo. Hezky si užij poslední den, oba Tě s maminkou a Packou moc zdravíme a těšíme 
se v sobotu   
taťka, maminka a Páca  
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      12. 7. 2018 22:26 
Děkuji za krásný pohled ❤...užijte si poslední den!!! Moc se na vás těším. Nezlobte! :-) pusu mamka 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      12. 7. 2018 21:44 
Ahojte,   
dnes nám přišly od vás pohledy, díky, díky! Jsme rádi, že se máte dobře, viděli jsme jak hrajete fotbal, výborný. My už 
se nemůžeme dočkat, až přijedete, máme pro vás pár překvapení:). Posílám každému velkou pusu, užijte si poslední 
dny.   
Pa máma, Aleš, Sardinka i Ferda (ten se teď víc drží doma, asi se mu taky stýská) 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      12. 7. 2018 21:29 
Ahoj Toníku. Děkujeme za dopis. Bohužel tvoje přání ti nestihneme splnit. Za dva dny přijedeš a balíček by ti už 
nedošel. Už se na tebe moc těšíme. Pozdravuj Samíka. Oběma posíláme velkou pusu. Táta a máma     
----------------------------------------- 
Barborka Votlučková      12. 7. 2018 21:17 
Ahoj Baru jeste jednou,   
Předchozí zprava je od Davida   
Teď od nás s Kačkou a Edy :-)   
K tě moc zdravi a tesi se uz na tebe. Cele odpo prospala, v noci ji musim budit na léky. Zitra jsdem na homolku -
kontrola nohy - a pak do popo, doktorka atd.   
Koukaly jsem na divadlo :-) moc pekný! Těšíme se na vyprávění, z dopisu jsem moc ráda, ze si to užívas, a z fotek, ze 
sis zahrala i ten volejbal... choreografii nám doufam ukazes nazivo, co ses naučila!    
Zatim pa, jdeme do hajan, rano brzy vstáváme...   
Pusinky od nas všech, co se na tebe uz moc těší, pa mamka   
---------------------------------------- 
Tonik Rokos      12. 7. 2018 21:11 
Ahoj Toniku,moc děkujeme za pohled,škoda že jste měli dva dny špatné počasí.Doufám,že si ještě stačíš přečíst 
poslední vzkaz.Snad se Ti líbilo a našel si nové kamarády . Moc se na Tebe těším a děda také moc pozdravuje.Posílám 
pusu a až přijedeš tak zavolej. 
----------------------------------------- 
Barborka Votluckova      12. 7. 2018 20:49 
Ahoj Baru posílám od všech pozdravy a těšíme už na tebe :-) 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      12. 7. 2018 20:26 
Milá Gábi, čas letí jako splašený a bohužel dny nelze zastavit, určitě by sis to o týden ráda prodloužila. budeš se 
muset domluvit s kamarádkami  - a zase za rok. Už se těším na povídání a jaká lumpárna se ti povedla. Krásné 
poslední dny a papa doma  babi I.   
pac a pusu 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      12. 7. 2018 20:13 
Milý Fando, přejeme ti vše NEJ, NEJ, nejlepší k tvým 10. narozeninám!!! Balíček by jsi už měl mít na místě:-) Těšíme se 
až to společně hned v sobotu oslavíme! Mamka už peče dort, takže to doma krásně voní. Maruško, jak se ti líbily baby 
novinky na pohledech? Když budete balit, tak co se nevejde do kufru dejte do igelitových tašek, které máte v kufrech. 
Až pro vás přijedeme, tak vám když tak pomůžeme. Posíláme moc pusinek a těšíme se na vás:-))) Papa táta, máma a 
Emmča 
----------------------------------------- 
Josef Trčka      12. 7. 2018 19:50 
Ahoj Pepčo, dnes (čtvrtek) jsme od Tebe dostali dva koresponďáky. Moc nás to potěšilo. Jsme rádi, že se Ti tam líbí a 
že vám dobře vaří. Také počasí vám vyšlo. Tak Ti to rychle uteklo a budeš se vracet. Přejeme Ti šťastný návrat a 
těšíme se na Tebe. Babička a děda 
----------------------------------------- 



Fanda a Maruška Baxovi      12. 7. 2018 19:45 
Ahoj Fanoušku, přejeme Ti vše nejlepší k narozeninám a už se těšíme, až je společně oslavíme. Mějte se s Maruškou 
moc krásně a užívejte zbytek tábora   
Pa, babička a teta Evča 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      12. 7. 2018 18:45 
Ahoj Sárinko,   
dnes nám od tebe přišli hned 2 dopisy a krásný obrázek a máme z toho velkou radost. Je výborné, že už máš tolik 
stužek a určitě se ti daří i v olympiádě:-) Balíček už bohužel poslat nestihneme, nestačil by včas dojít, vždyť už pozítří 
dorazíš do Prahy a všichni se potkáme:-) Užívej si poslední chvilky na táboře, moc se na tebe těšíme a posíláme 
spoustu pusinek:-)) Tatínek a maminka 
----------------------------------------- 
Pro Jarí Novotnou      12. 7. 2018 18:06 
Čau Jarí. Jak tak koukám na fotky,tak tam mátě pěkný frmol.To jsem se nasmála. Děti se určitě nenudí a vy také ne. 
SMS a foto jsem obdržela.Už se na vás těsíme. Ahoj mamka. 
----------------------------------------- 
Anna Novotná      12. 7. 2018 18:01 
Ahoj Aní. Zdraví tě Sanny,Uhlík, Lucky,táta,děda a babča.Prostě všichni doma.Už se na tebe těšíme!!! 
----------------------------------------- 
Barča Votlučková      12. 7. 2018 17:55 
Ahoj Baru,    
posílám ti moc pozdravů. Konečně jsem tě viděla stále se usmívající, dokonce i ten volejbal sis zahrála. A tvůj herecký 
výkon také  zaslouží palec nahoru.   
Dnes jsem byla s mamkou přivítat Kačku. Přijela unavená a nevyspalá, ale po přivítání s Edoškem jsme jely do 
Hostivaře na slíbené meruňkové knedlíky, nabaštila se, odjely a mamča psala, že odpoledne dospává. Ty si užij zbytek 
tábora, už se na tebe všichni moc těší. A musím ti oznámit, že mamče jsi udělala tím dopisem velikou radost, škoda že 
byl jen jeden ... Páčko a pusu na čelo posílá babča   
----------------------------------------- 
Ali a Šáry Moučkovy      12. 7. 2018 17:11 
Ahoj holky,   
dnes se mám sejít s Ludvíkem a Jitkou - mám Vás moc pozdravovat! Všechny děti mají na táboře, tak mají čas :-)   
Dnes je ošklivo, různě poprchává a je zima  :-(   Tak se to snad vylepší.   
Mějte se a užijte si zítřejší poslední den.   
Mami 
----------------------------------------- 
Romy,Max,,Kasi,Joshua      12. 7. 2018 15:22 
Rodiče jsou doma a ozvou se vám.Já pro tentokrát končím s psaním na vzkazovník a jdu se balit.Přivezla jsem 
rybíz,tak se těšte na koláč.V sobotu se moc těšime na objímání a povídání.pusupusupusupusu všem babiděda 
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      12. 7. 2018 15:15 
Ahoj holky,dnes jsem Vás našla na spoustě fotek-z divadla a taky z akrobacie,to byly sestavy,paráda,člověk pomalu 
nevěděl,kde jedna z Vás končí a druhá začíná  :-) Čas letí jako splašený a za 2 dny už Vá přivítáme doma..Těšíme 
se.Užijte si poslední dny na 100%..Máma Alena 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      12. 7. 2018 14:51 
Ahoj Vojtí, děkujeme Ti za lístek a jsme rádi, že se máš skvěle (je to vidět i na fotkách). Anička je teď zapálená 
turistka, sbírá turistické vizitky z míst, která navštíví. Už se nemůže dočkat, až Ti je ukáže. Moc a moc se na Tebe 
těšíme a doufáme, že Vám poslední dny na táboře přiliš nekazí přeháňky. Velkou pusu Ti posílá mamka, taťka a 
Anička 
----------------------------------------- 
Lucka Rákosníková      12. 7. 2018 13:16 
Ahoj Luci, tak to utíká jako voda, už vám bude tábor končit. Budeš mít určitě hodně nových zážitků - to je vidět na 
fotkách. Já taky vzpomínám, jak jsem jezdila ráda každý rok na tábor.   
Iva už je v letadle, zítra po obědě pro ní pojedeme na letiště. Doufám, že nepřiveze v kufru tasmánského čerta nebo 
klokana, neměli bysme je kde ubytovat. Ani k činčilám bysme je nemohli dát, asi by se poprali. Ale kdyby byli plyšoví, 
to by jsme je mohli ubytovat u vás v posteli.   
Tak si ještě užívej zbytek tábora, posíláme ti s dědou pusu.    



papa babi a děda 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      12. 7. 2018 12:46 
Ahoj broučku,   
venku prší, včera pršelo taky, přesto jsme s tatínkem vyrazili na malý výlet na místo, kde údajně napadlo Bedřicha 
Smetanu složit Vltavu. (než jsme tam dorazili, je to pár km. od Prahy, už bylo zase slunečno).   
Je to úchvatné místo na skalách, určitě tam spolu zajedeme.    
Taky tam roste dobromysl, což mě inspirovalo k výrobě bylinkových vykuřovadel, budeš koukat.  Jsou v to různé 
bylinky a kromě vůně to i hezky vypadá. Tedy tatínkovi se to nezdá, uvidíš sama.   
Taky zkouším uhádnout co by sis asi dala dobrého . Podle fotek    
máte skvělý jídlo. Moc se mi líbily ty nanuky, já vím, dřeň.:-)   
Líbá M+T   
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      12. 7. 2018 12:36 
Ahoj Áďo!!!   
Koukala jsem na fotky, máte se super!!! Tady je docela hnusně, poprchá a je docela chladno, tak už se těším k 
moři...Tobě se to už taky krátí, pozítří tě máme doma, těším se. Jenom nevím, co ti navařit... kachna, kuře s nádivkou 
nebo si na něco dojdeme...   
Posílám ti pusu a pozdrav a ještě si to užívej.    
Paaaa mamča 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      12. 7. 2018 12:04 
Ahoj Maty, zrovna jsem ti chtěla poslat aktuální výsledky a na fotkách vidím, ze jste sledovali fotbal, takže vis, kdo je v 
poslední čtyřce, ze? Včera jsme spali s tátou u babičky, už vám finišují s pokojem- mate vymalováno, novou podlahu a 
už jen namontovat nový nábytek- než prijedes, snad už to bude. Uzij si poslední táborové dny a už se na tebe těšíme. 
Pa maminka a tatinek 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      12. 7. 2018 12:03 
Ahoj Sárinko,   
tak dnes je v Praze zataženo, ale na dovolenou má být hezky. Už se těším jak si to užijeme a třeba navštívíme opět 
nějakou hladomornu :-) .. nebudeš se bát?    
 Už se moooc těšíme a posíláme pusinky maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Gabrielka Koutecká      12. 7. 2018 11:47 
Ahoj kočičko, díky za dotazník,  dorazil včera (středa) - pěkně ses na něm vyřádila. K obědu tedy v neděli budou 
tátovy hamburgery, a v sobotu možná k večeři ty langoše. Tenhle víkend bude úklidový a dohodli jsme se s taťkou, že 
na zahradu nepojedeme. Posíláme další velkou pusu a přejeme ti krásné zbývající táborové dny, Pa, M+T 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      12. 7. 2018 11:47 
Ahoj Andulko,tak už se vám T-campu blíží ke konci,my už se na tebe těšíme..My sme se strejdou pěkně 
nastydli,protože jsme byli za Míšou ve Slaným,zmokli jsme.Míla prská a já se z tohoto snažím vypotit a dostat,abych 
byla do neděle fit.Užij pěkně poslední dny,snad se vám tam počasí taky nebude mračit a ještě bude sranda a vrátíš se 
do Žehrovic veselá a plná dojmů.Domu pojedeš v neděli,tak už se těšíme až nám budeš vyprávět ;/ těším se a posílám 
pusu,Mamka :* 
----------------------------------------- 
Romča a Anička Kochovi      12. 7. 2018 11:37 
Ahoj Romčo a Aničko,   
prohlížíme s tatínkem fotky a je na vás všech vidět, že si to opravdu užíváte. Chodím pravidelně za babičkou Andulkou 
a ta vás oba moc pozdravuje. Těšíme se na všechna vyprávění. Posíláme každému velkou pusu.   
Máma a táta 
----------------------------------------- 
Matoušek a Honzík Dubcovi      12. 7. 2018 11:09 
Ahoooooj klucí moji,    
tak už jednou se vyspinkáte a uvidíme se:-) V Praze počasí nic moc, snad bude další týden lépe, abychom si to na 
chalupě spolu užili. Už se na vás oba moc těším!!! Velikánskou pusu oběma :-* 
----------------------------------------- 
 



Žofie a František Benčovi      12. 7. 2018 10:59 
Hezky si to ještě užívejte, at máte hodnš co vyprávět. Už se na to s Bety těšíme. Teď jsme v Liberci, ale doufám, že na 
konci srpna se sejdeme na baráku. Tak ahojky velkiou pusu babca Věra a Bety. 
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      12. 7. 2018 10:35 
Ahoj,   
jedu vyzvednout auto v servisu, cestou zpátky se stavím v nějakém železářství, abych koupil všechny ty součástky 
potřebné k dokončení našeho projektu ve Slavonicích – praku. No jo, už se na to těším. A na vás taky, samozřejmě. V 
Praze je ošklivo, ale všude slibují, že od zítřka má být už zase léto. Tak se to snad splní. My jsme včera neodolali a šli 
jsme zase do kina. Takže jsme viděli 24 filmů během dvou týdnů. Mám pro vás už taky připravený film, kouknete na 
něj cestou do Slavonic.    
Mějte se zatím krásně.   
Táta 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      12. 7. 2018 10:24 
Ahoj chlapoušci,   
posíláme pusinky a moc na Vás vzpomínáme. Hrozně se na Vás těšíme, pozdravuje Vás Majk! Táta jel dnes do Plzně a 
já jsem na Barrandově (pořád maluji kameny)...Hezky si užijte poslední dny, pozdravujte kamarády . Pac a pusu na 
čumáček máma, táta a pes Káča 
----------------------------------------- 
Filda a Tom Brůžkovi      12. 7. 2018 09:55 
Ahoj kluci, už se na vás moc těším a přemýšlím, co vám na sobotu uvařím. Co takhle segedín? Nebo něco jiného? 
Zítra razím do Valteřic pro maso, takže mi pošlete SMS, jestli ho chcete, nebo něco jiného. Tak užívejte poslední dny, 
protože se mnou takový program nezažijete. My chodíme se Zdendou plavat a povídáme o Péťovi. tak pa pa, máma 
----------------------------------------- 
Alička Moučková      12. 7. 2018 09:19 
Nazdárek Álouši, už se mi to hrozně vleče, až vás uvidím. Dneska do práce, zejtra zabalit a v so za váma. Už aby to 
bylo. Koukal jsem na fotky a četl na koresponďáku, že bejsuješ jako já mámě. Už se těším, až mi ukážeš co ses naučila. 
Když jsem ráno vstával, tak mi říkal pan Vlček, že se mu po tobě stejská a moc tě pozdravuje. Krásný den přeje taťouš 
----------------------------------------- 
Šárka Moučková      12. 7. 2018 09:10 
Ahoj Šáry, včera jsem si prohlížel fotky a vidím, že to na táboře pěkně rozjíždíš. Těším se až vyrazíme do Maďarska na 
koupačku. Moc se na tebe těším. Tvůj taťouš 
----------------------------------------- 
Nikča Kramár      12. 7. 2018 08:57 
Ahoj Nikčulko, tak ještě dva dny a budeme zase spolu... pořádne si to užij, já ti jdu dneska dát opravit ten tvuj mobil, 
aby jsi ho měla v pořádku, až se vrátíš, ale ty už ho stejně nebudeš tolik potřebovat, protože s kamarády je to lepší 
vid? Jinak už i Montíčkovi chybíš, stále si lehá do tvé postýlky a hledá tě... Balíček ti už určitě také dorazil a já ještě 
dnes odeslala poslední pohled, snad dorazí. Tak moc pusinek a papa v sobotu... maminka 
----------------------------------------- 
Monika Pokorná      12. 7. 2018 08:31 
Dobré ráno Mončo, uteklo to jak voda a tobě se to krátí. I přes to doufám, že si to pořádně užíváš a nezačínáš smutnit 
z toho, že se vracíš  ;oD Moc se na tebe těším, uvidíme se v sobotu. Tady to počasí je takový střídavý …. chvilku 
chladno, chvilku prší, a pak je teplo. Spíš to vypadá na apríl než na léto. Nějak mi to nevadí. Když sedíš v kanclu u 
poče, zavalená papírama, tak ti to ani nepřijde. Ovšem od pátku ( - odpoledne ) to bude jiný. Začnu mít dovolenou …. 
jupííííííííí  :oD Neboj, nezbláznila jsem se, ale už se fakt těším! Fotky z vašeho tábora jsou super. Evidentně se 
nenudíte, což je jen dobře. Dávej na sebe pozor! Pozdrav a políbení posílají Iveta, Péťa a Lukáš  
----------------------------------------- 
Dan a Theo Petříkovi      12. 7. 2018 08:30 
Ahoj sportovci, věřím, že se Vám líbí v přírodě s kamarády a už se na Vás s babičkou Jarmilkou těšíme a chystáme 
překvapení. tak hodně zdaru čau děda Honza 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec a Matouš      12. 7. 2018 08:13 
Nazdar kluci,tak už se vám to krátí a za chvíli budete balit.Děda zase zítra odjíždí na vandr do divoké přírody 
Slovenska,Polska a Ukrajiny,snad ho tam nesežerou medvědi.Doufáme,že se vam na táboře líbí.Posíláme pusu.Babi 
Dana a děda Ruda 
----------------------------------------- 



Adélka Míková      12. 7. 2018 07:52 
Ahoj Adélka, tak předposlední den jsem v práci, už ať je pátek odpoledne a mě začne dovolená, už se na tebe MOC 
těším a na neděli ještě víc. Užívej poslední dny na táboře, dle fotek tam máte pěkně. Tady dnes po ránu byla pěkná 
zima. Píšu ti dopis, v pátek přepošlu po Martině. Posílám moc velkou pusu maminka 
----------------------------------------- 
Jakub a Eliška Remešovi      12. 7. 2018 07:27 
Ahoj Kubi a Eli, je čtvrtek a za tři dny budete doma! Dnes posilám poslední pohledy. Přijdou zítra nebo v sobotu. Mě 
od vás přišel jen jeden pohled. Věřím, že se máte dobře. Koupelna ještě není hotová, ale už se to blíží!!! Mějte se 
krásně, myslím na vás, posilám  
----------------------------------------- 
Zuza N. a Eli V.      12. 7. 2018 06:18 
Ahojky holky, zdravíme vás při čtvrtku, to to utíká, ale už se na vás těšíme. Sledujeme fotky a je neuvěřitelné kolik 
toho za den stihnete :-) Tak si užívejte poslední dny, snad už zas bude hezké počasí. Tak vzhůru do pracovního 
procesu a vám přejeme hezké táborové ráno, papa máma + táta Němečkovi + Maty (ten ještě chrní v pelíšku :-)) 
----------------------------------------- 
Agátka a Martinek Machotkovi      11. 7. 2018 23:25 
Ahojky!!!   
Tak to uteklo jako voda a už se vám blíží čas návratu domů. Moc si na vas vzpominame. Užívejte si posledních dni 
táboru!! Těšíme se na vas. Posilame pusinky Theo, tata a mama   
---------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      11. 7. 2018 23:23 
Ahoj Vojtíšku děkujeme za pohled který přišel dnes  Hledali jsme Fanouška utekl nám až nahoru k výtahu  Hodně 
dlouho jsme ho nemohli najít strejda jezdí do práce na kole  Pozdravuje me Tě babička děda strejda Fanoušek a 
Faninka 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      11. 7. 2018 22:47 
Ahojky táborníku, posílame Ti další pozdravy a hlavně čerstvou zprávičku z fotbalového světa - neskutečný výkon 
Chorvatsko právě porazilo v prodloužení Anglii 2:1 - táta to říkal, že budou ve finále:)) Babička dostala pohled a i s 
Forestíkem tě zdraví, dnes hlídala i Artuše - jesteze ji všichni máme, to moře si zaslouží! Mějte se a těšíme se na tebe, 
pa M+T+Edour 
----------------------------------------- 
Sylva rozmanová      11. 7. 2018 22:42 
Pozdrav pro nejkrásnější, nejmilejší, nejhodnější, nejtalentovanější  , nejlepší holku pod sluncem. chybíš mi :'( 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      11. 7. 2018 22:03 
Ahoj kluci, jak se máte? Včera i dnes tu byla bouřka a dost pršelo. Možná porostou houby. Dědovi přivezli traktůrek 
tak jsem zvědavá. Holkám rostou horní zoubky tak jsou někdy mrzuté. Moc vzpomínáme. Tak si to tam užijte a počasí 
ať je pěkné. Velkou pusu posíláme babi, děda, teta Petra s Emou a Nelinkou. Papa 
----------------------------------------- 
Brachové Curranovi      11. 7. 2018 21:59 
Ahoj kluci doufám, ze jsem si tábor zase poradně užili. Myslím na vás bráškové moji. V sobotu prijedu pro Janu, tak se 
snad uvidíme.    
Pusu obou posila jejich milovaná sestřička Anička R 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      11. 7. 2018 21:58 
Ahoj Jeníku, tábor máš skoro za sebou, tak si ještě pořádně užívej hry a zábavu s kamarády. Snad vám tam moc 
neprší. Posíláme pusy a papa teta Jana, děda, babí, Nellinka a Anabellka  
----------------------------------------- 
Brůža      11. 7. 2018 21:57 
Ahoj Tome,    
Tak jak to tam beze mě zvládáš ? Jo vím špatně no. Ale neboj v sobotu tam sem jak na koni, takže čekám nějakou 
slavobránu nebo tak    
Pusu posila Anda Roubová 
----------------------------------------- 
Simonka a Mišák Lamačovi      11. 7. 2018 21:56 
Ahoj Simi a Mišáku, tábor se vám pomalu krátí, tak ještě pořádně užívejte a už se pomalu těšte k moři ;-) Posíláme 
pusy a papa teta Jana, babí, děda, Nellinka a Anabellka  



----------------------------------------- 
Roubovka      11. 7. 2018 21:56 
No názdár Pepino, nevím ani kde začít... minulém trusem celej v práci takže nuda jak ovád. Prvního jsme byli s Dadou 
na večeři ze jsme spolu půl roku tak u toho Koukal na ten silenej fotbal. Jo a když jsme u toho sportu dneska jsme byli 
v Letňanech Kuba Vrána z Capitals přivezl Stanley Cup do Prahy takže jsme museli jet. Takže jsme stali v první radě a 
hele mám fotku polichotil mi podpis mám i pro dědu a jako sorry ale sáhnout si na Stanley Cup ?! Jooo libovka ! A pak 
jsem jo ve VIPíčku přihlížela a hledala Crosbyho, Kana, Gretzkyho, Flueryho, Cola,Bonina, hašana a další no libovka 
budeme pak s Dadou vyprávět. Jinak se v sobotu tes na delegaci a útočnickou dvojici Roubova Litera. Jo David 
vymyslel ze půjdeme o volný ledy spolu hrát hokej he si od někoho pujcim výstroj to bude sranda, takže by si mohla 
jít s nama ne ?    
Papa tvoje liebling Andula L.    
PS. Posílám modrou pusu   
PS2: Dada zdraví a fredousek taky  
----------------------------------------- 
Fanda a Lenka Baxovi      11. 7. 2018 21:54 
Ahoj děti, tak už se vám to hodně krátí a čekají vás poslední 2 táborové dny.... Užijte si je co nejvíc to půjde, jako 
třeba na fotkách, které jsme si teď s mámou prohlédli;-) Fando, super nasazení při zápase! A Maruška zase krásně a 
poctivě protahuje svaly při cvičení! Mějte se parádně!!! Táta, máma a Emmča 
----------------------------------------- 
Zděnda Odstrčilík      11. 7. 2018 21:44 
Ahoj Zdenoušku, tak to uteklo jako voda a už se vám blíží čas návratu domů. V neděli tě čeká oslava narozenin ,jako 
každý rok společně s tetou HELOU. Všichni se těšíme sejde se celá rodina . Ty už se určitě také těšíš -to bude dárečků. 
Posílám poslední pozdrav a pusinu tvoje babička. 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      11. 7. 2018 20:43 
Milá Sárinko, MOOOC nás potěšil od Tebe další dopis. Bohužel polštářek už poslat nemůžeme.. za 2 dny už jedeš 
domů. A je super že máš ty stužky a užíváš si. Pusinky na čelíčko maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      11. 7. 2018 20:24 
Ahoj Adame,   
užívej si T-Camp! Teď jsem se vrátil z výletu a konečně na velkém počítači prohlédl vaše táborové fotky. Podle všeho 
se máte moc fajn, tak ať to ještě těch pár dní vydrží! Krásný začátek prázdnin. M. 
----------------------------------------- 
Lucka Rákosníková      11. 7. 2018 19:27 
Ahoj Luci,   
zdravíme tě z domova :-) Tady je vše ok, právě jsme vyčistili činčily. Tom chodí na příměstský tábor a moc se mu to 
líbí. Kopali jsme s míčem na zahradě a skákali na trampošce. Užij si ty poslední dny, těšíme se na tebe. Pusu posílají 
táta, mamka a Tom. 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      11. 7. 2018 18:54 
Ahoj Natálko, vůbec tě nevidím na speckách, děláš vůbec tu akrobacii? Dohlídni na Aničku při balení, ať na nic 
nezapomene a dohlídni taky sama na sebe :-). Užívej si posledních minut posledního tábora :-). Papa. Máma  
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      11. 7. 2018 18:51 
Ahoj Aničko, dneska jsem ti poslala poslední pohled, tak snad ti do pátku dorazí, další už posílat nebudu, ale budu se 
na tebe moooc těšit. Viděla jsem fotku s tvým výkresem, moc se ti povedl. Užívej si posledních chvil na táboře, 
doufám, že vám nebude poslední dny pršet. Papa. Pusu posílá máma a táta a panda :-) 
----------------------------------------- 
Kačka a Ríša Švejdovi      11. 7. 2018 18:42 
Ahoj děcka, my už odpočítáváme, kolikrát se vyspíme, a budete tady! Děsně už se na vás těšíme. Kačí, děkujeme za 
krásný dopis. Slibováný dopis hrdinovi vyhlížím marně! Dneska jsme s taťkou byli opět na cyklovýletu až v 
Modřanech. Užívejte na plný pecky neb se vám to krátí! Pa a pusu Mamka a Taťka 
----------------------------------------- 
Kasi,Romy,Josh,Max      11. 7. 2018 18:36 
To jsem se trefila rovnou zarodiče,viďte drahoušci.A zítra píšu naposledy.Jsem už s dědou v Praze,rodiče razí domů a 
pak počkáme na vás.Těšite se jako my?Ať to uteče a vy si užijte poslední dny kempování.dědababi 
----------------------------------------- 



Josh, Max, Romy a Kasi      11. 7. 2018 17:30 
Mile deti, nas pobyt je u konce. Cekame na taxi a jedeme na letiste. Brzy rano budeme v Dubaji. Dame si tam snidani 
v nasi oblibene italske restauraci a pote poletime domu. Krasny zbytek tabora a napisi z domova. Mama 
----------------------------------------- 
Toník Rokos      11. 7. 2018 17:13 
Ahoj Toníku, moc moc tě pozdravuju a posílám velkou pusu, užijte si se Zdenkem ještě těch pár dní, jsem teď pořád v 
práci, už se docela fakt těším na volno...ještě jsem poslal poslední pohled, tak snad ti stihne dojít..ahoj pusu táta 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      11. 7. 2018 16:49 
Ahoj Adélko, tak už se ti to krátí a za chvilku si doma, jak to uteklo. Těšila jsem se na pohled od tebe a ve schránce 
nic, tak ani nevím jak se tam máš. Tady dnes počasí takové divné, chvilku prší, chvilku je hezky, teď momentálně svítí 
sluníčko. Vilík sedí a kouká komu píšu, už se na tebe taky těší. Posílám ti tisíc pusinek, maminka 
----------------------------------------- 
Ali a Šáry Moučkovy      11. 7. 2018 16:31 
čau holky,   
posílám pozdravy. Dneska budu dlouho v práci, abych všechno udělala, než odjedeme - už se hrooozně těším. 
Šárynce jsem dnes vyzvedla kapky do uší, aby ji letos ouško nezlobilo.   
Škoda, že Vzkazovník nefunguje i obráceně. Takhle musím čekat na pohled. Doufám, že dnes nějaký dojde  :-)   
Pa, pusu na dálku, Mamouch 
----------------------------------------- 
Barborka Votlučková      11. 7. 2018 16:20 
Došel!!! Děkujeme za dopis!!!    
Kačka prave vyrazila na lodi směr bus a domů, zitra rano by mela přijet. Pak se spolu ozveme.   
Zatim pa a pusu. Chybíš mi, mamka 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      11. 7. 2018 16:01 
Ahoj Vojtí moc Tě zdraví babička a bobinka z Tábora, skoro každý den je tu bouřka a prší ,  dnes jsem byla za 
dědečkem a než jsem se vrátila Bobinka tu řádila jak černá ruka. Pochopitelně se na mě zlobila a rozhrabala si celý její 
pelech . Posíláme Ti velkou pusu a už se na Tebe moc těšíme .Užívej si krásně zbytek týdne .  
----------------------------------------- 
Anna Novotná      11. 7. 2018 15:55 
Ahoj Aninko. Tak nám tady už druhý den prší. Snad vás to minulo. Jak jsi u nás byla s Natálkou,tak jsem našla tu její 
bubákovskou medaili. Představ si, že ji dala do pítka na zahradě a už si nepamatovala,kam ji odložila. Má ji u mne 
schovanou.Už se vám pobyt krátí,tak si to ještě krásně užívej.Posílám pusu a zdravím. Babča 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      11. 7. 2018 15:43 
Mám zuby !!!   
Hells bells.   
Táta 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      11. 7. 2018 15:39 
Ahoj Sári,   
právě jsem se díval na nové fotky a výkres vypadá výborně:-) Dnes jsme Ti poslali poslední pohled, aby ještě stihl včas 
dorazit:-) Užívej si poslední dny tábora a v sobotu se na tebe už moc těšíme:-) Táta a máma 
----------------------------------------- 
Max, Arne a Fred Mornštejni      11. 7. 2018 14:57 
Ahoj kluci uličníci, trpaslíci, loupežníci! Táta mě vystřídal na horách, máma je tudíž těrazky v Praze :-). V Albe už na 
vás tudíž čeká táta a to dokonce s Dapákem a Aldou, k tomu bába s dědou, pfa Brit a kokoška Tačúd zvaná Čouda. 
Měl by se na víkend připojit též stýček Vlasta a jeho tři rambajzníci, takže nám ta chaloupka asi praskne ve švech.... 
ještě že táta postavil ten dvacetimetrový stan. Moc se na vás těšíme a posíláme pusu všici, co nás je.... pa máma 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      11. 7. 2018 14:25 
Ahoj Vojtí, moc Tě zdravíme a pořád na Tebe myslíme. Na fotkách je vidět, jak pilně trénuješ a jak se máte celý den 
skvěle. V pátek se u nás zastaví babička a přiveze nám dobroty ze zahrady. Táborská babička hlídá Bobču už jen do 
soboty, protože teta se vrací domů ze svých cest. Dnes jsme od ní dostali spoustu pohledů, budou se Ti líbit. Měj se 
hezky a užij si naplno poslední dny na táboře. Velkou pusu Ti posílají mamka, taťka a Anička (už se jí po Tobě moc 
stýská). 



----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      11. 7. 2018 14:10 
Ahoj Gabčo, dneska jsem poslala poslední pohledy, aby tě ještě stihly na táboře. Ráno jsem trochu zaspala, ale 
podařilo se mi vypravit se z bytu už za 9 minut a stihla jsem ještě vlak (běžela jsem jak "drak"), tak jsem ani moc ve 
skluzu nakonec nebyla. Ale zato příšerně uhnaná a zpocená. Ani jsem neměla sílu ve vlaku číst. Doufám, že vy jste na 
táboře v pohodě a v žádném spěchu. A už se vám to krátí, tak si užij ještě poslední dny. Posíláme s tátou pusu, M. 
----------------------------------------- 
Mára a Štěpán Trajerovi      11. 7. 2018 13:09 
Čau draci, posíláme pozdravy pro 2 bojovníky, kámoše a hráče! Prohlíželi jsme si s mámou fotky a úplně vám 
závidíme tu pohodu a nabitý program. Nevím, jestli už to víte, ale Ronaldo přestoupil do Juventusu, takže to je docela 
bomba. A Bugatti bude vyrábět nový model Chiron Divo. Prostě pořád se něco děje..., jinak by ani nebyly dějiny :-) A 
taky už jsem dostal nová pravidla pro novou sezónu hokejbalu, máte se na co těšit!  Mějte se moc krásně a užívejte si 
každý den! Už se na vás moc těšíme!!! Táta a máma 
----------------------------------------- 
Terezka Krasicka      11. 7. 2018 12:48 
Ahoj TEREZKO zdravime te od moře a posíláme moc pusinek.Včera jsme koukali na fotky a je vidět že si táboření 
pěkně užíváte. Už se vám to krátí a za chvíli pojedete domů. Už teď se těšíme jak nám budeš vyprávět své 
zæžitky.Měj se krásně pa babička a děda . Dpufám že  ti v balíčku přišly tlapky Alfika a Ríši☺ 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      11. 7. 2018 11:34 
Ahoj kluci, doufám, že se máte dobře a že vám nic nechybí, když mi ani nezavoláte. Tak už přemýšlejte, co by jste rádi 
jedli na přivítanou. V pátek pojedu do Valteřic pro maso, tak mi napište, co by vás potěšilo. My se Zdendou plaveme 
každý den v bazénu a odpočíváme. Tak se mějte hezky, moc se na vás těším, pusu posílá máma. 
----------------------------------------- 
Ondra a Šimon Preisovi      11. 7. 2018 11:26 
Ciao kluci moji milovaní! Prosím pořádně se oblékejte, tady v Bubovicích je celkem zima. Včera jsem dokonce zatopila 
v krbu. U se vám tábor blíží ke konci, tak si těch posledních pár dní užijte. Moc se na vás těším. Velkou pusu máma 
----------------------------------------- 
Adam Staněk      11. 7. 2018 11:17 
Ahoooj Adámku :-) posíláme Ti spoustu pozdravů. Jsme moc rádi že se ti tam líbí. Na fotkách vypadáš spokojeně. 
Těšíme se na tebe. Pusu máma, Edík a táta.   
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      11. 7. 2018 10:33 
Čus Jani, tak co, podařilo se ti rozluštit morseovku? (Jestli ano, pochopila si, že tím ig myslím elmiju?, Vážně bych se 
měla naučit vyjadřovat...) Dostala jsem super nápad, dozvíš se ho, až přijedeš domů (ale nwm jistě jestli vyjde...) 
Představ si, že habán je strašný zločinec! On nazval POLÁRKÁČ zmrzlinou... Tss... Momentálně prázdniny trávím tak, 
že se válím na gauči a koukám na telku, měla by si brzo přijet, abych se začala hejbat!    
Až přijedeš, tak se ozvi!   
Míša 
----------------------------------------- 
Zuzka Němečková      11. 7. 2018 10:03 
Ahoj Zuzi,   
 dneska jsme dostali od tebe dopis. Moc děkujeme.  Jsme rádi, že se ti tam libi. Ale už se vám to krátí. Zase tě ale  
čeká dovolená. Moc si to tam užívej. Pozdravuj Elišku. Pa děda a babi 
----------------------------------------- 
Barča Votlučková      11. 7. 2018 09:41 
Ahoj Baru,    
posílám ti moc pozdravů nejen za mě, ale připojuje se teta Drahuška a kluci Kuba s Matějem. Přijeli k ní na týden na 
prázdniny, a tak jsme byli včera na výstavě Mumií v Holešovicích. Velice zajímavé, moc se nám to líbilo.    
No a nakonec jsme pěkně zmokli, přišla bouřka a konečně začalo krátce pršet, pro nás ale v nevhodnou dobu.   
Baru, čas strašně letí, Kačka už dnes odjíždí z lázní a zítra se vrací do Prahy, tak i tobě se pobyt rychle krátí . Proto si 
užívej poslední dny s novými kamarády, brzy na shledanou se těší babča 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      11. 7. 2018 09:36 
Ahoj Fando a Maruško,jak užíváte posledních pár dnu,dnes už je středa,rychle to utíká ještě se 3x vyspíte a jedete 
domu,už se na vás moc těším,až se uvidíme a oslavíme Fando tvé narozeniny!!!!Celou dnešní noc mě za oknem v 
pokoji spala malá poštolka a taky tam zanechala pozdrav,tak ho jdu uklidit!mějte se hezky  ahoj pusu posílá babi z řep 



----------------------------------------- 
Matyáš Fišer      11. 7. 2018 09:34 
Ahojky Matyáši. Posílám ti pozdravení! Už se na tebe moc těším i když mi zase hned ujedeš. Pusu Máma a Táta 
----------------------------------------- 
Jáchym a Kryštof Hořejší      11. 7. 2018 09:22 
Ahoj,   
Právě jsem dal mondeo do servisu, aby nam ho dali do pucu před dovolenou. Taky jsem vám včera poslal dva 
pohledy, jak jsem slíbil. Dneska ještě pošlu každému jeden a to už bude asi všechno. Víc vám toho asi nedorazí. V 
Praze se teď schyluje k dešti, je teplo a vlhko jak v pradelně.   
No, tak to tam nějak doklepejte :)   
Moc se na vás těším.    
Táta  
----------------------------------------- 
Tobiáš Košek      11. 7. 2018 08:53 
Čau Tobi, moc tě s tatínkem zdravíme a těšíme se na tebe! Toshi už čeká u tebe v pokoji, asi tuší, že jsi za pár dní 
doma :) Představ si, že jsem se včera nemohla dostat domů, nefungoval ten bezpečnostní klíč. Čekala jsem hodinu na 
chodbě než přijel Macíček a zachránil mě. Toshi na mě celou dobu co jsem tam stála mňoukal za dveřmi :) Užij si 
poslední dny, těším se na tebe, mami. 
----------------------------------------- 
Jeníček Tomášek      11. 7. 2018 07:06 
Ahoj Honzíku. Dnes je středa a posílá Ti mooc pus. Doufám, že si to tma užíváš. Moc se už na Tebe těším Pusu máma 
a Jonášek 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      11. 7. 2018 06:17 
Ahoj Eli a Kubi, je středa brzo ráno a já sedím u doktora. Jdu na odběr krve. Brrrr. Už je tři noci a uvidíme se. Těším se 
na vás. Koukám na fotky, co každý den děláte a mrzí mě, že nejsem s vámi! Mějte se krásně a zítra zase napíšu. Každý 
den vám píšu, ale mě přišel od každého jen jeden pohled! Ahoj maminka 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      10. 7. 2018 22:46 
Ahoj Vojtíšku pozdrav z Litvínova ti posílá babička,děda a Roman už nám zrajou letní jablíčka tak babička ti přiveze do 
Prahy. čau. 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      10. 7. 2018 22:11 
Ahojky, tak máme další výsledek: Francie právě porazila Belgii 1:0 a jde do finále, zítra se rozhodne s kým... jestli to 
bude Chorvatsko nebo Anglie(to jsem zvědavý). Dneska dorazil první pohled pro princeznu:) dekujeme, moc krásný! 
Edi posila pusinu a já jsem rada, že jsem te konečně zahlédla i na fotce, i když jen trošku:)). Z deníku je jasný, že si to 
všichni užíváte a je to fajn, i když se nedá koupat - toho si uziješ už za týden:) pozdravuj kluky a mějte se suprově!!!Pa 
tvoji Sudlíci 
----------------------------------------- 
Sárinka Bíklová      10. 7. 2018 22:10 
Ahoj Sárinko,   
zdravíme tě ze Slavkova. Dnes jsme s holkama a Davídkem pracovali na zahrádce - přesazovali cukety, okurky, hnojili 
jsme tůje a zalévali. Chtěli bychom, ať nám to pěkně vyroste a ty budeš moci ochutnat třeba námi vypěstovaný 
okurek, až k nám v srpnu s babičkou přijedeš. Jinak určitě vyzkoušíš i bazén, jo? Holky s Davídkem v něm každý den 
plavou. Těšíme se na tebe a zítra nám drž pěsti, budeme vařit domácí meruňkovou marmeládu, tak se nám snad 
povede. Měj se pěkně! Teta Pavlínka, strýc Honza, Klárinka, Lucinka a Davídek 
----------------------------------------- 
Kasi, Josh, Max a Romy      10. 7. 2018 22:03 
. Predstavte si, ze se tu objevila mala opicka, ktera si ode mne vzala banan! Zitra vecer jiz odletame do Prahy. Uz se 
vas nemuzu dockat! Pusu, mama. 
----------------------------------------- 
Kasi, Josh, Max, Romy      10. 7. 2018 22:01 
Dnes byl opet nadherny dne plny nicnedelani 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      10. 7. 2018 21:14 
Ahoj táborníci na horách nám prší.Doufam, že Vám není zima,ale Vy jste stateční a vše zvládnete. Užijte si poslední 
dny v táboře    



Zdraví Vás babička Hela a teta Ola 
----------------------------------------- 
Monika Pokorná      10. 7. 2018 21:09 
Ahoj Mončo,jak se stále máš? Dnes bylo ošklivo,pršelo a bylo nepříjemně.Co děláte když je takovéto počasí?To asi 
venku moc nejste.Snad bude ještě hezky aby jste si to všichni užili.Zdraví a pusu posílá babí Naďa 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      10. 7. 2018 20:41 
Ahoj Toniku, koukali jsem na fotky a viděli jsme tě jak stavíte chýši a jak tlučeš hlavu jelena :-)   
Až přijedeme na chaloupku tak máš dobrou průpravu na stavbu vašeho bunkru. Už se blíží konec tak si to užij a dávej 
na sebe pozor. Máme tě rádi a posíláme pusu máma a táta 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      10. 7. 2018 20:19 
Ahoj Aničko, tak jsem se dnes díval opět na fotky. Hned bych si to vyměnil a jel na tábor. S maminkou chystáme věci 
na dovolenou a zaléváme usušenou zahradu. Dnes konečně pršelo ! Josífek je nakonec s babi a dědou v Brně a určitě 
se má výborně. Doufáme, že se máš také skvěle a už se na tebe a vyprávění moc těšíme. Pac a pusu taťoch a 
maminka 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      10. 7. 2018 20:15 
Ahoj milunky,   
moc na Vás myslíme a posíláme pusinky z Masečína. Táta stále buduje jezírko a já jezdím každé ráno do práce. 
Kačenka Vás pořád vyhlíží, už se Vás nemůžeme dočkat! Pac a pusu na čumáček máma, táta a pes Káča 
----------------------------------------- 
Vojta Hykel      10. 7. 2018 20:02 
Ahojky Vojtíku,   
stále čekáme na pohled od Tebe :-)   
sobota se blíží, tak třeba dřív přijedeš :-)   
Moc na Tebe vzpomínáme a těšíme se na Tebe, pusu mamka, taťka a Packa 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      10. 7. 2018 19:46 
Ahoj milé děti, dnes už přišel dlouho očekávaný déšť a krásně nám zalil nově vysazený trávník. Dokonce padaly i 
kroupy a Matýsek se strašně bál a kňučel pod sedačkou. Bertík už několikrát zaběhl sám do klece, tak snad mu to 
vydrží a předvede vám to až budete doma:-) Terárko a akvárko OK. Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      10. 7. 2018 18:55 
Ahoj Sárinko,   
dneska  po obědě začalo pršet a ochladilo se. Myslím, že I u Vás to tak je. Ale táborníkům to nevadí a I tak si určitě 
užíváte plno zábavy, že nemáš čas ani psát. :-) :-) :-) Na fotkách Ti to sluší a měli jste I dobroty :-). Moc se na Tebe 
těšíme maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      10. 7. 2018 17:30 
Ahoj  Adélko, tak už jsem doma, taťka kouká na telku a Vilda hledá balonek. Taťkovi je po tobě smutno a posílá ti plno 
pusinek a ještě víc vzpomínek, už aby jsme byli všichni spolu. Dnes počasí nic moc, tady na Proseku byla pěkná 
bouřka a pršelo, tak snad je u vás líp. Moc na tebe myslíme a posíláme ti tu největší pusu, jsi naše štěstíčko. Mamka, 
taťka a lumpíček Vilíček 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec a Matouš      10. 7. 2018 17:19 
Nazdar táborníci,tak jak si to užíváte?Tady dneska odpoledne pršelo,u vas asi také.Doufám,že se nehádáte a táta je s 
vámi spokojený.Už se s dědou těšíme,až nám budete vyprávět.Posíláme moc pozdravu a pusinek.Babi Dana a děda 
Ruda 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      10. 7. 2018 17:17 
Ahoj Vojti, dekujeme za listek a gratulujeme k úspěchu v celotaborove hre.  Kvuli prehankam jsme museli zmenit 
dnesni program s Anickou a doufame, ze vam to s pocasim klape. Moc na Tebe myslime a posilame Ti velkou pusu. 
Mamka, tatka a Anicka 
----------------------------------------- 
Gabriela Koutecká      10. 7. 2018 16:40 



No tak konečně hurááá, konečně jsem promokl! Ochladí se vzduch a já se zase přestanu přehřívat. Na druhou stranu 
doufám, že na Vás se usmívá jen hřejivé sluníčko :-)   
Zítra zase po ránu pádím do Českých Budějovic, takže ti budu zase trocha nablízku, ale stejně, do Soboty Tě nechci 
vidět :Ö    
S mamčou přemýšlíme, co všechno provedeme o víkendu. Jo a koukejte vlastně už přijet, mám totiž chuť na Langoše 
a mám je zakázáno udělat dřív, než přijedeš - tentokrát je nebudu dělat dle sebe ale podle Romana ..... né strejda, ale 
Vaňka :-)   
A co ty, nemáš promočené botičky?   
Bambilión pusinek posíláme - Rodič-ové 
----------------------------------------- 
Josh,Kasi,Max,Romy      10. 7. 2018 16:27 
Nazdárek,právě jsem dostala sms-dopisy doručeny.Máte tři dny táboření před sebou,nejste ješte grogy? Já to tady 
balím,dnes se konečně rozpršelo,kytičky jsou štěstím bez sebe a i já,protože jsem zvládla vše co jsem si 
naplánovala.Ráno vyrazím za dědou.Ještě zítra napíšu na vzkazník a vy budete balit kufry.Moc na vás tady 
myslím,pobývali jsme tu tolikrát.Zítra z Prahy pá.babiděda 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      10. 7. 2018 15:58 
Ahoj Terezko, maminka se rozhodla pro generální úklid a tak se snažím ukrýt před tou smrští luxování, mytí a přesunu 
veškerých možných i nemožných věcí. :-) A také začalo pršet. Jinak doufáme, že už máš překvapení u sebe a že Ti 
udělalo radost. Lámeme si též hlavu nad tím, jestli se máš skvěle, dobře nebo ne, protože z fotografií se opravdu 
vyčíst moc nedá. Například z fotek z opékání špekáčků bychom mohli dovodit, že jde o nenáviděnou činnost, u níž jsi 
dokonce nazlobená. Ale fotka je věc vteřiny a tak doufáme, že se máš parádně. :-) Moc se na Tebe těšíme, protože už 
za pár dní jsi doma! Posíláme Ti jako vždy hubanec a mraky pus! Máma, Táta a Fido  
----------------------------------------- 
Míša Polanková      10. 7. 2018 15:13 
Ahoj Mišulko, dnes jsme ti poslali 3. pohled, už brzo pojedeš domů k mamince a tatínkovi. Potom jedete s Vášou do 
Anglie. Tam budeš mít jiný pobyt s výukou angličtiny. Tady dnes začalo pršet, tak můžeš počítat, že i tam na táboře 
zaprší. Užij si to ještě v klidu a měj se.   
Babička a děda z Děčína 
----------------------------------------- 
Barborka Votlučková      10. 7. 2018 14:30 
Ahojky Barýsku :-)   
Moc tě zdravíme z domova a posílám spoustu pusinek.   
Mam tu pro tebe novinky: tak predne Kacka ma od vcera poledne zvysenou teplotu, takze odpoledne uz ani nesla do 
moře. Vyspala se, bylo ji líp, ale ráno psala, ze ji sice v krku nebolí, ale ze tam má neplechu, no prostě má anginu. 
Takze je v jinem pokoji, bere leky a leží :-(. No snad tu cestu zvladne a da se brzy dokupy.   
No a nemocne bylo taky naše auto. Musela jsem volat assistance, aby mi pres kabely nastartovali. Pak uz jelo. Deda 
mi půjčil nabíječku na tu autobaterii, co to zavinila, tak se pres noc dneska dobijelo.    
No novinky tady doma uvidíš pak sama, zase jsme pokročili trochu, takže to je dobře :-). Jdu pokračovat, je toho stale 
dost... tak papapa, pusu a haf i od Edika, uz se trochu uklidnil, nedozaduje se byt furt uvnitř...   
Pusu, mamka   
----------------------------------------- 
Ali a Sharka Moučkovy      10. 7. 2018 14:29 
Ahoj holky,   
jak válčíte?   
Včera jsem telefonovala s Pepou M.. Říkal, že se Anča i Kačka už strašně těší k nám - na vás i na koně.   
Já už se na Vás taky moc těším  :-)   
A na to, jak si to užijeme v Maďarsku.   
Pěkně si to zatím užívejte na T-campu.   
Mamík   
PS: Šáry, na všech fotkách máš stejné tričko ...    :-) 
----------------------------------------- 
Monika Pokorná      10. 7. 2018 14:19 
Ahojky Mončo, píšu až dneska, pánčto včera jsem měla v práci šílenej frmol. Musela jsem dohnat ty dny volna, a pak 
se i doma poprat se špinavým prádlem z chaty. Ale bylo tam úžasně. Dneska jsem četla váš táborový deník a je fakt 
skvělej! Pozdravuj všechny novináře a fotografy :o)  Teď jsem mimochodem vykoukla z okna a přímo tady leje   :o)  
alespoň se pročistí vzduch a umejou se chodníky :oD   Jsem četla, že i u vás sprchlo, tak doufám že jen tak decentně. 



Určitě bych vám nepřála „mokrý“ tábor. I když z vlastní zkušenosti vím, že dětem na táborech nezabrání nic a nikdo, 
aby si to pořádně užili i v dešti! Táborníci vydržej všechno :oD  Dávej na sebe pozor a užívej si co to jde  :o)  Políbení a 
pozdravy posílá Iveta, Péťa a Lukáš 
----------------------------------------- 
Simonka a Mišák Lamačovi      10. 7. 2018 14:16 
Moc se libí, jak si užíváte na táboře. Hry, zábava,výlety a podobně. Také jste se koupali v bazénu, což bylo fajn. U nás 
to na koupání moc nebylo. Dnes byla před polednem byla pořádná bouřka a teď prší. Moc se na vás těším, až 
přijedete. Moc posinek posílá babička a Cliffík pac a lízanou pusu. 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      10. 7. 2018 14:03 
Tobí ahoj,   
tak doufám, že jste nakonec včera nebyli bez večeře, moc na tebe myslím, posílám bisous, měl bys dnes snad dostat 
balíček, Ben je s Fredíkem na chatě, vrátí se v pátek a v sobotu si tě vyzvedneme, moc se na tebe těším, užijte si 
zbytek tábora, M. 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      10. 7. 2018 13:51 
Ahoj zlato!!!!!   
Tisíc pus a tisíc pozdravů!!! Zase z práce... ale už to dáme a za chvíli bude volno. Vy si to perfektně užíváte, viděla 
jsem, jak trénujete venku, to je bezva!!! Už se těšíme až se vrátíš, ale ještě si to pořádně užij!!   
pozdravuj kluky a mějte se moooc fajn. pusu mamča 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      10. 7. 2018 12:14 
Ahoj Adélko, právě jsem si prohlídla fotky, v lese jak tam stavíte z větví a mechu, to je moc pěkné. Pořád máte 
nějakou zábavu a to je dobře. Dneska jdu navštívit babičku, ale jen na chvilku. Koupila jsem ti včera novou 
Mateřídoušku co vyšla, tak jí máš v pokojíčku. Velkou pusu mamka 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      10. 7. 2018 11:38 
Ahoj Áďo,   
posílám pozdrav na tábor. O farmu se ti starám, už jsi skoro v 17. levelu, ale na tos už určitě zapomněl. Užívej si a 
nezlob ;)    
Pepi :) 
----------------------------------------- 
Honzík a Matoušek Dubcovi      10. 7. 2018 10:53 
Ahojky kluci tak jak tam spolu řádíte? Emče a Nelče rostou zoubky, tak jsou moc smutné, už se těší až je přijedete 
rozveselit. Myslíme na vás a posíláme pusu. Teta, Babička a Emča s Nelčou.  
----------------------------------------- 
Anna Novotná      10. 7. 2018 10:50 
Ahoj Aninko. Tak jsem si prohlídla fotky. Jsi tam moc pěkně vyvedená. Hezky akrobatíte. Tak si tam všichni hezky 
užívejte volna. Pozdravuj Jarí. Pac a pusu babča 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      10. 7. 2018 10:45 
ahoj holčičko, ufff, chyběly mi dvě šikovné ruce, začali jsme vykopavat brambory, děda teď škrábe ty malinký k 
obědu.Už se těším, budou to takové jednohubky. Dnes máme zamračeno, trochu se ochladilo, tak snad i sprchne, už 
by to potřebovalo, vše usychá. Beruško, měj se žúžo a čao babiI. 
----------------------------------------- 
kulíšci BENČOVI      10. 7. 2018 10:44 
Nazdar šulínci, zdraví vás vaše milovaná, již dospělá sestra Anežka :*** posílám pusinky, mějte se krásně, pa (mega si 
užívám MŮJ pokoj:))) ) 
----------------------------------------- 
Justýna Anna Malá      10. 7. 2018 10:43 
Ahoj holčičko! Dopis zatím nepřišel ani jeden :-) tak jsi asi vytížená na maximum :-) posůaůa jsem balíček, tak snad ti 
udělal radost. Koukala jsem na počasí, trochu Vás bude zlobit déšť, tak užiješ nové holiny!Je tady na skok Vojta, tak 
jsme společně koukali na fotky z Tcampu a mám tě moc pozdravovat!Utíká to strašně! Za chvilku tě máme doma :-) 
Tak se těš na rajskou ...pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Sofinka Vachtlová      10. 7. 2018 10:12 



Ahoj Sofi, děkujeme za dopisy, moc se na ně těšíme! Tak třeba ještě nějaký dorazí. My jsme Ti poslali malý balíček, 
tak snad v pořádku dorazí. Už se to pomalu krátí a my už se hrozně těšíme na sobotu až se uvidíme! Měj se krásně, 
užij si ještě spoustu zábavy a posílám Ti obří pusu! Máma 
----------------------------------------- 
Kateřina a Richard Švejdovi      10. 7. 2018 10:03 
Nazdárek, tak hlasím, že jsme se vrátili ze Znojma a bylo tam mooc fajn. Babička s dědou pozdravují a těší se, že vás 
brzy uvidí. To jste měli vidět! Mamka vytáhla svoje nové kolo a poprvé ve svém životě se u cyklistiky usmívala a každý 
den se vracela s dobrou náladou:) Budeme doufat, že jí to vydrží:) Já jsem na jeden den odjel na Slovensko, ale dnes 
(út) se už zase vracím. Když to počítám, tak se nám to významně krátí a za pár dnů jste už doma. Užívejte, co to jde! 
Posíláme pozdravy od všech T+M  
----------------------------------------- 
Anička Novotná      10. 7. 2018 09:47 
Ahoj,Aničko,je tady Tobiášek s Nikolkou,Moc tě pozdravují a těší se na tebe,až tu budete spolu,Babi Anička,Tobík a 
Nikolka 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      10. 7. 2018 09:17 
Ahoj kluci buci, doufám, že se máte dobře a že si užíváte zábavu. Já jsem opět ve Vrchlabí a poslouchám Zdendu a 
jeho řetězy...   
Je tu ale zima a bude pršet, u vás asi taky. Tak se přioblékněte, ať nemáte rýmu. Mějte se famfárově, já běžím do 
posilovny. pa pa, máma 
----------------------------------------- 
Kryso Sudlik      10. 7. 2018 08:49 
Ahoj Krystufku,    
doufám ze tentokrat ta plesniva Česká posta funguje a pohledy dorucuji a dělají vám všem radost, ze na vás doma 
myslíme !  
----------------------------------------- 
Lůca Rákosníková      10. 7. 2018 08:49 
Ahoj Lucinko,    
doufám, že si užíváš táboření. Budu muset mrknout na všechny fotky, abych tě vůbec poznala :) Až se vrátíš, tak 
půjdeme i s Tomíkem na zmrzku a všechno mi budeš vyprávět :) Měj se moc hezky a těšíme se na tebe! Pusu posílá 
Týna 
----------------------------------------- 
Anna Růžičková      10. 7. 2018 07:13 
Ahoj Aničko, posílám Ti krásné pozdravy od moře a věříme, že se máš na táboře krásně a užíváš si spoustu her s 
kamarády. Přejeme Ti také dodatečně vše nej k narozeninám, posílali jsme Ti sms, ale nevíme, zda máte mobily .-) 
Těšíme se, že pak spolu narozeniny oslavíme. Krásný den, Tvoji Boris, Denisa, Terezka a Borísek 
----------------------------------------- 
Jeníček Tomášek      10. 7. 2018 07:05 
Ahoj zlato. Tak už máš půl tábora za sebou. Snad se Ti tam a líbí. Určitě si užíváš hezkého počasí a taky se koupete v 
bazénu. Moc se na Tebe těším . Pusu mám a Jonášek 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      10. 7. 2018 06:45 
Krásné ráno Sárinko,   
určitě dnes budete mít den plný zábavy. Doufám, že si čteš všechny vzkazy.... včera večer tam máš ještě 2 :§) Včera 
jsme běhali na tom hrišti za Galerii Butovice kam jsi chodila bruslit.Doufám, že Ti přišel I dopis s překvapením. :-) 
Jinak byla jsi nějaká namalovaná na jedné fotce :-) Těšíme se až nám budeš o všem vyprávět. Hezký den maminka a 
tatínek 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      10. 7. 2018 06:15 
Ahoj Kubíku a Eliško, je úterý a je tady zataženo. Jestli u vás prší, tak hlavně mějte suché boty. Máme plány na výlety, 
tak ať nejste nemocní. Koupila jsem novou zmrzlinu - piknik. Je výborná, tak se těšte. Snad ji nesmím  
----------------------------------------- 
Barča Votlučková      10. 7. 2018 00:02 
Ahoj Baru, posílám moc moc pozdravů.   
Před chvilkou jsem dopekla meruňkový koláč, udělala pár skleniček marmelády...prostě zpracovávám meruňky, které 
rychle dozrávají a začínají padat. Aby všechny neskončily na kompostu, proto ta marmeláda, atd.    



Jak sis užila výlet? Viděli jste hradní strašidlo? Obora je taky krásná, byla jsem tam také, kdysi dávno, na školním 
výletě a děda pomáhal kdysi celé prázdniny při natáčení filmu o paní Brechtě.    
Baruš, užívej poslední dny tábora. Má se sice změnit počasí, ale to vám určitě moc vadit nebude. pac a pusu babča  
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      9. 7. 2018 23:51 
Ahoj Laska moja, pozeram si fotecky z tabora ved ty si uz velka slecna, mam ta velmi rad a posielam tisic a jedna 
pusinek , Love you , tatinek miro 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      9. 7. 2018 22:29 
Ahoj Elounku, dneska jsem na tebe celý den myslela, uklízela jsem vám totiž v pokoji:) Říkala jsem, že vám tam 
udělám trochu vítr, ale bylo to spíš tornádo, ale slibuji, že to tam poznáš. Dnes taky od tebe přišel pohled, brýle jsem 
ti samozřejmě poslala kvůli tomu, aby všichni poznali jak jsi inteligentní, třeba se ti budou hodit i na něco jiného. Kája 
dnes byla poprvé s Nikčou a s Terkou na té Dobříši, moc se jim tam líbilo, zůstala u holek spát.    
Podle fotek koukám, že zábava je u vás v plném proudu, a že je o tebe dobře postaráno - kšiltovku si na sobě tolikrát 
snad nikdy neměla a o zapletených vlasech ani nemluvím:) Hezky si to užívejte, těšíme se na tebe.    
Pa máma, táta a Králík   
PS. Táta si dneska nakoupil pruty a věci na ryby do Švédska, tak se můžeš těšit až budete lovit. 
----------------------------------------- 
Sárinka Biklova      9. 7. 2018 22:09 
Ahoj Sarinko. Těšíme se na tebe jak budeš u nás v Olomouci. Pojedeme zase do Slavkova za Klarkou Lucinkou a 
Davidkem. Babička a děda. 
----------------------------------------- 
Romy, Kasi, Josh a Max      9. 7. 2018 22:00 
Hope you are all still having a great time. Miss you loads and looking forward to spending next week together in 
Ireland. Lots of love, Gago 
----------------------------------------- 
Romy, Kasi, Josh a Max      9. 7. 2018 21:58 
4. Koupili jsme vam obrovskou venkovni houpaci sit, na kterou se vejdete i vsichni najednou. Na bazenu se jiz zacalo 
pracovat, tak doufam, ze se po navratu z chalupy uz budeme moci koupat. Tak dobrou noc a zase zitra.  
----------------------------------------- 
Romy, Kasi, Josh, Max      9. 7. 2018 21:54 
Dnes jsem, mile deti, absolvovala hodinu jogy a docela se mi to libilo. Jinak se mame suprove, jedine co nam zde 
zacina chybet, jste vy 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      9. 7. 2018 21:36 
Ahoj Aďasi, často na tebe vzpomínáme, je tu hic, babička se pořád namáčí v bazénu. Ještě, že není z cukru - to by se 
už dávno rozpustila. Pořád seká trávu nebo trhá maliny a rybíz. Letos se toho urodilo až, až  a navíc hodně brzo.  Já to 
nakládám na víno abych měl co v zimě pít. Musel jsem udělat pod demižony nový stoleček. Všichni tě moc oozdravují 
a těší se na viděnou - Růžena, Moura i Mikeš. Užívej si tábora a brzy na shledanou   
bJ + dB. 
----------------------------------------- 
 
Tonda Kovařík      9. 7. 2018 21:18 
Ahoj Toníku, čekáme nějaký dopis od tebe ale pořád nic. Sledujeme vaše aktivity a musí to být zábava. Určitě "já se 
nudím" nepoužíváš. Pozdravuj Samíka a mějte se fajn, na fotce vám to moc spolu sluší, máma a táta 
----------------------------------------- 
Vivien Sobolova      9. 7. 2018 21:17 
Ahoj Vivousi, zdravim Te do Jiznich Cech! Dnes jsem byla u mamky poprve cvicit jogu v Juice me Baby, bylo to super, 
libilo ny se To:) Moc si uzij zbytek tabora! Pa pa pusu teta Hani)  
----------------------------------------- 
Lucka Rákosníková      9. 7. 2018 21:02 
Ahoj Luci, dnes jsme od tebe dostali pohled, tak jsme měli radost. Prohlížíme si fotky, určitě máte super program. 
Jsme rádi, že máš novou kamarádku. Taky jsme si pekli buřty jako vy. Tak si ještě užívejte na táboře další hezké dny. 
Babi Dana a děda Venda 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      9. 7. 2018 21:01 
Ahoj Sárinko,   



tak je vidět, že si krásně užíváš . Hned bych si to s Tebou vyměnila. Ale už jen  4 dny do práce  a budeme si všichni 
užívat na dovolené. Snad hezky píšeš deník .Těšíme se jestli ještě něco nenapíšeš. Obr pusinka jako balón pro Tebe 
maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      9. 7. 2018 20:57 
Ahoj děti, tak jaká byla noční bojovka? Snad jste se moc nebáli a budete na ní vesele vzpomínat:-) Koukali jsme na 
fotky a viděli, že jste si i něco vyráběli. Že by to byly nějaké náramky na památku? Zítra má pršet, tak ať moc 
nezmoknete! Těšíme se na vás a na korespoňďáky, které se asi někam po cestě zatoulaly...:-) a posíláme pusy! Ahoj 
táta a máma 
----------------------------------------- 
Petra Klárová      9. 7. 2018 20:44 
Ahooooj,   
mise do Znojma splněna, zásoba meruňkového džemu a knedlíků navařena. Mňam! M. 
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      9. 7. 2018 20:33 
Ahoj Terezko,  posíláme Ti pozdrav :-*. Dnes jsme viděli další fotky a   už se těšíme až nám budeš vše vyprávět. 
Matýsek dnes vyráběl držák na krabice, takže celé odpoledne něco řezal a vrzal.. znáš ho  
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      9. 7. 2018 20:11 
Ahoj holky,dnes už jsme byli v práci.Cesta Prahou byla náročná,všude zácpy kvůli opravám..Děkuji za dopis,Eli.. 
Doufám,že i Tobě dorazily ty pohledy..Kluci zdraví-momentálně spí na okenním parapetu..Pa máma Alena 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      9. 7. 2018 19:51 
Ahoj Eliško, stáhla jsem fotky, je vidět, že si to užíváš. Dva dny u nás byla Karolínka a Nikolka, zdá se, že jsi přišla o 
postel, Káje se v ní dobře spí. Stýská se jí, moc se na tebe těší jako my všichni. Pusu ti posílá babííí a dda (jak říká Niki) 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      9. 7. 2018 19:30 
Ahoj Terezko, tak se nám ty poslední dny krásně vyvedly. Odpočinuli jsme si parádně v přírodě, bylo nádherně teplo, 
což víš stejně dobře jako my, a večer jsme si pouštěli filmy. Většinou detektivky z Norska a Dánska, abychom se 
trochu ochladili :-). A dnešek už byl znovu čistě pracovní,  květiny a psaní. Vždyť víš. A také se mi podařilo úspěšně 
ztratit pohled, co jsme Ti koupili na Bezdězu. Hledali jsme poštovní schránku tak dlouho, až jsem pohlednici ztratil, 
což se mi opravdu nestalo dlouho. Co jsem ale neztratil určitě je překvapení, které Ti poslala maminka a měla bys ji 
dostat každým dnem, tak doufame, že Ti udělá opravdu radost. Posíláme Ti milion pus a jeden velký hubanec! :-) 
Táta, Máma a Fido 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      9. 7. 2018 19:10 
Ahoj Adíčku, moc tě zdravíme s tatínkem, dnes jsem ti poslala dopis. Je nám po tobě smutno a taťka na tebe pořád 
myslí. Vilík je moc hodný a nezlobí. Ukázala jsem taťkovi fotky a moc se mu tam líbíš. Užívej poslední dny a moooooc 
tě všichni zdravíme. Pusinky mamka, taťka a Vilíček 
----------------------------------------- 
Pánešci Holečkovi      9. 7. 2018 18:50 
Ahoj kámaradi, kde je ten autobus co vás sežral?!! Roztrhám ho jako tenisák!! V práci s paničkou už je nuda a doma 
pořád něco kutěj. Postele jsou prázdný tak ležím pod ní a je to fuška se vyhrabat ven, když mě přesvědčujou, že 
jedem do práce. Drbou docela dobře dobře, to jo, ale víc tlapek, větší potěšení. Tak se mi moc neunavte, ať máte sílu 
dohnat co jste zameškali. Hafzdar, Persi :-) 
----------------------------------------- 
Gabuličičínečka Koutecká      9. 7. 2018 18:48 
Ahoj Ty radosti našeho života,   
musím říci, že se mi dnes splnilo přání ..... ale nééé, že jsem dostal velkou zmrzlinu v Čimelicích, což je necelých 20km 
od vašeho Táboření, ale néééé že jsem dostal pusu od mamči (i když to je přání na každý den), .... no konečně, 
správně, dorazil dopis od Tebe a zároveň jsi byla i na fotkách = vím úplně vše a mohu skoro klidně spát :-)   
Jsem rád, že ti tam vše vychází a jsi nadmíru spokojená.   
Zmrzlinovou pusu (bylo jí asi přes 0,5 litru - fakt veliká, mám fotku, ukážu)   
Taťulda 
----------------------------------------- 
Monika Pokorná      9. 7. 2018 18:47 
Ahoj Moniko   



 Prosim tě,tobě je tam zima?Ty máš stále tepláky.Byla jsem s Ivet a Péťou na chatě a bylo tam moc krásně.Teď jsem 
již v Praze a v pátek pojedu do Doubravčic.V sobotu pojedu s Tomem pro tebe.Jinak přeji hezké počasí a ještě si to 
užij.Spíš s Mončou? Tak ji pozdravuj.Pusu posílá babí Naďa 
----------------------------------------- 
Dominik Holeček      9. 7. 2018 18:38 
Ahoj Domíku, posíláme taky pozdrav a pusu a objetí - no nevím komu se z nás stýská víc :-D Měj se moc krásně!!!!! 
Máma 
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      9. 7. 2018 18:30 
Ahoj Páťo, posílám pozdrav z práce, Persinka mi funí na nohy a kdyby mohla píše s mnou. Moc Tě všichni 
pozdravujeme, doufám, že brzy přijdou první pohledy a těším se až nakouknu do schránky. Měj se moc krásně, pusu 
a objetí, máma :-) <3 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      9. 7. 2018 18:27 
Ahoj Jani, krasne pocasi, hodne zazitku, fajn kamaradky  a moc se uz na tebe tesim babi 
----------------------------------------- 
Max,Josh,Kasi,Romy      9. 7. 2018 17:39 
Dopisy už běží,těšte se.Připlatila jsem za urychlené dodání.To znamená,že zítra byste je měli mít.Zítra dokončím 
přípravy na chalupě a ve středu odjedu.Novina:Na Karlovce hledáme vhodné místo pro dětské hřiště.Když se 
zadaří,bude brigáda,můžeme se všichni podílet na zhotovení a vybavení.Povíme si to příští týden.Zdravím vás i za 
dědu,je dnes ve firmě.Dobrou noc, krásné sny a mnoho pus a objetí,babiděda 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      9. 7. 2018 17:09 
Ahoj Vojtí, moc Tě zdravíme po návratu do Prahy a jsme rádi, že jsme Tě viděli na fotkách, jak si parádně užíváš 
tábora a prázdninové pohody. U nás je vše v pořádku, zase už máme pracovní den  a budeme se Ti tak ozývat i dopisy 
s balíčky. Měj se pěkně a ať Ti všechno vychází podle Tvých představ. Velkou pusu Ti posílají mamka, taťka a Anička 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      9. 7. 2018 16:57 
Ahoj Jani,   
dnes jsem poprvé v práci po 9 dnech. Výborný ! Asi si udělám želví polévku...   
Táta 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      9. 7. 2018 16:41 
Ahoj Vojti, zdravim te na tcampu a tise ti zavidim, jak si to tam uzivate. Pocasi vam take krasne vychazi. Uz se tesim, 
az mi ukazes, co jsi se noveho naucil. Ja jsem ted v mem milovanem Santa Fe a pujdu zapalit svicku dedovi k Sv. 
frantiskovi. Take jsem videla ooobr kratek po dopadu meteoritu v Arizone. Doura byla hluboka pres 200 metru a v 
prumeru mela 3/4 mile. Koupila jsem predchudce meteorologicke stanice od indianu a Anicce vajicka trilobita, 
ktereho si doma pak vychovate v misce s vodou. Tak jsem zvedava. Posilam pusu a hezky si to uzivej. Teta Petra 
----------------------------------------- 
Jáchym a Kryštof Hořejší      9. 7. 2018 16:02 
Ahoj kluci,   
už jsme zpátky z Varů, přijeli jsme v neděli večer, protože jsme šli ještě na dva filmy, na ty co vyhrály, ale mi je ještě 
neviděli. Dneska jsem v práci a musel jsem trochu dohánět, takže jsem nestihl poslat pohledy - za to se vám moc 
omlouvám. Teď totiž už musím bežet, abychom se stihli najíst před začátkem našeho posledního festivalového filmu, 
který ale už uvidíme samozřejmě v Praze. Bude to náš 23. film v pořadí. Tím už skončíme, protože nás bolejí zadky od 
toho věčného vysedávání :)   
Mějte se moc hezky, zítra vám pošlu hned dva pohledy najednou.   
Táta 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      9. 7. 2018 15:39 
Ahoj,Aničko.Konečně mám dva dni volna.Prohlížím si vaše fotky.Je vidět,že se dobře bavíte.Moc tam teda nejsi,ale 
alespoň občas se tam mihneš.Zítra budu hlídat Tobíka a Nikolku.Hezky si to užij.A babička Anička 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      9. 7. 2018 14:27 
Ahoj zlato!!!!   



Tisíc a jeden pozdrav a tisíc a jedna pusa!!!! Doma nic nového, všechno je OK. Jenom včera strašně řádily rybičky v 
akvárku. Dravci se prali s cucačem o krmení, jsou obří!!! máme se fajn, zítra přijde Lenka, tak ti vypulíruje pokojík...to 
se těším. Ty se máš podle fotek taky moc hezky, doufám, že si to pořádně užíváš. Pozdravuj kluky!   
Měj se moc hezky a ještě pusu... mamča 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      9. 7. 2018 14:23 
Ahoj klučíci, tak jsem opět ve Vrchlabí, tentokrát se Zdendou. A už volal paní magistře... Tak se mějte hezky, budu 
posílat vzkazy už do konce vašeho tábora. pa pa, máma   
----------------------------------------- 
ONDRÁŠEK Preis      9. 7. 2018 14:16 
Ahoj Ondrášku přeju ti všechno nejlepší k narozeninám moc na tebe vzpomínám až přijedeš sloužíme to lego co jsme 
koupili, potom to oslavíme.velikámskou pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
 
Barča Idjerová      9. 7. 2018 14:02 
Ahojky má milá dcerko.   
Posílám Ti pozdrav z Prahy. Moc se těším až vyrazíme společně na dovču. Moc se to tam užij a měj se moooc hezky.   
Čus bus. Tatínek 
----------------------------------------- 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B.      9. 7. 2018 13:33 
Ahoj občané, zdraví vás Máneska! Při dnešním prohlížení fotek jsem dostala děsnou chuť na opečený buřty. Můžu si 
sice uvařit leccos ale táborák si v obýváku neudělám.(nebo udělám ale bude to poněkud jednorázová akce). Máte se 
evidentně primově jen dávejte pozor na klípouše. Úplně je tam v trávě vidím jak číhají a brousí si příbory.Tak se 
dobře bavte .b.E   P.S. Žofi,nádherný copánkový účes! Fany,portrét přímo filmově hvězdný! 
----------------------------------------- 
Gabi Koutecká      9. 7. 2018 13:25 
Ahoj kočko, jenom pro info, dneska jsem ti poslala dva pohledy, ať se máš na co těšit.  Jsem teď v práci, ale nějak na 
mě padá únava. Koukala jsem, že na posledních fotkách jste taky nějak v útlumu. Už jenom pár dní a budeš zase 
doma.  Posílám velkou pusu, mám tě ráda, M. 
----------------------------------------- 
Fred Mornštejn      9. 7. 2018 13:00 
Milý Frediku, všechno nejlepší k zítřejším narozeninám. Pusu máma, táta, bába, děda, pfa Brit a kokoška Tačúd  
----------------------------------------- 
Ondra Preis      9. 7. 2018 12:58 
VSE  NEJLEPSI ONDRASKU K DNESNIM NAROZENINAM   
Tata a Mama 
----------------------------------------- 
Max , Arne a Fred Mornštejni      9. 7. 2018 12:58 
Ahoj kluci uličníci, posíláme pusu s bábou a dědou z Albe. Užívejte,  lumpačte,  moc se na vás těšíme.   máma  
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      9. 7. 2018 12:26 
Ahoj Tobiku,posiláme moc pozdravů  a přejeme hezký pobyt a táboře.včera jsme odvezli Benjamina zpátky do Prahy 
k mamince .Měli jsme ho v Plzni jen na víkend,ale organizoval to strejda Marek a skončilo to pánskou jízdou na chatě 
v Chrastu.Hlavni program - noční rybaření!!!Účastnici dědo,strejda Marek, Matej a Ben.Spali ve stanu, výsledek kapr 
46cm. Bylo to fajn a doufáme, že i ty jsi spokojený. Babi a děda. 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      9. 7. 2018 11:44 
Ahoj Adélko, moc tě zdravím, jsem v práci a mám toho hodně, už aby byl pátek a začala mě dovolená. Děkuji ti za 
pohled, dnes mě ho Martina předala. Už se na tebe moc těším, doma je smutno. Posílám ti plno pusinek mamka 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      9. 7. 2018 10:48 
Ahoj Fando a Maruško, zdravíme vás na tábor. Včera jsem předali Emmičku zpět rodičům, tak si jí odvezli zase hezky 
domů :-D Mějte se krásně a užívejte druhou polovinu tábora. Babička, děda a teta 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      9. 7. 2018 09:19 
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Míša :* 
----------------------------------------- 
Simča a Míša Lamačovi      9. 7. 2018 08:49 
Moc vás všechny pozdravujeme a věříme, že i druhý týden pobytu na táboře si pěkně užijete. Počasí vám přeje, 
program máte nabitý, takže vám každý den určitě rychle utíká. Bazén na chalupě už taky stojí, voda je fajn, takže se 
máte na co těšit. Děda, babi a teta Jana  
----------------------------------------- 
Honzík Tomášek      9. 7. 2018 08:41 
Ahoj Honzíku, tak vám začal druhý týden tábora. Věřím, že se ti na táboře líbí , že vám slunce svítí, takže si každý den 
užíváte. Bazén na chalupě už stojí, voda je taky akorát, já už jsem se v něm v sobotu několikrát koupal, takže čeká i na 
tebe. Měj se fajn.  Děda, babi a teta Jana  
----------------------------------------- 
Ondra Preis      9. 7. 2018 08:38 
Milý Ondrašku přeji Ti k narozeninám hodně štěstí, zdraví a užij si ještě týden na táboře teta Ola 
----------------------------------------- 
Andulka Růžičková      9. 7. 2018 08:35 
Milá Aničko,    
k Tvým krásným 11narozeninám Ti přejeme všechno nejlepší, radost ze života, veselé a chytré kamarády a aby se Ti 
vše v životě dařilo. A těšíme se na Tebe, v neděli se v Praze uvidíme.    
Velikou pusu posílá babi a děda  
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      9. 7. 2018 08:35 
Ahoj, Aničko! tak už vám začíná 2.týden a doufám že jsi měla v táboře hezké narozeniny a jsi už víc spokojená a máte 
se skvěle. Teda podle fotek to vypadá dobře! :-) My byli teď 4 dny na Flintouře, trochu jsme pracovali a trochu 
lenošili. Dnes posílám dopis a Jarmila+ Aco taky, tak budeš mít zase poštu :-) Velikou pusu a pěkně si to užívej ! 
Mam.:-) 
----------------------------------------- 
Matoušek a Honzík Dubcovi      9. 7. 2018 07:59 
Ahoooj, tak jaká byla první společná noc? Slyšela jsem, jak jste zvládli noční hru....jste už prostě velcí chlapi. Já byla 
sama doma a na to ticho nejsem nějak zvyklá, ale taky jsem se nebála :-) užívejte sluníčka....velkou pusu oběma 
...pozdravujte Džonyho :-* 
----------------------------------------- 
Anna Novotná      9. 7. 2018 07:56 
Ahoj Aninko. Vylíhly se tři vlaštovičky. Rostou tak rychle,že až přijedeš,tak už vyletí z hnízda. Uhlík a Sany se mají 
dobře, ale schází jim tvé pomazlení. Luckyna na ně štěká jak divá. Zdraví tě babička 
----------------------------------------- 
Jeník Tomáek      9. 7. 2018 06:53 
Ahoj Honzíčku. Tak jsem opět v práci. Doma nic nového. Jonáš dnes v noci  řádil, jak černá ruka v Karpatech. Těším se 
na Tebe. Další pusy posílá máma. PS pohledy jsou už zase na cestě. 
----------------------------------------- 
Zuza N. a Eli V.      9. 7. 2018 06:28 
Ahojky holky, tak už se vám to překulilo do druhého týdne. Koukáme na fotky a závidíme. Maty se dnes vrací z chaty 
a bude tu týden sám, to se bude nudit. Včera byl táta s Ferdou na veterině, ulomil si celý dráp, to je vždy když máme 
jet na dovču :-) Tak vám přejeme další hezký den a super zážitky, pac a pusu máma + táta Němečkovi 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      9. 7. 2018 06:12 
Ahoj Eli a Kubi, je pondělí a už jen 5 nocí a jedete domů! Jdu do práce a pošlu vám další dopisy. Od zítřka má pršet, 
pak hlavně mějte nohy v suchu! Mám vás ráda, ahoj maminka. 
----------------------------------------- 
Ondra Preis      9. 7. 2018 05:18 
Ahoj Ondro, všechno nejlepší k tvým 8. narozeninám ti přejí děda Mirek, babička Ivana, Jakub a Karolína. Hezky si to 
užij a dárek tě u nás již čeká. 
----------------------------------------- 
Ondra Preis      9. 7. 2018 01:52 
Ondro všechno nej nej k narozeninám. Uvidíme se v Krkonoších Mája a Kryštof 
----------------------------------------- 
Ondra Preis      9. 7. 2018 00:54 



Ahoj Ondro přejeme krásné narozeniny,určitě se máš na táboře surově a užíváš si teta Martina,strejda 
Mirek,Martínek a Móňa a pejsek Barny 
----------------------------------------- 
Ondra Preis      9. 7. 2018 00:50 
Milý Ondrašku přejeme Ti vše nejlepší k Tvým dnešním narozeninám. Ať jsi zdravý a spokojený a plní se ti všechna 
přání. Máme Tě rádi  babička a děda Jindra  
----------------------------------------- 
ONDRA PREIS      9. 7. 2018 00:24 
ONDRÁŠEK MÁ NAROZENINY my máme přání jediný štěstí zdraví štěstí zdraví hlavně to zdraví. HAPPY BIRTHDAY TO 
YOU !! Všechno nej nej nej. K osmým narozkám přeje babička Soňa až přijedeš tak to oslavíme!!! Pá pá. 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      9. 7. 2018 00:10 
Ahoj bráško, obrázek jsem nezvládla jeste namalovat tak ti posílám pusu a pozdrav takhle - moc se na tebe těším i na 
moře s babičkou, četli jsme, že jste byli na výletě:) my jsme taky dneska byli:) daleko a byli tam zvířátka a jela jsem na 
lodičkach, Fanda tam byl taky, ale na koníkovi jsem nejela ach jo:( Mám tě rada a moc te všichni zdravíme! Papá tvoje 
Edi  
----------------------------------------- 
Kryštof a Jáchym Hořejší      8. 7. 2018 22:10 
Ahoj oba, dnes se mi o vás zdálo, samé praštěné příhody. Už se těším, až vás pořádně obejmu a olíbám. Dnes jsme 
vyměřovali poličky do vašich pokojíčků, snad to zvládneme do konce prázdnin. Zítra vám snad dorazí všechny 
pohledy, co jsme vám naposílali z Rakouska. Těšíme se na vás, užívjete si! Pa a velkou pusu máma a Aleš   
----------------------------------------- 
Mařenec a Štěpenec TRAJEROVI      8. 7. 2018 21:37 
Čau chlapi, tak to budete koukat, jak to vypadá ve Zlončicích, změna v kadém pokoji, trochu jsme to tam UPGRADE-
ovali. Přivezli jsme s sebou ty nejslaďoulinkatější meruňky, čekají na vás v lednici. Už jste se z dopisu dozvěděli, že vás 
vyzvedneme přímo v Mírči na táboře? Snad máte radost :-), budeme pak pokračovat za Bolíkovickými na každoroční 
fotbálek. Moc se na vás těšíme, posíláme kvintilioooon pusinek, papapa Pavlína a Zdéňa 
----------------------------------------- 
Kačka a Ríša Švejdovi      8. 7. 2018 21:28 
Ahoj. Tak tatínek a maminka nás opustili a my s babičkou jsme opět sami.Koukal jsem na fotky,ale našel jsem jak 
Kačku tak Ríšu i Elišku.Jenom toho Honzíka ne a ne najít Zdravíme Vás všechny Na shledanou ve Znojmě.Děda & 
Babička. 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      8. 7. 2018 21:24 
Ahoj miláčci,   
dnes jsem si ještě užívala na Masečíně a zítra už zase hurá na Barrandov. Sklidili jsem už první várku okurek, tak je 
zítra povezu dědovi, aby Vám je zavařil. Taky se tady zastavila teta Láska, moc Vás s babičkou Eri pozdravují. Pac a 
pusu na čumáček máma, táta a pes Káča 
----------------------------------------- 
Barborka Votlučková      8. 7. 2018 21:23 
Ahoj Baru,   
Posilam moc pozdravů a pusinek z domova. Denne se koukam na fotky i váš deník, to ostatne uvidiš, az přijedeš, čeká 
tě tu spousta zprav a novinek ;-)     
K letos pise celkem spolehlivě, tak aspoň vime, ze je ok, byla na výletě v Zadaru a Sali, mela zmrzky, honí Fantoma... 
eda je smutný, chybite mu... no tak mi aspoň pomaha :-) třeba při zehleni mi lezi pod nohama    
Tak pozdrav Kačce a ostatnim také, tobe jeste pusinku na dobrou noc. Papapa zdravi ťě mamka 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      8. 7. 2018 21:04 
Ahoj děti, víkend je za námi a my už se zase chystáme do práce a Emmča do školky. Dnes jsme si jí vyzvedli u babičky 
a dědy v Praze. Koukali jsme, že jste měli bezva výlety, tak se moc těšíme až nám o nich povyprávíte. Mějte se moc 
hezky a pozdravujte Terezku a Lucinku. Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Toník Rokos      8. 7. 2018 20:48 
Ahoj Toníčku, moc pusinek posílám, myslím na tebe, pracuju teď každý den až do večera, když mám chvilku plánuju a 
zařizuju to Slovensko jak spolu pojedeme....pozdravuje tě i Katka ze Sedlčan...ahoj a pozdravuj i Zdendu, mějte se 
hezky kluci...pusu táta 
----------------------------------------- 



Žofie Benčová      8. 7. 2018 20:23 
Ahoj Fifi, tak co kotníček? Na fotkách z celodenního výletu jsem viděla, že ho máš ovázanej, ale snad jsi to zvládla 
dobře. V nejhorším by tě nějací gentlemani jistě rádi poponesli :-). Moc na vás myslím a mám radost, že se máte 
super, jako každý rok na T-campu. Tak zatím papa a pusu velikou. Máma. 
----------------------------------------- 
František Benč      8. 7. 2018 20:19 
Ahoj Faný, zdravím tě moc z Prahy. Viděla jsem tě na fotkách z celodeňáku, určitě se vydařil. Anežka se včera vrátila 
ze svého vejletu na Orlík a dneska máme doma návštěvu. Je u nás Kuba, jsou spolu zašitý v pokoji a jen vylézají pro 
potravu :-). Znáš to.Tak se měj krásně, za pár dní se už uvidíme. Pusu máma. 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      8. 7. 2018 20:14 
Ahoj Natálko, tak Blatnou máte za sebou:-). Změnilo se v ní něco?  Co Anička?  Ještě ji to na táboře bavi?  A tebe 
taky? Už nevím, co mám psát,  tak ahoj. Máma  
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      8. 7. 2018 19:52 
Ahoj Aničko, teď jsem zrovna dokoukala na fotky z vašeho výletu a našla jsem tě tam:-). To byl asi velký výlet, když 
jste dostali tak velký řízek:-). My jsme na chalupě a představ si, že jsem našla na ruce klíště.  Už i na mě ta klíšťata 
lezou, to už je vrchol :-).Doufám, že na tebe nelezou. Papa. Pusu posílá máma s tátou.  
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      8. 7. 2018 18:27 
Ahoj holky,na fotkách z výletu Vám to sluší a vypadáte spokojeně.My dnes s tátou odpočívali a já byla ještě na 
procházce s Helčou Vodovou.Zítra už zas do práce..Pa Vinčálci 
----------------------------------------- 
Barborka Votluckova      8. 7. 2018 18:23 
Ahoj Baru na zahradě jsem ti postavil společně s maminkou jedno překvapení pa David  
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      8. 7. 2018 18:00 
Ahoj Sári,   
dnes jsme se vrátili z výletu zpět do Prahy a potom si prohlédli fotky z vašeho pikniku v lese. Vypadá to, že řízek ti 
náramně chutnal a vůbec si to na táboře pěkně užíváš. Zítra už jdeme zase do práce, ale ty máš před sebou ještě 
druhou polovinu tábora a až se vrátíš vyrazíme všichni spolu do Sedmihorek. Už se na tebe moc těšíme a zatím se 
dobře bav:-)   
Táta a máma 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      8. 7. 2018 17:30 
Ahoj Adélko, tak tábor se překulil do druhé půlky, jak ten týden utekl. Taťka byl dnes dlouho v práci a tak jsem si na 
balkoně četla. Pak jsme jeli na oběd do Trumpety, teda dnes žebírka úžasná, hned jsem vzpomínala na tebe, to by sis 
dala. Koukala jsem na fotky z vašeho výletu. Teď je tady zataženo a vůbec celý den se to tu nad Prosekem honí, 
vypadá to že bude pršet. V dětským pokoji se vůbec nedá spát, už aby přivezli postel, já mám rozlámaná záda. 
Posíláme tisíc pusinek, vzpomínek, jsi náš miláček, užívej poslední týden...mamka, taťka a Vilíček 
----------------------------------------- 
Max, Romy, Kasi, Josh      8. 7. 2018 16:59 
Dnes bylo nadherne cele dopoledne, ale pozdeji odpoledne zacaly prehanky. Takze cteme a odpocivame. Za chvilku 
jdeme na veceri a zaciname planovat odlet do Irska. Tak doufam, ze jste si dnesni den uzili bez deste a mate se 
skvele. Mama s tatou. 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      8. 7. 2018 16:36 
Zdar Jani,    
doufám, že jste si výlet do Blatné užili. Ty řízky byly z těch daňků ?   
Včera a dnes jsem natíral vrata od garáže na kruhové. Světle modrou. Ta druhá vrata nechám, až přijedeš - chybí mi 
pomocník. A ta světle modrá by se ti určitě líbila.   
Včera jsem taky čistil střechu ve Lhotce a nikdo tam nechtěl se mnou. Srabi :-)   
Oheň rozdělám, opeču salám. Táta 
----------------------------------------- 
Tom Malý      8. 7. 2018 16:09 



Ahoj Tomíku,četli jsme,že jste byli v Blatné na zámku....nepotkal jsi Monču s Marťou? My jsme byli s taťkou v 
Kvítkově, Maxík už je děsně šedivej !!!!! Všichni vás pozdravujou. Posíláme spoustu pozdravů a velikou pusu....samo i 
Barče!!!! Mamča a taťka 
----------------------------------------- 
Linda Ghoutová      8. 7. 2018 15:29 
Ahoj Lindi, tak už ti začíná druhá polovina tábora, máte krásné počasí, tak jste určitě pořád venku, doufám, že už jsi 
se i koupala, tak si to hezky užívej,  myslím na tebe a těším se až přijedeš máma 
----------------------------------------- 
Ondrášek a Šimonek Preisovi      8. 7. 2018 15:12 
Čauky chlapečci, tak vám začíná druhá polovina tábora teď budete chodit do lesa a učit se jak přežít v divočině. Až 
přijedete tak Šimonku ty pojedeš s Majou na vodu a já s Ondrou na chalupu do Naděje tak si to hezky užijeme.Take 
care!!! Pusu posílá babička Soňa 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      8. 7. 2018 14:47 
Ahoj Vojti, jsme radi, ze se mas dobre a ze vam pocasi preje, abyste se mohli věnovat vsemu, co k prazdninam patri. 
Uz se vracime domu, moc na Tebe myslime a posilame Ti velkou pusu. Mamka, tatka a Anicka 
----------------------------------------- 
Zuzka Němečková      8. 7. 2018 14:15 
Ahoj Zuzi,   
Myslime s Matyášem na tebe, jak si to užíváš. My už zítra jedeme domů. Mates tady má Týnu. Tak si spolu hrají ty 
jeho hry.Zitra přijedou Kadlecovi, tak jim to tu uvolníme. Tak se měj krasnk a pozdravuj od nás Elišku.  Matyáš a babi  
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      8. 7. 2018 14:02 
až se vrátíš. Ono se to jaksi poslalo než jsem to dopsala.  
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      8. 7. 2018 13:58 
Ahoj Áďo,   
posílám spoustu pozdravů z Prahy. Předevčírem jsem byla na Antmanovi a je to super! Půjdeme na to až se vra 
----------------------------------------- 
Ali a Sharka Moučkovy      8. 7. 2018 13:49 
Ahoj holky,   
tak Jára včera přežil  :-)   1,9 km plavání + 90 km na kole + 21 km běhu dal za 5 a půl hodiny. Je dobrej  :-)   
Dnes je v Praze hrozné dusno, asi bude pršet.   
Táta včera přijel, tak dnes máme velké prádlo.   
Těším se, až se uvidíme a budeme si vyprávět.   
Mějte se hezky,   
Mamík 
----------------------------------------- 
Romy,Josh,Kasi,Max      8. 7. 2018 13:35 
Ahoj děti,máte půlku pobytu za sebou.Jestlipak si na nás vzpomenete? Jak čtu deník, program je super a 
nabitý.Rodiče se pomalu budou přpravovat k odletu a řešit jak stihnout váš příjezd a přebalení na odlet směr 
Dublin.Já tedy raději jedu do Prahy ve středu.Zítra ješte pošlu nějaké balíčky pro radost.Hezký nedělní večer, pusinky 
a dobrou noc.babiděda 
----------------------------------------- 
Vivi Sobolová      8. 7. 2018 12:59 
Ahoj Vivusko moje. S Hani posilam pusinky z naseho jogoveho studia :)))) Styska se mi moc. Uz jen 6x se vyspinkame 
:) Ahoooooj a krasnou nedeli. Mama 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      8. 7. 2018 11:53 
Ahoj Gábulindo, tak jsme si včera na zahradě postavili (skoro) to naše bydleníčko a moc se nám to líbilo. Taťka si to 
zkoušel i procházet. Podařilo se nám (hlavně taťkovi) postavil zpátky i kadiboudu, je sice malinko nakřivo, ale na 
pevných základech. Odpoledne jedeme zase za dědou, doufáme, že naposledy, že už nejpozději v úterý bude doma. 
Měj se báječně, posíláme pusu, MI+TP 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      8. 7. 2018 11:42 
Ahoj Adý!!! Posíláme mooooc pozdravů!!! Tatin ještě lítá ve Slovinsku, Pepi se děsně povaluje a vůbec se nechce 
socializovat s kámoškami a já včera byla na OB, pořád je tam spousta práce, alo co nadělám. Už jsem jako ty, počítám 



si každý den do dovolené. Ještě pětkrát do práce a pak přijedeš ty, zabalíme a pofrčíme. Pořádně si to užívej, máte 
nabitý program a určitě spoustu legrace.   
Posílám tisís pus mamča. Jo, vybalila jsem ti školní batoh...peklo!!!!! Pa zlato moje!!!! 
----------------------------------------- 
Daniel Tureček      8. 7. 2018 11:38 
Ahoj Danýsku, moc Tě zdravíme i s Jahelníčkama z Jindřichova Hradce a myslíme na Tebe! Kmotři Tě bedlivě hledali 
na fotkách a dokonce našli:-) Vypadáš spokojeně, tak jsme rádi! Poslali jsme Ti balíček. Máš v něm cvičebnici 
matematiky a českou gramatiku a němčinu, vše, jak sis přál:-) Ooo, to jsem vtipná:-) Užijte si sušenky a brambůrky ve 
zdraví a těšíme se brzy na setkání!!!Opatruj se! Pusu M+T 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      8. 7. 2018 11:18 
Tobí ahoj,   
hrozně to utíká, tak si užívejte už druhou polovinu tábora. Ben má za sebou všesokolský slet, hlavní vystoupení měli v 
pátek, bylo to vlastně moc fajn a pak ho vybrali, aby na ten závěrečný obraz šel za ruku s historickou osobou, tak byl 
opravdu v té televizi, jak mu to slíbili.....teď je u dědy a babi, já jsem s Ivetou, tak tě taky moc pozdravuje, posílám 
pusu, bisous, M.   
----------------------------------------- 
Zděnda Odstrčilík      8. 7. 2018 10:46 
Ahoj Zdéndo, tak dnes už je neděle ,zítra už zas musíme do práce , odpoledne Ti pojedu vybrat dárky k narozeninám. 
Tentokrát budeme slavit u nás na Křižatkách ,všichni už se těší ,že se zas sejdeme.Doufám že už jsi nám také napsal 
jak se máš. posíláme pozdrav a pusinu  babi a děda.  
----------------------------------------- 
Matyáš Fišer      8. 7. 2018 10:21 
Ahoj Matyáši,tak nám s tátou dnes končí pracovní víkend v Šenově. A ty už máš půlku tábora je fuč ... :-)) Balíček je na 
cestě. Pozdravuje tě Svatava,Honza,děda,babička a Barča mává ocáskem! Posílám pusu mamka 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      8. 7. 2018 09:39 
Ahoj Toníku, překulila se půlka tábora a za 6 dní se uvidíme. My jsme na chalupě a pracujeme. Včera jsme byli se 
Špáťou v lese porazit suchý strom a máme dřevo jak na topení tak i na táborák. Takže můžeme dělat buřtíky. A naší 
malou kuchyňku na chaloupce, tak tu nepoznáš. Užívej si zbylé dny a ukaž se také na nějaké fotce, moc jsme tě tam 
teď neviděli.     
máma a táta 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      8. 7. 2018 09:30 
ahojky , zmrzlina, bazén,sluníčko, joj vy se máte.! Já když vylezu z bazénu, musím se zabalit, fouká studený vítr a mám 
husinu. Aní u moře propíchlA člun a ztratila madračku.Užívej si nový týden a měj se bezvadně. Velkou pusu babi a 
děda  
----------------------------------------- 
Lucie Rákosníková      8. 7. 2018 08:58 
Ahoj Lucinko, moc se na tebe těším až přijedeš z tábora.    
Eliška a Vojta 
----------------------------------------- 
Nicolka Kramár      8. 7. 2018 08:55 
Ahoj Nikči,   
posílám nedělní pozdrav z výletu a k tomu tisíc pusinek....:-) prý už je ti dobře a nic nebolí, takže touto cestou 
pozdravuji i tvé užasné vedoucí, díky kterým si můžeš užívat další super týden na táboře..:-) tak papa a těším se na 
fotečky. Maminka 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      8. 7. 2018 08:42 
Ahoj Eliško a Kubíku, je neděle, zase bude moc hezký počasí! Včera jsem byla na procházce Večerní Prahou! Půjdeme 
i spolu. Mám koupené vstupné do Aquapalace, tak se těším, až tam půjdeme. Zítra zase do práce, závidím vám, že si 
užíváte na táboře. Mám vás moc ráda, ahoj maminka. 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      8. 7. 2018 07:55 
Ahoj Honzíku. Včera jsem se vrátil ze Śumavy, bylo tam hrozné horko a velké kopce. Jak se Ti líbí na táboře? Dneska Ti 
přijede posila, bráška Matoušek. Dnes musím jet na chatu posekat trávu. Hezky se na táboře bav a užívej si to. Zdraví 
děda Ruda a babička Dana.  



----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      8. 7. 2018 06:28 
Ahoj Jeníčku. Další pusy z Prahy Ti posílá máma a Jonášek.  Doufám, že se Ti tam líbí. Až přijedeš budu mít dovolenou,  
tak už přemýšlej co budeme dělat. Koukej napsat všechny pohledy. Moc pus zasílá máma s Jonáškem 
----------------------------------------- 
Emmicka zielinski      8. 7. 2018 05:48 
Ahoj Emmicko, jsme v Nare, meste, kde jsou na kazdem kroku jelinci, jsou ochoceni a chteji susenky. Kdyz mas neco 
hnedeho, tak do toho kousou, jedny cicance kousli do kabelky. Myslime na tebe, asi uz nemas data, tak napis sms. 
Doufame, ze se mas hezky. Pusumama a tata 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      8. 7. 2018 00:37 
Ahoj Maty, posilame pozdrav z chalupy- byli jsme s tátou fandit u Aleska -na fotbal, takže posílám výsledky- do 
semifinále postoupila Francie, Belgie,  Chorvatsko a Anglie, Wimbledon Veselý postoupil do 4.kola- ale bude mít 
Nadala- takže asi konec. Ještě jde dál Pliskova a hodně jich máme ve čtyřhře . Zase ti pošlu čerstvé info 
----------------------------------------- 
Eli a Jakub Remešovi      7. 7. 2018 22:03 
Ahoj zlatíčka, posílam pusinky. Už máte polovinu za sebou. Tady doma je strašná nuda. Na buduci rok pujdu asi s 
vámi. Ako vedoucí nebo kuchař nebo uklízečka. Tak pa. Táta. 
----------------------------------------- 
Josh, Max, Romy a Kasi      7. 7. 2018 21:30 
Z fotek usuzuji,  ze se mate skvele a uz se nemuzu dockat, az si budeme vypravet. Tak zase zitra napisu.  
----------------------------------------- 
Josh, Max, Romy a Kasi      7. 7. 2018 21:27 
Dnes byl nadherny den, vase maminka se cely den jen koupala v oceanu (jako vzdy mela ocean jen pro sebe:-) a 
houpala se v siti:-). Tata hral fotbal s Masajji, ale ani nevedel s jakym vysledkem. A klasika, cely resort sleduje fotbal a 
ja si jdu lehmout, nebot jsem z toho nicnedelani cela unavena...  
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      7. 7. 2018 20:56 
Čus Jani... Takže já jsem teď ve Špindlu a dneska jsme nachodili 25km, byli jsme na Medvědíně, Labské boudě, 
pramen Labe, pak jsme šli nějakým dolem atd... Každopádně mě bolí nohy :) ale za to mám spoustu fotek a strašně se 
mi tu líbí! Je tu nádherná příroda! Doufám že si taky tábor tak užíváš! Mně už se brutálně stýská! (Taky bych si chtěla 
stěžovat, že nejde poslat emoji, jak pak mám vyjádřit své pocity? :) ) Každopádně se mooooc těším, až tě zase uvidím 
a někam si zajdeme!!!    
Ještě ti napíšu (slíbila jsem ti přece morseovku ;) )   
Zatím pp   
Míša 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      7. 7. 2018 20:45 
Ahoj táborníci zdravime z chalupy.Vcera tu pršelo ale dnes svítilo slunce.Sbíráme s tetou Obou borůvky a děda 
pracuje v chalupě. Pozdravuje Vás Martina s Martínkem a Monikou a Barnym. Babička a děda  
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      7. 7. 2018 20:37 
Ahoj milunky, posíláme další pusinky z Masečína. Celý den jsem gruntovala, táta tady měl Marcela a budovali jezírko. 
Teď jsme přišli z procházky s Kačenkou. Musím říct, že domečky v lese jsou značně zanedbané a po houbách ani 
památky. Kačenka leží na gauči celá zmordovaná, ale spokojená. Pac a pusu na čumáček máma, táta a pes Káča 
----------------------------------------- 
Sofinka Vachtlová      7. 7. 2018 20:34 
Nazdar Sofi, jako obvykle 1000 pozdravů a 1000 pusinek! Půlku tábora už máte za sebou, tak doufám, že i ta druhá 
půlka bude stejně zábavná! My jsme teď o víkendu udělali velkej kus práce na zahradě v Kalný. Já jsem to trochu 
přehnala a skoro se nemůžu hýbat :-) Filípkovi se už docela stejská, v týdnu to bylo OK, měl tady Kubu a vedle u Čejků 
Martina, ale teď oba odjeli. S Davídkem to moc nefunguje, hrozně zlobili, babička z nich byla vyřízená :-) Tak pa, 
zlatíčko! Moc na Tebe myslíme, všichni zdraví: já, táta, Filip, babička, děda (ten byl na skok někde v Polsku), Áňa, 
Radim a Agátka 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      7. 7. 2018 20:27 



Ahoj děti, zdravíme vás ze Shakespearovských slavností. Počasí nám zatím přeje, tak nám snad nezačne pršet jako 
vloni...:-) Koukali jsme se opět na fotky a zase to vypadá, že jste měli super den! Zítra jedeme pro Emmičku do Prahy, 
tak vám pak společně napíšeme vzkaz. Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      7. 7. 2018 19:59 
Ahoj Terezko, jak jsme Ti psali, navštívili jsme Bezděz. Byl nádherný slunečný den a jen o kousek dál, na Hradě 
Houska, byl v tu samou chvíli Ivan s Lýdií. Houska má hodně tajemství, údajně je tam kdesi schovaný vstup do pekla a 
nachází se tam časová smyčka. To znamená, že by tam mělo být místo, přes které se můžeš dostat do minulosti nebo 
naopak do budoucnosti. Ale Bezděz je krásnější, je vidět z velké dálky a má svou nezaměnitelnou krásu. Po návštěvě 
Bezdězu jsme projeli okolí Máchova jezera, kde ale není o prázdninách o co stát. Všude je spousta lidí, stánků s 
plastovými hlopostmi a atmosféra místa tak není moc dobrá. Raději jsme zajeli do lesa, maminka nasbírala velký 
kelímek borůvek a pak už jsme se jen procházeli. Ještě někam vyrazíme zítra. Ráno se uvidí. :-) Doufáme, že se máš 
opravdu dobře, koupeš se a řádíš. Moc Tě zdravíme a posíláme spoustu hubanců. :-) Máma, Táta a Fido 
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      7. 7. 2018 19:23 
Ahoj holky,dnes jsme jeli na otočku do kaple a cestou se stavili ve skanzenu v Chanovicích.Byl tam jakýsi jarmark a 
ukázky starých řemesel.Navigace nás pak vedla přes Blatnou :-) Byli jsme doslova kousek od Vás,ale žádnou skupinku 
dospívajících bytostí jsme neviděli..Krásný večer..Vinčálci 
----------------------------------------- 
Barča Votlučková      7. 7. 2018 18:43 
Ahoj Baru,    
posílám další pozdrav a vzpomínky z Prahy. Kočko, prohlížela jsem fotky, úspěšně jsem tě několikrát našla, ale jsi na 
nich nějak sama a smutná. Ani volejbal nehraješ, proč? Ty, taková úspěšná volejbalistka, a jsi mimo dění. Alespoň to 
tancování... Týden máš za sebou, tak do toho druhého hodně zdaru a více úsměvů na rtech. Pusu na čelo, aby ti zase 
bylo veselo posílá babča 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      7. 7. 2018 18:37 
Ahoj Honzíku. Tak jsem z chalupy doma, odvezl mě Jirka.  Bazén napušťen, tak budeme mít kde řádit. Jonášek to 
přežil v pohodě.  Zítra jdu koupit nějaký dárek pro Simonku.  Pusu a už se na Tebe těšíme je tu hrozné ticho máma a 
Jonáš  
----------------------------------------- 
Adélka Míková      7. 7. 2018 18:25 
Ahoj Adélko, právě jsme přijeli z Harrachova, bylo tam krásně a všichni tě pozdravují a těší se na tebe, máme pro tebe 
novinku, vrací se od zítra kuchař Tomáš, ten nový skončil, tak jsme rádi, prostě Tomík, byl Tomík. Na příští neděli 
taťka objednal kachnu, tak ta bude. A jak se máš tam ty? Pořád na tebe myslíme. Pusinky maminka a tatínek a 
pacičku a čumáček Vilik 
----------------------------------------- 
Kačka a Ríša Švejdovi      7. 7. 2018 18:02 
Ahoj děti.Jsme ve Znojmě a vzpomínáme na Vás.Představujeme si,že nebude tak dlouho trvat skončí tábor a vy 
pojedete do Znojma. Pozdravujeme Vás Elišku i Honzíka nashle ve Znojmě.Děda a babička.  
----------------------------------------- 
Jáchym a Kryštof Hořejší      7. 7. 2018 18:01 
Ahoj zase z Varů,   
My zrovna čekáme na náš poslední film. Zítra si sice možná dáme ještě tři další, ty co vyhrají cenu, ale to jeste nevime 
jistě, možná jsme je už viděli a znova na ně nepůjdeme. Tenhle, na který zrovna čekáme, je náš dvacátý :)   
Doufáme, že se máte přinejmenším stejně dobře jako my a že vám nic nechybí, dobře vám vaří a tak. Co se našeho 
jidla týká, ve Varech se to o dost zlepšilo, tak si na to nemůžeme stěžovat ani my.    
Tak pa   
Táta a Karin 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      7. 7. 2018 17:31 
Milá Sárinko, dnes jsme byli s tatínkev v Teplických skalách .. vypadalo to podobně jako´v Sedmihrkách .. kam se s 
Tebou už moc těšíme.Je velké teplo tak si určitě také užíváte kouání a  jsme zvědaví, co hezkéh jsi napsala do děníku. 
Doufám, že si umýváš láhev na pití.Brzo Ti přijde další pohled.  Pusinky maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      7. 7. 2018 17:25 



Ahoj Voti, zdravime Te z naseho putovani a moc na Tebe myslime. Jsme radi, ze si plne uzivas kazdeho dne, a tesime 
se, ze nam budes o vsem vyprávět. Velkou prazdninovou pusu posilaji mamka, tatka a Anicka   
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      7. 7. 2018 16:13 
Ahoj Natálko, dnes jsme se s tátou vrátili z výletu a teď se přesouváme na chalupu. Pokud budeš pořád hýřit, tak už 
Vám žádný vzkaz nebudu moci napsat. Tak se polepši. Pusu posílá máma 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      7. 7. 2018 16:11 
Ahoj Aničko, dneska jsme s tátou dorazily z výletu domů a přesouváme se na chalupu. Počasí nám přálo, ale i Vám. 
Viděla jsem, že jste se koupaly, bylo asi velké vedro. Včera mě táta protáhl lesem a jsem úplně všude poštípaná od 
různé havětě. Doufám, že na tebe klíšťata a komáři nejdou. Měj se moc hezky a brzy se zase ozvu. Papa. Máma 
----------------------------------------- 
Lucie Rákosníková      7. 7. 2018 15:17 
Ahoj Lucíku! ☺ Dnes je krasne, urcite se koupete, jako my. Dopo jsme byli na kole, Tomik se dobre naucil na vetsim 
kole a moc si to ted uziva.. Chtela jsem ho vzit na rytirskou bitvu do Mnisku, ale je vedro a tak ani nechce. Vis, ze dnes 
uz je pulka tabora pryc? ;-) porad vas sledujeme na fotkach... Tomik chce jet za rok taky! Mej se moc fajn. Posilame 
pusu, moc si uzivej pa mamka, tatka a Tom 
----------------------------------------- 
František a Žofie Benčovii      7. 7. 2018 15:15 
Ahoj dětičky! Tak jak to jde? Zaručeně dobře, že jo? Já se pořád povaluju v posteli, ale noha už ani tolik nebolí. Spíš 
od toho jak s ní nemůžu hýbat. V pondělí se ale už odbelhám do práce. Moc vás pozdravuje babička Věra. Ještě je na 
baráku, ale v úterý jí strejda vezme domu. Koukejte na sebe dávat pozor. Hlavně ty Žofi, šetři si ten kotník. Fanýs, ty 
se taky pokud možno vyhni úrazům. Tak si pěkně užijte i druhou půlku a zatím čus bus autobus. Táta 
----------------------------------------- 
Kačka, Ríša, Honzík a Eliška      7. 7. 2018 15:13 
Ahoj táborníci, podle fotek vidíme, že se máte skvěle. My též, zítra se vracíme ze Znojma. Krásně jsme to tu na kole 
projezdili. Tak užívejte a pa, Mamka a Taťka 
----------------------------------------- 
Zděnda Odstrčilík      7. 7. 2018 14:37 
Ahoj Zděndo, včera jsem nestihla napsat byli jsme na výletě za strejdou Jirkou v Karlových Varech. Vzpomínali jsme 
na tebe , že se máš určitě dobře a užíváš si táborového života. Už jsem tě konečně viděla na fotce v bazénu ,to bylo 
určitě prima koupání. Dnes jsme doma a odpoledne k nám přijedou teta Hela a strejda Míra . Všichni tě pozdravují . 
máme tě rádi  ,posíláme pusu tvoje babička a děda . 
----------------------------------------- 
Vojtík Hykel      7. 7. 2018 14:23 
Ahoj Vojtíku. Tak zase s maminkou makáme jak barevný, dneska betonujeme sloupky pro branku, včera maminka 
sekala trávu, která byla pěkně přerostlá, bylo zo toho 6 tašek, tak jsme si říkali, že nám tu chybí votroci (hádej, kdo 
pak asi? :D ). Počasí je zatím hezké, tak věříme, že si to tam užíváš. Sledujeme fotky, ale zatím jsi na nich spíš z dálky, 
tak tě poznáme hlavně podle čepice. Měj se hezky, oba tě s maminkou zdravíme a ode mně speciálně - UHUHUHUHU 
:D 
----------------------------------------- 
Simon Preis      7. 7. 2018 14:02 
Ahoj Simo, vcera jsem byl u Salima na grilovani a vsicg i Vas moc pozdravuji. Grilovali jsme a povidali. Rybicky v byte 
jsou v poradku, jaku tam vsechny. Ted jsem na letisti a chystam se na cestu do Kahiry. Mej se bajecne a uzivej si 
tabor! Tata 
----------------------------------------- 
Ali a Sharka Moučkovy      7. 7. 2018 14:00 
Ahoj holky,    
dnes načnete druhou půlku tábora, tak doufám, že bude stejně fajn jako ta první  :-)   
V týdnu jsem potkala Járu - říkal, že se dnes chystá na triatlon: 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21 km běhu. Tak jsem 
zvědavá, jak to zvládne.    
Minulý týden jsme měli vrzůšo ve sklepech. Tomáš naříznul trubku s vodou, takže než přijeli z vodáren, tak jsme také 
měli bazén - jako vy  :-)  Opatrujte se. Mamouch 
----------------------------------------- 
Ondra Preis      7. 7. 2018 14:00 
Ahoj Ondrasku, doufam, ze se mas dobre a nasel jai nove kamarady. Jak jsme si slibili poradne papej, at mas hodne 
sily a vse na tabore zvladnes. Ja dnes odjizdim z Ammanu zpet do Kahiry a podivam se na nas novy domecek. 



Pozdraviuj brachu a dej si za mne dalsi poradny chleba ke svacine! Uz se tesim, az mi budes vypravet vsechna Tvoje 
dobrodruzstvi..  Pusu Tata 
----------------------------------------- 
Kasi,Max,Josh,Romy      7. 7. 2018 13:50 
Tedy dobrý večer,když vám  vzkazy dávají číst večer?   
Tady je teď odpoledne,děda odjel do Prahy a už nepřijede.   
Mluvila jsem s Adamem,rád by tu pak byl s námi aspoň na víkend.Podle hokejových treninků.Jsou na týden v Itálii u 
moře.Alex poprvé ochutnává slané koupání a řádí. Vidím,že rodiče psali, takže vše ok.Včera mi děda spustil 
rajče,viděli jsme spoustu fotek,jste tam hodněkrát,sluší vám to a je znát spokojenost.tak jsem v pohodě a opotrujte 
se.babi 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      7. 7. 2018 12:45 
Ahoj Vojtí , dnes jsem Ti poslala balíček a pohled v pondělí by si ho měl  dostat . Za chvíli jdu s Bobinkou na 
procházku. Doufám , že tam máte hezky. podle fotek  si myslím , že Vám tam pršelo . Zase se ozvu  velkou posu posílá 
babička a Bobinka z Tábora 
----------------------------------------- 
Toník Rokos      7. 7. 2018 12:37 
Ahoj Toníčku, posílám pusíny, pozdravuje tě i Kája, jsme pozvaný na Orlík, na chatu, tak až se vrátíš tak se za nima 
podíváme...ahoj a velkou pusu táta 
----------------------------------------- 
Mišák Lamač      7. 7. 2018 11:50 
Čaudy Mišáku! Koukala jsem na fotky a konečně si se taky dostal do bazénu! ;-) Posíláme s babí, dědou a Nellinkou a 
Anabellkou moc pozdravů a pus, vyřiď to i Jeníkovi se Simčou ;) Papa teta Jana 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      7. 7. 2018 11:48 
Ahoj Jeníčku, doufám, že se máš dobře a na táboře se ti líbí. Užívej si sluníčka, dneska máte jet na výlet, tak si to na 
něm s kamarády parádně užijte. Měj se krásně a papa teta Jana, děda, babí a Nellinka s Anabellkou  
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      7. 7. 2018 11:44 
Ahoj Simonko, tak jak si tak čtu deník a koukám na fotky, tak se máte fanfárově! Těším se, až uvidím, jak se ti povedlo 
vytvořit sněžítko ;-) Měj se nádherně, pozdravuj kluky a papa teta Jana, babí, děda, Nellinka a Anabellka :-) 
----------------------------------------- 
Pro Jarí Novotnou      7. 7. 2018 10:59 
Čau Jarí.Motýli už se vylíhli a odletěli bez focení.Zahrada je zaplavena cuketami a okurkami,škoda že je nemohu 
poslat.Zdravím tvé kolegy a přeji pevné nervy 
----------------------------------------- 
Anna Novotná      7. 7. 2018 10:55 
Ahoj Aninko,všichni tě zdravíme i uhlík a Sanny.Luckyna posila olíznutí.Dnes sem sklidila Tvé fazolky a hrášek bude 
zralý až přijedeš.Pohled od tebe v pořádku dorazil a my ti odpovídáme touto cestou.Budu ti psát každý den.Babička a 
táta 
----------------------------------------- 
zdenda odstrcilik      7. 7. 2018 10:22 
Ahoj asi si to dost uživaš,to je dobře aspon si mezi detmi a nenudišse.budu čekat až se vratiš a oslavime narosky a 
pojedeme na hauzbot se koupat brouzdat na lodi. Pozdravujete Zdenal,odinek i monty.mnej se fajn tatka.cago bélo 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      7. 7. 2018 09:29 
Ahoj Šimone a Ondro. Dneska se chystáme na potok. Trochu zapršelo, tak snad budeme moci konečně zase 
pokračovat ve stavbě hrází. Zkusím to vyfotit a pošleme vám fotku. a teď vám napíše něco Kuba. okjgn. tak to je teda 
pěkný nesmysl. Až bude chodit do 1. třídy, tak to napraví. Moc na vás myslíme a posíláme všichni pusu. Babička, 
děda, Kuba, Karolínka. 
----------------------------------------- 
Terezka Krasicka      7. 7. 2018 09:04 
Ahoj Terezko počasí máte krásné,koupete se v bazénu,tak to musí být prima.My jsme byli na chatě,Matěj s námi 
nejel protože vrtali a přidělávali obrázky na zeď abys byla překvapená až se vrátíš.Všichni tě pozdravují a ty pozdravuj 
všechny kamarády i vaše vedoucí a od dědy pozdravuj Honzu (Dubce) pa babicka deda Háňa Alfred a Richard 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      7. 7. 2018 09:00 



Ahoj Adelinko, tak týden utekl a ještě jeden týden. Právě s taťkou si prohlížíme fotky, moc pěkný. Ráno jsem byla 
plavat, celou hodinu jsem měla bazén sama pro sebe, zítra jdu zase a těším se až půjdeme příští týden spolu. Koupila 
jsem ti tvé oblíbené zmrzliny. A co ty miláčku, není ti tam smutno? Dnes je tu krásně, modrá a sluníčko,ale ráno bylo 
chladno. Pojedeme s Taťkou někam na výlet, co doma. Babička hodně zlobí a taťka už je před výbuchem, asi jí brzo 
něco řekne. Dnes ho hodně vytočila. Moc, moc tě máme rádi, těšíme se na tebe a posíláme ti všichni pusinky 
Viloušek, mamka a taťka 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      7. 7. 2018 08:53 
Milá Aničko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninam ! Doufáme, že ti balíček stihl dorazit. Jsme teď na Flintouře: 
Josef je ve stodole a něco kutí, ja opravuji s dědou ploty a babi s maminkou vyvařují a plejou zahradu. Dnes půjdeme 
asi na kolo. Užij si krásně dnešní den, moc na tebe myslíme a posíláme pac a pusu. tata, maminka, Josifek, babi a 
děda 
----------------------------------------- 
Barborka Votlučková      7. 7. 2018 08:37 
ahoj Baru,   
posílám pozdrav za nás i za Kačku, ta dnes jede do Zadaru na výlet, psala ráno... a že se jí podařilo přihlásit se na 
whatsapp :-) jinak máme přidělanou schránku, pohrabala jsem celou zahradu, jak to děda posekal, pojedu do popo 
zas dál... prohlížím obrázky - (nejen) ta kouřící kamna, tak to je bomba - máte se parádně, táborák, program, počasí... 
těším moc už se na tebe, zatím pa a pusu, mamka 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      7. 7. 2018 08:34 
Ahojky, chystáme se na zahradu a čeká nás docela dost práce. Musíme zlikvidovat ty kopečky. Včera jsme byli zase za 
dědou, strašně už se těší domů, snad to vyjde teď v pondělí nebo úterý. Přejeme další (doufáme) hezký prázdninový 
den a posíláme velkou pusu, M+T 
----------------------------------------- 
Šimonek a Ondrášek Preisovi      7. 7. 2018 00:51 
Ahoj Šimonku a Ondrášku posílám vám po tetě Ingrid nějaké sladkosti, teta jede pro holčičky, tak doufám že si 
pochutnate.Moc na vás vzpomínám a posílám moooooře pusinek babička Soňa 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      7. 7. 2018 00:06 
Ahoj velký chlape. Tak už ti je několik hodin 10 let. Myslíme na tebe a posíláme ti hodně pozdravů. Dle deníku a fotek 
tam musí být super zábava. Tak si to pořádně uživej a měj se krásně. Máma a táta. 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      6. 7. 2018 22:59 
Ahoj děti, nepršelo vám dneska moc? Koukali jsme, že jste měli nějaké sportovní soutěže. A taky koupání v bazénu! 
Samá paráda:-) My jsme dnes s mámou konečně sestavili zahradní houpačku. Tak jí pak vyzkoušíte. Také vás moc 
pozdravují babičky z Dobříše, dnes jsme u nich byli na obědě. Mějte se krásně!!! Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Toník Kovařík      6. 7. 2018 22:40 
Ahoj Tondo,    
přejeme vše nejlepší k narozeninám :) Užívej tábora a krásného počasí. Teta Jana a strejda Nikola. 
----------------------------------------- 
Samík Suvandžiev      6. 7. 2018 22:39 
Ahoj Samulko,    
sledujeme tě na fotkách a koukám, že si to tam parádně užíváš :) Táta s Pepou ti dneska postavili postel, tak máš kde 
spát, až se vrátíš. Užívej si sluníčka. Máma a táta 
----------------------------------------- 
Justýna Anna Malá      6. 7. 2018 22:27 
Ahoj Justýnko! Posílám pozdrav a foukám na dálku tvoji nemocnou pacičku 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      6. 7. 2018 22:22 
Ahoj chlapáku - první semifinalisté jsou Francie (porazila Uruguay 2:0) a Belgie - ta poslala domů Brazílii s 
Neymarem(hustý!) ten nejdůležitější zápas uvidíš a zatím si užívej bez tvojí strašně upovidaný segry:) a poradně se 
tam vyřádějte! 
----------------------------------------- 
Vali Hájková      6. 7. 2018 22:20 
Čau Vali,   



zdravím z Bruselu. V práci jsme teď měli náročnej týden, tak už se těším na víkend! Je tu poslední dobou strašný 
vedro, tak se pojedem s kámošema okoupat k moři. Už se na tebe těším, posílám velkou pusu a měj se fajn! Brácha 
----------------------------------------- 
Justýna Anna Malá      6. 7. 2018 22:10 
Ahoj Justý 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      6. 7. 2018 21:22 
Ahoj táborníku. S dědou na tebe vzpomínáme jak se máša jak si moc šikovný Máťa se taky už těší tak si to pěkně 
užívej. Velkou pusu posíláme babi Pavlína s dědou a holky jsou čísla.pa 
----------------------------------------- 
Zuza N. a Eli V.      6. 7. 2018 21:15 
Ahojky holky, moc vás zdravíme, dnes jsme se byli odpoledne podívat za babičkou a Matym v Dobřívě, jak tam spolu 
válčí. Jel s námi i děda. Když jsme tam přijeli byla zrovna bouřka a liják, pak ale znovu vykouko sluníčko. Doufám, že 
jste měly taky príma den, posíláme spoustu pozdravů, i od babičky a Matyho, papa máma a táta Němečkovi 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      6. 7. 2018 20:51 
Ahoj naši táborníci, posíláme pozdrav z řepákova, dnes tady pršelo, byla jsem s emmičkou pouze na prochazce,chtěla 
pouze do herny ale ta byla dnes zavřená!Taky jsem viděla vaše nové fotky, jsou pěkný,tak se mějte pěkně a užívejte si 
tábor paaa babí Evča Emmička 
----------------------------------------- 
Jáchym a Kryštof Hořejší      6. 7. 2018 20:41 
Zdar nazdar, pohledy vám dorazí až v pondělí, tak posíláme moc a moc pozdravů aspoň takto. Podle fotek si to 
užíváte, závidíme vám počasí, nám v Rakousku dnes prší. V ponděli vám snad pošleme balíček s dobrotami, ale viděli 
jsme, že máte i zmrzlinu. Velkou pusu oběma, těšíme se na vás! Máma a Aleš 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      6. 7. 2018 20:19 
Ahoj Kubíku a Eliško, je pátek večer, vrátila jsem se z chalupy a borůvky na vás čekají v mrazáku! Koukala jsem na 
fotky z bitvy Nerf pistolí! Do byl mazec! Zítra budu vyklízet sklep, tak buďte rádi, že nejste doma a nemusíte 
pomáhat! Mějte se krásně a posilám milion pusinek. Cmuk maminka 
----------------------------------------- 
Matyáš Fišer      6. 7. 2018 20:11 
Ahoj Matyáši, posíláme s tátou pozdrav ze Šenova. Pusu Táta a Máma :)) 
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      6. 7. 2018 19:42 
Ahoj Terezko, posíláme ti pozdrav z domova. U nás dnes občas pršelo, tak Matýsek s tatínkem přidělávali obrázky a 
světla. Budeš překvapená, co všechno stihli :-). Na fotkách jsme viděli, že jsi si uzivala koupani v bazenu a stříleni z 
luku... máš vážně dobrou trefu.  Už se těšíme až nám budeš vše vyprávět.  Měj se tam hezky a papa maminka, tatínek 
a Matěj 
----------------------------------------- 
Gabriela od Kouťáků      6. 7. 2018 19:22 
Ahoj dítě,   
tak jsem Tě konečně zase spatřil na fotce. Sice jsi byla k fotografovi zády a daleko od něj, ale podle oblečení na 87,6% 
vím, že jsi to Ty. Mamča mi udělala buřty na pivu a já se kvůli ní přežral jako to prasátko. Bohužel na Tebe nezbude.    
Baf se moc kvásně a posíláme jednu vobr štípanou pusu   
MaT 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      6. 7. 2018 18:52 
Naše milá Sárinko,   
dnes jsme byli na výletě v Broumovském klášteře, zámku Náchod a Babiččině údolí . Bolí nás nohy, ale Tebe určitě ne. 
Už jste se koupali, ale na fotce jsi v bazénu nebyla. Koupili jsme Ti malý dáreček ať se máš na co těšit domů. Plno 
pusinek maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      6. 7. 2018 18:33 
Ahoj kluci, posílám pusinky z Masečína. Dorazila jsem dnes po práci. Jako vždycky, když mám volno, tak se zkazilo 
počasí. Zítra budu gruntovat a pak zajdu s Kačenkou do lesa jestli nerostou houby. Pac a pusu na čumáček máma, 
táta a pes Káča 
----------------------------------------- 



Eli Vinč. a Zuza      6. 7. 2018 18:32 
Ahoj holky,dnes dopoledne tady pršelo,odpo jsme byli u červený babičky..Táta vyčistil wapkou celej dvorek,krásně to 
prokouklo..Já si dala s babičkou kafe a popovídaly jsme si..Koukala jsem na fotky,konečně došlo na bazén-bezva..Tak 
si užívejte  
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      6. 7. 2018 18:07 
Ahoj brouku!!! Rybičky krmíme, zatím žijou!!! Pepi farmaří na obou farmách a je z toho celá divá, ale nefláká se. Teď 
je s Iví a Danou v kině. Nějaká Marvelovka... Tatin odjel lítat do Slovinska a já ti přebrala ty hromady papírů ze školy... 
Máte se podle fotek bezva, už proběhla i koupačka, tak ať vám vydrží počasí. Já už se těším na dovču a moře a 
sluníčko a nicnedělání. Mám toho teď v práci hromadu...   
Posílám ti tisíc pus a pozdravuj kámoše!!! Paaaa mamča 
----------------------------------------- 
Kasi, Josh, Max a Romy      6. 7. 2018 18:01 
Tak uz jsme zase zpet na Zanzibaru. Je uz vecer a sedim pred bungalovem a pred sebou jen tma a sumeni oceanu. 
Tata s ostatnimi hosty a personalem koukaji na fotbal. Aaa, uz tu mame prvniho ctvrtfinalistu - Maxi, tobe ta Francie 
vyjde, vid? Tanzanie byla extrem na extrem - nadherna priroda a opet velka chudoba. Ale lidi tu hlady neumiraji, jen 
ziji ve velmi chudych podminkach. Tak uz se nam prekulila pulka pobytu. Mame o vas zpravy pres prarodice. Jsme 
radi, ze si to uzivate a tesime se na setkani. Tak opet zitra. Pusu mama a pac tata.   
----------------------------------------- 
Lucka Rákosníková      6. 7. 2018 17:08 
Ahoj Luci, zdravíme z domova. Tady dneska lehce pršelo a bylo pod mrakem, tak snad je u vás líp :-) Z fotek to 
vypadá, že máte opravdu o zábavu postaráno :-) a když se stihne i bazén, tak to musí být super. My taky občas dáme 
koupačku, zvládli jsme i výlety na kole a s Tomem stavíme zeď. A taky sbíráme vlastní meruňky ;-) Činčily krmíme a 
mají i nové větvičky.    
Měj se krásně.    
Tomík, mamka a taťka. 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      6. 7. 2018 16:32 
Ciwe Jani, ty jsi jako Robin Hood ! To je ten luk z toho peknýho obchodu, že jo ? A koukal jsem, že máte červený 
trička. Sparta !   
Měj se.    
Táta 
----------------------------------------- 
Alička a Šárynka Moučkovy      6. 7. 2018 16:09 
Ahoj holky,   
dneska jsem potkala Vácu s Vítkem. Vítek se na vás ptal  :-)   
Když jsem mu řekla, že jste na táboře, tak uznale pokýval hlavičkou a řekl, ať vás pozdravuju  :-)   
Dneska hrozně pršelo. Předpokládám, že i u vás - doufám, že jste to zvládly a někam jste mi neuplavaly.   
Mějte se, Mami 
----------------------------------------- 
Josef Trčka      6. 7. 2018 15:55 
Ahoj Pepčo,   
zdravíme Tě z chalupy. Dnes jsme odvezli kola. Po cestě nám  pršelo, teď je to lepší a zvládli jsme se alespoň 
vykoupat. Babička tu hubí vosí hnízda, tak půjdeme na průzkum na půdu. Zítra posíláme balíček.  Všichni Tě 
pozdravují a měj se krásně. Máma, táta, Kuba, babička a děda 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      6. 7. 2018 15:38 
Ahoj Vojti, moc Te zdravime a doufáme, ze vam pocasi preje jako dosud. Z fotek vime, ze máte o zabavu postarano a 
ze se mas dobře. Myslíme na Tebe, zase se Ti ozveme a posilame velkou pusu. Mamka, tatka a Anicka 
----------------------------------------- 
Sofinka Vachtlová      6. 7. 2018 13:47 
Nazdar Sofi, moc a moc Tě zdravíme! Dnes je pátek, ale svátek - takže já pracuju jen trochu a trochu pracuju v Kalný 
na zahradě! Tatínek jel s Filípkem na kole, ale znáš Filipa po pár kilometrech hledá občerstvení! Kočka je OK, pořád 
chytá myši. Zdraví Tě babička Vlasta a já posílám 1000 pusinek: Máma 
---------------------------------------- 
Jáchym a Kryštof Hořejší      6. 7. 2018 11:58 
To z Varů psal samozřejmě táta :)   



Pa 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      6. 7. 2018 11:58 
Ahoj Terezko, tak dnes vyrážíme na malý výlet na Bezděz. V Praze tu a tam drobně prší, ale je teplo, a příroda vláhu 
moc potřebuje. Včera bylo příšerné vedro, v němž byla maminka na servisu, takže jsme si pro práci nenašli ideální 
den. Ale to nevadí, čekají nás konečně tři dny úplného volna. Jak jsme zjistili z fotografií, nosíš také vlastnoručně 
vyrobené tričko, což    
je bezva, protože se Ti moc povedlo. A hlavně, celotáborová hra je dle všeho v plném proudu, tak to musí být bezva. 
Kolik "hodností" jsi získala? Jko skeptik tipuju jednu, maminka tři. :-) Měj se moc pěkně, užívej si, vyrážíme do přírody. 
Táta, Máma a Fido P.S.: Hubanec posíláme samozřejmě všichni! 
----------------------------------------- 
Jáchym a Kryštof Hořejší      6. 7. 2018 11:53 
Ahoj kluci,   
v mezeře mezi filmy sedíme u řeky (kde plavou ryby), snídáme a protože je před námi víkend, radši píšu do 
vzkazovníku. Ve Varech dnes poprchává, ale není zima. Teď jsme vyšli z afrického filmu, který byl krásně barevný a za 
chvilku jdeme na film z Ukrajiny. Celkem uvidíme asi 20 filmů.   
Moc se na vás těšíme.  
----------------------------------------- 
Adélka Míková      6. 7. 2018 11:16 
Ahoj Adélko, dnes je tady v Praze zataženo a občas sprchne. Taťka před chvílí přijel z práce, moc tě pozdravuje a už se 
mu po tobě stýská. Ještě týden a vyrážíme všichni do Harrachova, budeme tam dělat výlety, už se těšíme. Pomalu se 
uklízí ložnice a stěhuje se tam postupně nábytek, Vilík dnes pěkně zlobí. Posíláme ti všichni velkou pusu a těšíme se. 
Mamka, taťka a zlobivec Vilouš 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      6. 7. 2018 10:47 
Ahoj Vojtí mamka , taťka a Anička na Tebe vzpomínají, teď jsem mluvila s mamkou nemají tam WIFI a tak si nemůžou 
prohlédnout  fotky , ale napíšou Ti. Bobina strašně zlobí , shazuje mě z gauče a lehne si tam sama .Dnes Ti zabalíme 
balíček a jestli bude mít pošta zítra otevřeno , tak Ti ho pošlu, mohl bys ho dostat v pondělí nebo v úterý posíláme Ti s 
Bobinou velkou pusu a hodně si to tam užívej babička  a Bobinka  z Tábora 
----------------------------------------- 
Žofi Benčová      6. 7. 2018 10:40 
Čau Žofí, posílám ti pozdrav z oblačné Prahy. Doufám, že kotník už nebolí a s těmi "hodnostmi" že to snad taky bude 
lepší. Za chvíli vtrhnete do druhé půlky tábora, ak si to ještě všechno krásně užij. Doufám, že obsah balíčku byl OK a 
žádné stížnosti nebudou :-). Pusu velkou máma 
----------------------------------------- 
František Benč      6. 7. 2018 10:35 
Ahoj Fanýs, tak jsem prohlédla obrazovou dokumentaci a nepochybuji, že se máte parádně. Dneska je v Praze pod 
mrakem a trochu se ochladilo, ale je to po těch vedrech docela příjemná změna. Tak na sebe dávej pozor, sleduj 
klíšťata, jestli se do tebe nějaká nezakousla a pusu velikou posílá Sněhura :-) (nebo-li tvoje maminka) 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      6. 7. 2018 10:21 
Ahoj, tak zítra je půlka tábora za tebou...To ale uteklo co? Koukáme na fotky a všichni vypadáte 
spokojeně...Matoušek už se na tebe i na tábor moc těší. V neděli večer přijedeme:-) moc na tebe myslíme.  Pusu 
mamka, Maty, babička s dědou a teta se sestřenkama 
----------------------------------------- 
Toník Rokos      6. 7. 2018 10:19 
Ahoj Toníčku, posílám ti moc pusinek a pozdravů. Včera jsem byl za babičkou Maruškou, moc tě pozdravuje a děda 
Honza taky, měl svátek, popřál jsem mu i za tebe. Pak jsem šel večer na turnaj šipek a vyhrál...konečně. Dávej na sebe 
pozor...moc moc moc pusinek táta 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      6. 7. 2018 09:42 
Ahoj v dalším dni naše nejmilejší dcero. Dneska je nějak zataženo a poprchává. Odpoledne zajedeme zase za dědou, 
tak se doufám trochu vyčasí, ať s sebou nemusíme brát deštníky. I když to, že prší, je vlastně dobře. Nezapomeň nám 
napsat a v pondělí určitě psaní odeslat, budeme se těšit na informace. Pac a pusu, M a T 
----------------------------------------- 
Nicolka Kramár      6. 7. 2018 09:31 



Ahoj Nikčulko, tak jak užíváš tábora? Doufám, že už tě nic nebolí a že jsi zase veselá..:-) těš se na balíček, i když si 
myslím,že sladkostí máte dost, ale maminka drží slovo..:-) jinak už se těším na další fotečky a dnes jsem viděla na FB i 
prima budíček, který máte... úplně jsem si vzpoměla na své tábory.. takže hodně pusinek a papa mamka 
----------------------------------------- 
Carly a Lucy      6. 7. 2018 08:54 
Hezký den moje milé tábornice, podle fotek soudím, že hrajete spoustu úžasných her a těším se, až mi o tom budete 
vyprávět. Nic nezapomeňte !  xoxox mami  
----------------------------------------- 
Josh,Romy,Max,Kasi      6. 7. 2018 08:50 
Dobré ráno zlatíčka,máte se dobře? Stále na vás myslíme.Dnes se rodiče vrací na ostrov,napíšou vám,jak se jim výlet 
vydařil.Byli jsme na smskách, tak víme,že se jim tam líbilo.Když se mi to podaří, pošlu ještě v ponděli dopisy nebo 
balíčky.Potřebujete něco?Máme vás moc rádi,enjoy capm.dědababi 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      6. 7. 2018 05:32 
Ahoj Jeníčku. Dnes vstávám brzo .Jedem se strejdou Michalem a tetou Janou na chalupu. Přichystáme  pro vás bazén. 
Jonášek zůstává doma, bode to tu hlídat. Užívej si tábora. Moc pusinek a myslím na  Tebe máma. 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      5. 7. 2018 23:32 
 Ahoj Vojtíšku zdravíme z Litvínova Roman jel dnes stanovat a pak pujde na koncert, babička mu hlídá kočky a děda 
seká trávu  měj se hezky čau. 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      5. 7. 2018 22:57 
Ahoj Fando a Maruško! viděla jsem na fotkách jaký jste měli velký táborák,to si to pěkně užíváte,mi jsme byli dnes v 
kině s Emmčou na Příšerkách z vesmíru,bylo to hezký,Emmě se film líbil,ale trochu se taky bála,tak se mějte hezky a 
užívejte si prázdnin zdraví vás babička Evča Emmča 
----------------------------------------- 
Honza a Eliška Stejskalovi      5. 7. 2018 22:17 
Zdar a sílu!Dík za mail,moc mě potěšil a už jsem viděla hodně fotek.Jsou prima.Budu ráda,až budete vyprávět 
zážitky,kterých určitě už teď máte dost.Maminka mě napomíná,abych už šla spát.Takže i já toho mám dost a 
půjdu.Mějte se dobře,dávejte na sebe pozor a pěkně všechno spapejte.Bab z Jab 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      5. 7. 2018 22:16 
Ahoj Toníku, přejeme ti vše nejlepší k tvým narozeninám. Posílám ti pozdravy z chaloupky a myslíme na tebe. 
Koukáme každý den na fotky a čteme deník. Občas se někde objevíš. Počasí vám přeje což je super. Pozdravuje tě 
také děda Ríša, se kterým jsem včera byli na koncerte Rolling Stones a bylo to fajn. Pak jsme se zastavili u Matěje. 
Opatruj se a užívej si tábora a her. Máma, táta, banička Olinka, Matěj a Honza se Sovčou   
----------------------------------------- 
Všem vedoucím a praktikantům      5. 7. 2018 22:08 
D Í K Y - D Í K Y - D Í K Y !!!!! Jste báječní !!!   
Michaela Stejskalová 
----------------------------------------- 
Eli, Honza, Kačka, Ríša      5. 7. 2018 22:06 
Milí všichni, posílám spousty pozdravů z Jablonce. Je moc fajn, že si tábor tak pěkně užíváte - jen tak dál! Snad budete 
moci naskákat i do bazénu... pusu Míša 
----------------------------------------- 
Zděnda Odstrčilík      5. 7. 2018 21:37 
Ahoj Zdendo, mám novinku včera se tetě Martině a strejdovi  Jirkovi narodila holčička Eliška a je to dědy z Křižatek 
vnučka, dneska jsme se byli na ní podívat v porodnici. Také jsme na tebe vzpomínali při obědě vařila jsem tvojí 
nejoblíbenější omáčku. Vám ale také určitě dobře vaří . dnes jsi se asi vyhýbal focení ,na žádné fotce jsem tě neviděla. 
Posíláme pac a pusu babi a děda. 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      5. 7. 2018 21:29 
Ahoj huraaa našla jsem Vás na fotkách, tak vidím,že jste spokojení. Zajímalo by mě Ondrášku jestli jsi ten jogurt snědl   
----------------------------------------- 
Jana Roubová      5. 7. 2018 21:27 
Zdar Jani. Už jsem doma. Teď nám dva dny nepršelo, tak jsem si na štítku a na helmě přivezl docela pěknou sbírku 
hmyzu :-)   



Najeli jsme 3300 km, více jak polovinu v dešti.    
Krkavec je kopec.   
Kamna kouří i v Paříži.   
Táta 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      5. 7. 2018 21:26 
Ahoj děti, koněcně se nám dnes zase povedlo perfektně vyčistit bazén. Tak ho budeme udržovat, ať ho máte 
připravený;-) Jak jste si užili táborák? Už se těšíme až si uděláme společně ohýnek doma nebo na chalupě. Páčko 
taťka a mamka 
----------------------------------------- 
Lucka Rákosníková      5. 7. 2018 20:54 
Lucko zdravíme tě z Dobříše. Dneska jsme trhali rybíz, tak jsme vzpomínali, kolik jsme přitom vždycky užili legrace. 
Těšíme se až budeš vyprávět svoje zážitky z tábora. Měj se krásně. Babi a děda 
----------------------------------------- 
Mára a Štěpán Trajerovi      5. 7. 2018 20:21 
Čau kluci, zdravíme vás ze Zlončic!! Už se těšíme, až s vámi třeba na kolech zajedeme na koupák do Kralup, je tu 
hrozné vedrooooo! Děda nám dneska spadnul do bergénií (to jsou ty kytky u garáže), ale tentokrát žádná zlomenina 
:-) ... HURÁ. Staráme se o Dluhošovic králíka, má totiž také 14 dní "bez rodičů" a po pravdě, snáší to asi hůř než vy, 
chodí za námi jako malý pejsek a kňourá, asi ho vezmeme brzo na procházku :-). Teď vám pár dní nepřijde dopis, 
protože pošta má volno. Moc na vás myslíme a koukáme na fotky (super!) i deník. Mějte se pohádkově, posíláme 
kvadriliardu pusinek. Čao Paola and Zdeny 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      5. 7. 2018 20:12 
Ahoj kluci zdravíme z Krkonoš. Dnes tu prší a tak doufáme že máte hezky.Urcite se Vám tam líbí Táta dodnes 
vzpomíná na tábory na Želivce.Teším se co budete vyprávět babička, děda a teta Ola 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      5. 7. 2018 20:06 
Ahoj, my se máme dobře ! Co ty ? Zdraví tě i moura s Mikešem.   
Už se těšíme až přijedeš k bazénu.   
A něco i ugrilujeme. V pondělí přijede na maliny Honza, snad ti něco nechá.   
Tak koukej přijet. bJ + dB 
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      5. 7. 2018 19:51 
Ahoj holky,moc Vás zdravíme a zuřivě Vás hledáme na fotkách..Máte zvláštní dar se focení vyhýbat :-) My dnes byli s 
tátou u Koštejnů,kteří samozřejmě pozdravují a pak jsme byli v kině..Doufám,že hlídku jste zvládly levou zadní..Tak 
paaaa máma Alena 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      5. 7. 2018 19:42 
Ahoj Adélko, počasí vám přeje, tady ted momentálně prší, my se s tatkou vrátili z Moravské Vsi, ale dnes děs běs, 
dálnice D1, kolony, kolony, před Brnem se stáloskoro hodinu. To ty se tam máš určitě líp. Koukala jsem na fotky a 
moc pěkný, měli jste tam táborák. Hned bych si to s tebou vyměnila, já jsem neustále v jednom stresu, práce a 
babička, moc si to užívej, posíláme pusinky, vzpomínky a těšíme se na tebe, maminka a tatínek a Vilík 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      5. 7. 2018 19:11 
Ahoj Eliško a Kubíku! Jsem s Evou na chalupě a nasbírala jsem vám borůvky. Dám je do mrazáku a počkají na vás!  Jste 
úžasní, jak to zvládáte, hlavně si to užijte! Máte za sebou týden, ještě jeden týden a už se uvidíme! Mějte se krásně. 
Mám vás ráda. Maminka.  
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      5. 7. 2018 18:32 
Ahoj Tobí,   
dneska jsem byla u Aničky a Lukáše, moc tě zdraví, Ben měl celý den zkoušku na ten Všesokolský slet, tak tam v tom 
horku přežili a zítra mají to hlavní vystoupení, tak to musí zvládnout ještě jednou....dopis od nás i pohled od babi ti asi 
přijdou kvůli svátkům až v pondělí, já ti pošlu příští týden ještě balíček. Vypadá to, že si to moc užíváte, mějte se 
krásně, bisous, MB.   
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      5. 7. 2018 18:18 



Zdravíme vás táborníci!:) Dneska to je bez výsledku, ty budou až zítra...Věřím, že si užíváte a hrajete a 
bojujete(doufám, ze to zvladas i bez brýlí:))) Editka ti posila veeelkou pudinu a už se ji myslím i stýská, každý den ti 
dává dobrou noc na dálku i se mnou!:) Mějte se tam krasne a doufám, ze te brzo najdu na fotkach 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remeš      5. 7. 2018 18:12 
Ahoj Eli a Kubík. Vidim podle fotek , že tam máte super zábavu. Tak si to uživejte. Myslím na vás a miluji vás. Pa. Táta.  
----------------------------------------- 
Barča Votlučková      5. 7. 2018 17:44 
Ahoj Baru, moc pozdravů z rozpálené Prahy. Každý den prohlížím fotky, občas tě i najdu, a to je pak radosti. Program 
máte pestrý, tak si to užívej. Přeji hodně dalších zážitků. Pac a pusu posílá babča   
Pozdravuj taky Kačku  
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      5. 7. 2018 16:08 
Ahoj Eliško, vzpomínáme na tebe, máte tem krásně, našli jsme tě zatím na jedné fotce, asi se schováváš, víme jak se 
ráda fotíš. Zítra u nás bude Karolínka i Nikolka. Měj se fajn, zdraví Tě B a D   
----------------------------------------- 
Vojta Vodrazka      5. 7. 2018 15:50 
Ahoj Vojti, moc Te zdravime a jsme radi, ze vam pocasi preje. Doufame, ze jsi uspesny v celotaborove hre a ze uz mad 
plno zazitku. Velkou pusu Ti posilaji mamka, tatka a Anicka 
----------------------------------------- 
Emma Zielinski      5. 7. 2018 15:35 
Ahoj Emmicko, zdravime z Kyota. Aikido je tu doma. Tesime se na tebe. Mama a tata 
----------------------------------------- 
Gabi Koutecká      5. 7. 2018 15:33 
Ahoj Gabi, byla jsem na borůvkách a je to bída. Nasbírala jsem sotva na koláč. Teď vegetíme s babi na zahradě a taťka 
uvnitř pracuje.  Posílám velkou pusu, M. 
----------------------------------------- 
Ondra Preis      5. 7. 2018 15:26 
Ahoj Ondrášku! Každý den koukám na fotky z tábora. Když uvidíš fotografa prosím usměj se na něj a pošli nám 
pozdrav. Máte se tam vážně báječně, spoustu zábavy a aktivit. Prosím pošli mi psaní a na druhou stranu můžeš 
namalovat nějaký obrázek, víš jak tvé malování mám ráda. Hezky papej a buď na sebe opatrný. Pusu máma   
----------------------------------------- 
Šimon Preis      5. 7. 2018 15:22 
Ahojky Šímo! Dostala jsem tvůj pohled. První noci museli být pořádně studené. Když ti bude zima zapni spacák až po 
uši a schovej hlavu do kapuci, to určitě pomůže. Balíček pošlu po tetě Ingrid, která přijede pro holky v sobotu. Užívej 
tábora a dávej na sebe pozor. Pusu máma 
----------------------------------------- 
Daniel Tureček      5. 7. 2018 14:51 
Náš milý Danny! Posíláme pozdravy za každý den a každou hodinu a minuty taky, kdy na Tebe myslíme! Teď jsme Tě 
dokonce našli na fotce s nerfkou - drsní borci jste:-) A hlavně jsem zajásala, že na táboře jsi, protože jsme tě tři dny na 
žádné fotce nenašli. Poslali jsme Ti pohledy, aj balíček bychom přidali, ale teď jsou svátky a pošta 4 dny nechodí. Tak 
nejdříve v pondělí... Danýšku, opatruj se a moc si to užívej! Těšíme se na Tebe! Pusu M+T 
----------------------------------------- 
Vojtík Hykel      5. 7. 2018 14:03 
nazdárek Koudelka.Koukáme jak se máš dobře.Hlevně abys na těch akcích neusnul. Zdraví tě Véna,Miru,megina a 
jesika. 
----------------------------------------- 
Šimonek a Ondrášek Preissovi      5. 7. 2018 12:34 
Ahoj zlatíčka moje.vzpominam moc na vás.Tady je hrozný horko.Vcera jsem hlídala Bertíka.,pak jsme šly s mamkou 
na Staroměstské náměstí bylo tam moc cizinců. každý den sleduji fotky tak mi zamavejte.moc pusinek posílá babička 
Soňa. 
----------------------------------------- 
Alenka, Maruška a Barborka Kot      5. 7. 2018 12:24 
Ahoj holčičky, každý den se díváme na fotky a vypadá to, že jste na  bezva místě s bezva partou. Už se moc těšíme, až 
nám budete vše vyprávět. Opatrujte se. Spoustu pusinek posílám MÁMA A TÁTA 
----------------------------------------- 
Nikolka Kramar      5. 7. 2018 12:08 



Ahoj Nikolicko , posielam ti tisice pusinek , takisto zelvicka Niki ta pozdravuje, uza sa tesi na teba kedi jej das 
papanicko, uzivaj si tabor, vidime sa skoro Love you , tatinek Miro, 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      5. 7. 2018 11:37 
Ahoj Áďo!!! Posíláme ti milion pozdravů. Máme se fajn, včera jsme byli na Stounech a bylo to fakt supeeer!!! Moc na 
tebe myslíme, podle fotek a deníku to máte zase bezvadný!!!! Děkujeme za dopis. Balík poslal tatin s Pepčou, tak 
snad ti brzo dorazí. Měj se moc hezky, tisíc pus...mamča, taťka a Pepi 
----------------------------------------- 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B.      5. 7. 2018 11:34 
Nazdárek!  Každý den pozorně sleduji fotky a soudím,že se máte výborně.V Praze je teď horko jako v peci.U vás 
zřejmě taky ale v přírodě je to mnohem příjemnější. Už to asi bude na koupání.Já dneska půjdu odpoledne venčit 
Kvída,protože maminka je v práci.Bude legrace.Dám vědět jestli mne neodvlekl někam do neznámých končin. Dávejte 
na sebe pozor a pěkně si užívejte.  Pusu b.E. 
----------------------------------------- 
Daneček a Theoušek Petříkovi      5. 7. 2018 11:25 
Ahoj chlapoušci, moc na Vás myslíme a posíláme pusinky. Já jsem v práci a táta na Masečíně. Včera jsem byla u 
babičky Jáji, pozdravuje Vás a těší se až přijede na Masečín. Buďte hodní a pozdravujte kamarády. Pac a pusu na 
čumáček máma, táta + pes Káča 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      5. 7. 2018 11:16 
Ahoj,Ani,ještě jednou tě moc zdravím,zapoměla jsem se podepsat,jsem v práci,zvonil mi tu zvonek a já ti to odeslala 
bez podpisu.Hezky si to užívej.Babi Anička 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      5. 7. 2018 11:05 
Ahoj,Aničko,sleduji fotky,moc tam nejsi,ale aspoň občas tě zahlédnu.Máte tam hodně aktivit.Já jsem pořád v práci,nic 
jiného nestíhám.Hezky si to tam užívej.PA 
----------------------------------------- 
Josh, Max, Romy, Kasi Grace      5. 7. 2018 10:55 
Moje vnoučátka, každý den jezdím na koních a je nejvyšší čas abyste již začali jezdit se mnou. Rybičky v jezírku jsou v 
pohodě, ale ta největší a nejstarší při krmení všechny odhání a požírá největší kousky. Špačci nám obrali ty malé 
třešínky, ale ve spodní části něco zůstalo. Jinak na chalupě klasika, těšíme se na vás. děda 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      5. 7. 2018 10:16 
Ahoj Sárinko,   
čteš Polární pohádku nebo ji pak budeme číst spolu. A co deník .. jen nezapomeň psát psacím :-). Moc děkujeme za 
dopis .. a snad ještě něco napíšeš. Užívej si báječného programu na táboře .. no já bych hned jela .. million pusinek 
pro TEBE maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      5. 7. 2018 10:12 
Ahoj Aničko, dnes jsem se díval na fotky. Vypadá to, že máte o zábavu opět postaráno :-) Počasí parádní a parta taky, 
takže to nejdůleřitější je super. Včera jsem byl v Bratislavě na služebce a dnes odjel do Ř. očesat rybízy a maminka 
dělá něco do práce. Večer pojedeme společně na Flintour za babi a Josífkem. Moc na tebe myslíme a posíláme pusu. 
Tata, maminka a Josífek 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      5. 7. 2018 10:11 
Ahoj kočko, za chvíli vyrážíme do Svojetic. To nás Kája nejspíš zase bude zuřivě vítat. Nějak teď nejsi moc na fotkách, 
jsi tam vůbec? Doufám, že ti chodí pohledy, teď bude trochu pauza kvůli svátkům. Posíláme velkou pusu, M+T  
----------------------------------------- 
Barborka Votluckova      5. 7. 2018 10:08 
Ahoj, Baru jedem na vylet s Edou zdraví tě David a máma  
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      5. 7. 2018 09:56 
Ahoj Terinko, dnes k nám hned po ránu dorazilo krásné léto stejně jako k Vam. Věřím, že si to teploučko užíváte my 
určitě. Matýsek dnes vstával docela pozdě ale o to z lepší naladou. Hned po ranu se nabídl, že vysaje, vytře a neco 
dobrého uvaří. Dělám si legraci... jen vstával pozdě, byl nějakej unavenej po včerejším fotbale z babičkou. Moc na 
tebe myslíme. Užívej si. Ahojky mamka, taťka, Matýsek a babička. 
----------------------------------------- 



Ali a Šáry Moučkovy      5. 7. 2018 09:37 
Ahoj holky,   
všimla jsem si, že se mi včera neodeslala celá zpráva  :-(   
chtěla jsem Vám napsat, že jsem konečně koupila všechny potřeby pro výrobu "slizu". Tak se zkuste zeptat, jestli s 
jeho výrobou někdo nemá zkušenosti, aby se nám povedl  :-)   
Pa, mějte se, myslím na Vás. Mamouch 
----------------------------------------- 
Richard a Kateřina Švejdovi      5. 7. 2018 09:10 
Ahojky, tak hlásíme, že jsme dorazili do Znojma a celá milevská banda se k nám přidala. Počasí nám přeje stejně jako 
vám a tak dnes vyrážíme na kola. Jsme rádi, že se vám na táboře líbí. Tnerf bitvy vypadají skvěle. Mějte se fanfárově:) 
Taťka a mamka 
----------------------------------------- 
Max,Josh,Kasi,Romy      5. 7. 2018 09:09 
Dobré ráno,princové a Růženky,tělocvična uklizená,rybičky nakrmeny,dnes mě čeká další den příprav na pobyt s vámi 
zde.Utíká to utíká.Za týden přiletí rodiče a budem balit do Irska.Tak čao zase zítra na vzkazovníku.babi 
----------------------------------------- 
Carly a Lucy      5. 7. 2018 09:02 
Hezký den děti moje milovaný, dnes bude zase velké teplo a třeba se budete koupat. Dnes  se jdu podívat jak roste 
Nico, udělám vám nějaké video. Myslím na vás, užívejte, pusu mamina. 
----------------------------------------- 
Jakub a Eliška Remešovi      5. 7. 2018 08:23 
Ahoj Kubíku a Eliško, je čtvrtek, je státní svátek a nechodí pošta. Dnes dopis tedy nedostanete. Bude horko, vypadá to 
na koupání v bazénu! Já jdu umýt okna  
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      5. 7. 2018 08:03 
Ahoj Natálko, vůbec tě nevidíme na fotkách, děláš tu akrobacii nebo se někde povaluješ:-)? Doufám, že dnes 
nezmoknete, možná bude bouřka.  Měj  se fajn. Pusu posílá máma s tátou. 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      5. 7. 2018 07:50 
Ahoj Aničko, dnes je svátek, pošta nepřijede, tak ti píšu aspoň vzkaz. Byli jste včera v bazénu? Bylo nádherně, možná 
až moc horko. Co nerf? Už jsi střílela? A co Natalka:-)? Doufám, až se vrátím domů najdu od tebe dopis nebo nějakou 
zprávu.  Měj se moc hezky a dnes neumožní, možná bude pršet:-). Papa. Máma s tátou 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      5. 7. 2018 07:20 
Ahoj Terezko, včera prišlo do Prahy opravdové léto. Navíc je úzaný klid, protože si kvůli svátkům vzalo opravdu 
mnoho lidí volno, což je fajn, protože Praha je volnější. Maminka suší a upravuje levanduli, a tak máme celý byt 
krásně provoněný. Jinak jsme se rozhodli, že dnes uděláme servis, abychom si užili volna od zítřka do neděle. A 
samozřejmě, myslíme na Tebe, povídáme si o tom, co asi děláš (část z toho je, jako vždy, vidět na fotkách) a jak se 
máš (to na fotkách vidět není). Ale předpokládáme, že je to u Tebe po všech stránkách super, skvělý, výborný, 
bezchybný, parádní, prímovní a vůbec, že se máš zkrátka dobře! Moc, moc a moc Tě zdravíme, hubancujeme a 
máváme Ti! Máma, Táta a Fido :-) 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek      5. 7. 2018 07:10 
Ahoj Jeníčku. Dnes Ti pouze píšu,je svátek.Chodí Ti pošta. Zítra jedu na chalupu, stavět bazén. Užívej si to tam. Pusu 
máma a Jonáš  
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      5. 7. 2018 07:09 
Aho Vojti, zdravim te z Californie. Vidim dle foto, ze si to paradne uzivate. Ja dnes byla ve meste duchu Calico, kde se 
v 19. stoleti tezilo stribro. Vlezla jsem i do dolu a svezla se vlackem. Zitra vyrazim do Las Vegas, tak drz palce, treba 
budeme milionarii. Mluvila jsem taky s babickou. Bobca se pekne rozstekala, tak az se vratim nastane ji vojna. Jinak si 
to spolu moc uzivaji. Bobca vzdycky babicce vynada, kdyz si odskoci do mesta nebo na zahradu a necha ji doma 
samotnou. Vzdyt znas Bobcu, jak je nerada sama. Moc na tebe vzpominam a posilam cestovatelskou pusu. Teta P.  
----------------------------------------- 
Simonka a Michálek Lamačovi      5. 7. 2018 06:54 
Ahojky, moc Vás zdravíPěkně si to na táboře užíváte a nenudíte se. Martínek s Kačkou,Ondráškem s tetou a strejdou 
jeli také na dovolenou, tak se jim starám o psa, želvu a morče. Mějte se fajn a už se těším, až přijedete za mnou. 
Oslavíme pak spolu dodatečně, Simonko, ty Tvoje včerejší narozeniny. Pusu posílá babička a Cliffík pac 



----------------------------------------- 
Tom Malý      5. 7. 2018 00:53 
Ahoj Tomíku, dneska jsem podruhé v životě hrála tenis na celý kurt....velká zábava!!!! Někdy tam zajdeme i s tebou a 
Barčou, bude se vám tam líbit. Doma s taťkou malujeme, tak to budete koukat....pozdrav a velkou pusu oběma!!!! 
Mamča a taťka 
----------------------------------------- 
Anička a Romča Kochovi      5. 7. 2018 00:45 
Ahoj Romčo a Aničko,   
prohlížíme s tatínkem fotky a je vidět, že máte nabitý program a hlavně se všude usmíváte. To máme radost. Dnes 
večer tu byli na návštěvě Zuzka s Romanem od Tomáška s Bárou a Pavla se Zdeňkem od Štěpánka s Marečkem. Bylo 
to prima, vzpomínali jsme všichni na vlastní zážitky z táborů:-). To byste se nasmáli. Romčo, určitě si zahrajte ten 
Bang a mrkni na ty fotbalisty. Ani, tobě moc děkujeme za všechny zprávičky. Posíláme vám velkou pusu a užívejte si 
to tam. Máte tam prima kamarády.   
Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Zděnda Odstrčilík      4. 7. 2018 23:30 
Ahoj táborníku,tak jak se vede ? Když koukám na fotky tak vidím ,že se nenudíte, tak trochu ti závidím asi pojedu 
příští rok taky na tábor,musím zjistit jestli pořádají nějaký pro babičky. Pozdrav a pusu ti posílají babi a děda z 
Křižatek. 
----------------------------------------- 
Tonik Rokos      4. 7. 2018 22:56 
Ahoj Toniku,posíláme Ti s dědou další pozdrav,hlavně ať máte hezké počasí a najdeš si nové kamarády.prohlížela 
jsem i fotky. Tak se měj hezky a pošlu Ti další pohled a užij si kus prázdnin.Babička a děda z Třebešína 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      4. 7. 2018 22:13 
Ahoj Maty, dneska jsme se zase s tátou dívali na fotky, mate se tam paradně, to je super. Včera jsem ti nenapsala 
výsledky fotbalu - takže poslední výherci Anglie a Švédsko. Wimbledon - vyhrál Veselý, Plíšková i Šafářová.....a 
samozrejme Federer 
----------------------------------------- 
ALI A SHARKA MOUČKOVY      4. 7. 2018 21:49 
Ahoj holky,  zdravím a posílám pusinky  
----------------------------------------- 
Luisa Samková      4. 7. 2018 21:30 
VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM, LUISI!!!   
POŘÁDNĚ TO OSLAVTE!   
(a koukej mi dát o sobě vědět. Došel ti balíček?) :-* Máma 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      4. 7. 2018 20:47 
Čus Jano, už vím, kam pojedeme na víkend, pojedeme do Špindlu, ale bez Baka... Dneska jsem byla v Roudnici a mám 
nový boty (budu mít v čem hrát fotbal a v čem tančit) a pak jsme courali po mk... Byli jsme na pizze pod branou, ale 
bez tebe nebyla tak dobrá ;)... Taky mám pár kusů nového oblečení (pošlu na ig na zhodnocení). Takže dneska jsem 
měla jeden z těch dnů, které by tebe nebavili :) Tak si užívej tábora! Už se na tebe moc těším!   
Tak zatím ahoj   
Ta průměrně vysoká blondýna 
----------------------------------------- 
 
Terezka Krasicka      4. 7. 2018 20:35 
Ahoj Terezko dneska jsme videli další fotky a vypadá to že si to super užíváš.My jsme byly s Máťou na chatě a v lese 
jsme si pinkali aby nám Ríša nevzal tenisáky.Však to znáš jak chtěl za námi.Pozdravuje té Laďka pa babička děda a 
Alfík 
----------------------------------------- 
Jana Roubova      4. 7. 2018 20:23 
Opeču salám. Táta 
----------------------------------------- 
Jana Roubova AC/DC      4. 7. 2018 20:22 
Šel bych na Iron Maden  
----------------------------------------- 



Gabča Koutecká      4. 7. 2018 19:54 
USUBOTUA Z USUH USUP   
 .... HEŘB AN ETJEHATEN OHOKIN ,ÍPOTEN ES ODKIN A ARH NEJ OT EJ ,ŇEMOPAZEN A ETEPUOKYV I ES KAT ,AKROH 
UONČAZ MÁV ĎET .TÁMS ES LĚDIV ESAZ ĚT MESJ ĚNČENOK   
.ŠETČ OH ULAMOP KAJ ,MÍV EŽOTORP ,ULAMOP OH UŠÍP .METXET OTMÍT S I ICÁRP LAD IS MESJ KAT ,OLAZVNE OT 
IM UT ELA ,AKVOESROM TÝB ALĚM OT ĚNDOVŮP   
IBAG JOHA   
Prej tatarština ..... pche 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      4. 7. 2018 19:27 
Čauky dítě, taťka se ti snaží napsat vzkaz v tatarštině, ale nějak mu to nejde. Asi by ses načekala, tak tak jsem štafetu 
raději převzala já. Byli jsme dnes za dědou a vypadá dobře, už se moc těší domů, ale musí být ještě trochu trpělivý. 
Zítra jdu na borůvky, drž mi palce, ať nepolapím klíšťáka. Jo, a koupili jsme další kladívko, jsem zvědavá, jak dlouho 
vydrží. Testnem ho v sobotu. Máme tě rádi a posíláme velkou pusu, M+T  
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      4. 7. 2018 19:25 
Ahoj táborníci,    
zase vás moc zdravíme! Už jsme si prohlédli nové fotky a zase je to super! Skvěle vypadá i divadlo, ve kterém jste 
podle fotek už i vystupovali;-) Tak jen tak dál! Těšíme se na koresponďák(y). Páčko táta a máma 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      4. 7. 2018 19:20 
Ahoj Vojtí, srdečně Tě zdravíme z Prahy a jsme rádi, když na fotkách vidíme, jak jsi v pohodě. Od zítřka do neděle 
budeme kvůli prodlouženému víkendu posílat jen vzkazy, ale doufáme, že Ti pošta od nás došla v pořádku. Měj se 
pěkně a plně užívej prosluněných dní na táboře. Velkou pusu Ti posílají mamka, taťka a Anička 
----------------------------------------- 
Jéňa Tomášek      4. 7. 2018 19:04 
Ahoj Jéňo, posílám Ti moc pozdravů a pus z Prahy! Měj se nádherně, hezky tvoř na šikovných ručičkách a pořádně jez 
;-) Papa teta Jana s Nellinkou  
----------------------------------------- 
Simonka a Mišák Lamačovi      4. 7. 2018 19:02 
Ahoj Simi a Mišáku, posíláme vám s Nellinkou moc pozdravů a pus z Prahy! Dneska byla oslava, tak doufám, že jste si 
to parádně užili. Mějte se nádherně a papa teta Jana  
----------------------------------------- 
Josef Trčka      4. 7. 2018 18:48 
Ahoj Pepčo, právě jsem se dívala na vaše fotky a vidím, že máte plno zábavy. Určitě se Ti tam líbí. Teď budou vedra, 
tak se nespal. My uklízíme po zednícich a co Tě bude zajímat, už jsou kombajny na polích a sklízí úrodu. Tak letos asi o 
to příjdeš. Ale to nevadí. Pepčo, měj se tam moc hezky a my zase napíšeme.Děda Tě pozdravuje. Babička a děda 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      4. 7. 2018 18:45 
Ahoj Adélko, tak máme středu, tady v Praze je dusno a chystá se v Letňanech koncert, tak bude dopravní masakr. 
Vilík je po stříhání a lítá tu s balonkem jako blázen, vypadá moc pěkně. Přišel dnes od tebe lístek, to vůbec nevadí že 
se ti rozbila baterka, klidně jí vyhoď, koupí se nová. Moc na tebe pořád myslíme a vzpomínáme. Já teď jsem se pustila 
do úklidu ložnice a taťka mě tam dává postupně nábytek. Víš co dnes taťka, udělal, vařil vajíčka, usnul a kdyby Vilík 
neštěkal tak nevím, to byl smrad po bytě. Posíláme plno pusinek maminka, tatínek a Vilíček 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2018 18:35 
Milá Simonko,   
přejeme vše nejlepší k dnešním narozeninkám, jistě bude i super party! Užívejte s Míšánkem i s Jendou bohatý 
táborový program a ať máte hodně sluníčka. Zdravíme Vás z Chorvatska. Adam a Jakoubek Huškovi, pusu Julie 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      4. 7. 2018 17:24 
Ahoj kluci, za chvíli odjíždím do Prahy a zítra jedeme do Václav. notebooka nechám ve Vrchlabí, takže se se vzkazy 
odmlčím až do pondělka. Ale kdyžtak mi zavolejte, ráda vás uslyším. Moc na vás myslím, jestli vás moc nezlobí alergie 
a jestli chodíte k Mudře poctivě pro prášek. Takže příští vzkaz v pondělí. Mějte se. Já jedu šlapat do Václav, myslím, že 
mě tatínek pěkně pomučí. Pusu, máma 
----------------------------------------- 
Šárka a Ála Moukovi      4. 7. 2018 15:37 



Nazdárek holky, moc vás s klukama zdravíme z kol. Doufám, že si moc užíváte a jste plné síly. Už se těším, jak mi 
predvedete co jste se naučili. Mám vás moc rád, taťulda. 
----------------------------------------- 
Monika Pokorná      4. 7. 2018 13:19 
Ahojky Mončo  :o) sedím teď ještě pořád v práci (pro představu – je přesně 13:17) a myslím na tebe. Tedaaaa abych 
pravdu řekla …. už se těším až taky odjedeme, a budeme si užívat sluníčka jako ty :o) Podle fotek jseš šťastná a 
spokojená, což je jen dobře. Mám pro tebe malé překvapení - obrázek / samolepku mimi Groota. Bude ji mít u sebe 
Tom. Teď se pár dní neozvu, pánčto na chatě není internet, ale hned v pondělí ti zase něco málo napíšu. Dávej na 
sebe pozor zlobidlo   ;o) Pozdrav a políbení mám vyřídit i od bábinky, Péti, Lukáše a Toma. Iveta 
----------------------------------------- 
Lucinka Rákosníková      4. 7. 2018 12:14 
Ahoj Lucíku,    
tak zase pro změnu posíláme vzkázek :-) Doufám, že už ti dorazil alespoň první pohled, další jsou na cestě ,-) Tomík už 
má taky prázdniny. Dneska je u Máti. Protože je pěkně, tak se budem odpo koupat. Co vy už jste se koupali? Myslím 
na tebe, jesti ses zbavila rýmy.. Moc se mi líbí, co všechno děláte a těšíme se až budeš vyprávět. Ty lektvary, co ste 
umíchaly byly suprový!   
Mějte se moc krásně, užívejte ,-)   
Pozdravuj Marušku, Fandu a ostatní kamarády!   
pa mamka, taťka, Tomík 
----------------------------------------- 
Barborka Votlučková      4. 7. 2018 11:14 
ahoj šikulko, moc zdravím - dnes už z domova, včera jsem byla až dlouho do večera v práci. Dneska jsme tu s Edou - 
ten leží v obýváku pod stolem, když žehlím nebo dělám na PC, a chodí se mnou věšet prádlo, kolem domu a tak. Byli 
tu babi s dědou a Evička - ta šla s Edou na procházku do lesa a ztratili se - no, takže jsem se do lesa už vydala taky, 
když jsem je šla hledat...naštěstí se našli :-) koukám, že se fakt nenudíte ;-) tak mám radost! užívej, pozdrav ostatním 
z party. papapa pusu posílá máma a spol. 
----------------------------------------- 
Zdenda Odstrčilík      4. 7. 2018 11:01 
Ahoj vánočko jakpak jste se vyspinkali s toníkem? Už jsi provětral novou nerfku? Čekáme na poštu tak nám všechno 
napiš. Dnes jedu za tetou Helou do nemocnice snad už jí brzy pustí domu. Užívej dobrodružství ! Pa a pusu mamka a 
hugo ;-) :-* 
----------------------------------------- 
Vivi Sobolová, Emma Zielinski      4. 7. 2018 10:45 
Ahoj holčičky naše! Posíláme pusu z Prahy!!! Kat, Tom, Eli, Luci, Káji, Alex, Hagusek, mločci :-) :-)))))))) 
----------------------------------------- 
Carly a Lucy      4. 7. 2018 10:36 
Hezký slunný den holčiny moje, včera jste mi udělali velkou radost vašim psaním. Dnes jsem byla vyzvednout 
zapomenutou pláštěnku u Viki’s maminy, taky je na táboře a bude spát 2 noci mimo tábor, kde si budou muset i vařit. 
Takže užívejte dobré kuchyně na Tcampu a není třeba utratit v rámečku všechny peníze za sladkosti !! Pusu máma, 
táta a Bára. Ta se mnou pro vás přijede. 
----------------------------------------- 
Mareček a Štěpánek Trajerovi      4. 7. 2018 10:00 
Kluci, ahoj, moooooc vás zdravíme, fotky jsme s tátou prošli už 2x, paráda!! Prostě LÉTO, JAK MÁ BÝT!! Nechci vás 
úplně napínat, ale v dopisech máte zajímavou novinku :-) zrovna je jdu hodit do schránky. papaPavlinka 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      4. 7. 2018 09:58 
Ahoj Jeníčku. Doufám, že si tábor užíváš. Už mi dorazil i pohled. Pa a mooc pusinek máma a Jonášek 
----------------------------------------- 
Monika Pokorná      4. 7. 2018 09:57 
Ahojky Mončo.Koukala jsem se na fotky z tábora  a myslím si,že jeto úžasný.Moc se mi to líbilo.V jakém oddílu jsi? 
Doufám,že letos nebude žádný úraz.Dnes jedu s Ivet a Péťou na chatu a potom jedeme k Lukčovi.Jdu se 
připravovat,měj se krásně a ahoj babí Naďa 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2018 09:57 
Ahoj Simonko vše nej k narozeninám přeje teta Ivana a Jonášek 
----------------------------------------- 
 



 
kluci Brůžkovi      4. 7. 2018 09:39 
Ahoj kluci, dík za zavolání, aspoň o vás vím, jak se máte. Tak snad ta rýma brzy přejde. Já jedu dnes z Vrchlabí domů a 
zítra razíme do Václav na kola, bude tam i Káťa s Davidem, tak oslavíme její 40. Mějte se. Máma 
----------------------------------------- 
Zuza a Eliška      4. 7. 2018 09:34 
Ahojky holky,moc vás zdravíme, dnes máme poslední pracovní den a pak nás čeká prodloužený víkend - huráááá :-) 
Táta sice bude muset do práce, ale chystáme se, že vyvenčíme dědu (když bude chtít) a pojedem se podívat jak válčí 
na chatě babička s Matym, tak vám přejeme dálší parádní taborový den, papa máma a táta Němečkovi 
----------------------------------------- 
Honza Stejskal      4. 7. 2018 09:32 
Ahoj!Gratulujeme k diplomu!!!Jsi borec a my jsme na Tebe pyšní.Maminka poslala pár fotek a moc Ti to "sekne".Jen 
tak dál.Přejeme Tobě i Eli hodně krásných zážitků,pěkné počasí a prima kamarády.E,K a P z Jablonce 
----------------------------------------- 
Romy,Max,Kasi,Josh      4. 7. 2018 08:54 
Dobré ráno,máte radost z balíčků?Už se oteplilo,sedáme večer u krbu a včera jsme opekli vaše oblíbené 
buřtíky.Připustili jsme rybkám vodu,jsou tam všechny a daří se jim dobře.Děda rajtuje a babi gruntuje.Bavte se a 
sportujte.babiděda 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2018 08:35 
Ahoj Simčo, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Užívej si pobyt na táboře a pozdravuj kluky. 
Doufáme, že i vám tam svítí slunce a že se můžete koupat. Pozdravy od babi, dědy a tety Jany 
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      4. 7. 2018 08:08 
Ahoj holky,všichni Vás moc zdravíme,zvláště Putu,který hned ráno zcela neomylně zamířil do Eliščiny čerstvě 
povlečené postele a obsadil polštář :-) Myslíme na Vás..Vinčálci 
----------------------------------------- 
Michal Lamač      4. 7. 2018 07:45 
Ahojky Mišáku:)), posíláme Ti veliké pozdravy, děkujeme za pohled. Užívej si táborové zábavy a měj se jen a jen 
báječně. Papa máma, táta, Max, Lex a Maggie 
----------------------------------------- 
Sofinka Vachtlová      4. 7. 2018 07:44 
Ahoj Sofi, moc Tě zdravím! Děkujeme za dopis, moc nás potěšil! Sledujeme každý den fotky a deník, tak jsme rádi, že 
o Vás trochu něco víme :-) Tak zas napiš a snad budeme mít štěstí vidět Tě i na více fotkách. Pusu Máma 
----------------------------------------- 
Simonka Lamačová      4. 7. 2018 07:42 
Naše milá Simonko :))), přejeme Ti všechno nejlepší k Tvým dnešním narozeninám. Užij si plno zábavy, posíláme 
veliké a sladké pusinky. Papa máma, táta, Max, Lex a Maggie 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      4. 7. 2018 06:30 
Ahoj Eliško a Kubíku, je půl sedmé a jedu do práce. Dnes bude horko, tak nezapomeňte hodně pít! Sleduju vás na 
fotkách a parádně si užíváte! Přišel mi první pohled, díky! Mějte se zlatíčka, mám vás ráda! Cmuk mamka 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      3. 7. 2018 23:23 
Pozdrav od babičky a dědy a strejdy Romanaa taky jeho kočiček. 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      3. 7. 2018 22:34 
Ahoj Honziku moc zdravíme a vzpomímáme jak si to užíváš měj se krásně papa babi děda Petra Maty i holky  
----------------------------------------- 
Daniel Tureček      3. 7. 2018 22:19 
Ahoooj! Moc Tě s tátou zdravíme a jsme rádi, že z fotek to vypadá, že se máš moc hezky. Myslíme na Tebe a těšíme 
se na společné prázdniny. Teď si ale užívej kámošů a pohody bez rodičů:-) Pak nastane pohoda s rodiči:-) M+T 
----------------------------------------- 
 
Tonda Kovařík      3. 7. 2018 22:17 
Ahoj Toníku, posíláme moc pozdravů, koukáme každý den na fotky, na pár už jsme tě viděli, čteme i deník co děláte a 
věříme že je to prima  zábava. Ahoj a pusu posílá máma a táta. 



----------------------------------------- 
Kačka, Ríša, Honzík a Eliška Š      3. 7. 2018 21:52 
Ahoj mládežníci! Zdravíme do Míreče. Doufám, že už vám dorazily pohledy. Podle fotek to vypadá, že máte slušnou 
zábavu. Dokonce byla i diskotéka a nerf bitva! Zítra bude u nás stěhování národů, my razíme do Znojma a Vídeňáci do 
Prahy. Budou vedra, tak hodně pijte (hlavně Kačí)!! Mějte se a užívejte. Pa Mamka Jíťa 
----------------------------------------- 
Valentinka Hájková      3. 7. 2018 21:42 
Ahoj Valentinko,   
Právě Klárka s Kubou mastí s tátou karty,vždyť to znáš, jak je tatínek soutěživý a chce vyhrát:) jednou se mu to už 
podařilo  :)) Já jsem dnes byla u Haničky na návštěvě a moc Tě zdraví i s Eliško. Máš si moc užít tábor, a potom budeš 
holkám povídat zážitky.  Pohled by už měl dorazit zítra z Bruselu a od nás taky. Ale čt a pa jsou státní svátky,tak asi 
nebude chodit pošta. Tak budeme psát sem do vzkazovniku. Měj se moc krásně, pusu máma, tata,Klárka a Kuba. 
----------------------------------------- 
Vojta Hykel      3. 7. 2018 21:08 
čauky Vojtíku,   
zdravíme Tě na tábor a nech se fotit, protože jsme Tě našli jen na dvou fotkách a ještě zezadu :-) pusu mamka a taťka 
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      3. 7. 2018 21:05 
Ahoj Terezko,    
dnes jsme ti odeslali dopis. Z fotek je vidět, že si to na táboře užíváš:-). Dnes jsem byla u doktora a už jsou záda lepší. 
Takže se těším až podnikneme ten náš domluvený holčičí den. Papa  Maminka. P.S. pozdravuje tě tatínek, Matýsek a 
babička Jolanka.  
----------------------------------------- 
Samík Suvandžiev      3. 7. 2018 20:53 
Ahoj Samulko,   
doufám, že se ti tam líbí, podle fotek vypadáš spokojeně. Koukáme každý den. Mia je u babičky a my s tátou makáme 
na vašem pokojíčku. Vůbec to tu nepoznáš, až se vrátíš. Každý den Ti posílám pohled, doufám, že ti chodí :) Pozdravuj 
Toníka, Máju a Matese. Máma a táta 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      3. 7. 2018 20:25 
Ahooooj! Zprávy z MS 2018:) - včera porazila Brazílie Mexiko 2:0 a Belgie Japonsko 3:2 v posledních minutách. 
Dneska vyřadilo Švédsko Švýcarsko 1:0....Poslední zápas se teď hraje a pak uz bude komplet složení pro čtvrtfinále 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      3. 7. 2018 20:13 
Ahoj děti, moc a moc vás zdravíme. S radostí jsme si prohlédli další nové fotky, na které se každý den těšíme ze všeho 
nejvíc. Snad vám v noci nebyla moc zima, ale už by mělo být tepleji:-) Máma dnes odeslala další pohledy, tak je asi 
zítra dostanete;-) Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Šárka Moučková, Ála Moučková      3. 7. 2018 19:51 
Nazdar neteřinky, děkuji za krásný koresponďák. něco nakreslenýho by se tan teda taky vešlo. ale nebojte nějaké ty 
sladkosti, jak o nich píšete pošlu. koukám, že trpíte hlady, tak pošlu i nějaké rohlíky s máslem. Váš vypečený strýček 
Vyskok 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      3. 7. 2018 19:08 
Ahoj Sári,   
dnes jsme dostali tvůj dopis a jsme rádi, že tě to na táboře baví a máš novou kamarádku. Užívej si zábavu, 
nezapomeň psát do deníčku a měj se moc hezky:-) Pusu posílá táta a máma 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      3. 7. 2018 18:37 
Ahoj Adélko, moc tě zdravíme s tatínkem a Vilouškem. Děkujeme za lístek, dnes přišel a měli jsme velkou radost, já ti 
zítra po Martínce pošlu trička a dopis. Vilík jde zítra na stříhání, tak už je vykoupaný, vypadá jak plyšáček a má zase 
rarašecí. Za chvilku příjde pan Kučera, dá si sem lino a věci a zítra už to bude hotové. Posíláme ti pusu a užívej krásné 
počasí a prázdniny, už se těšíme jak si to s tebou užijeme v Harrachově. Mamka, taťka a lumpíček Vilíček 
----------------------------------------- 
Romy, Kasi, Josh a Max      3. 7. 2018 18:14 
Dnes jsme se rozhodli navstivit zelvi nemocnici. Mohli jsme je krmit a taky si s nimi zaplavat. Jsou to zelvy, ktere se 
zamotaly do rybarskych siti nebo jsou zranene. Vetsinu z nich pusti zpet do oceanu. Zitra brzy rano odletime na 2 noci 



do Tanzanie na Safari. Asi s sebou neubudeme brat ipad, tak abyste se nebali, ze se 2 noci mozna nebudeme ozyvat. 
Jestli se nam tam bude libit, vezmeme vas tam priste. Je fajn vedet, ze se vam na tcampu libi. Opatrujte se a dobre 
jezte 
----------------------------------------- 
Bára Votluckova      3. 7. 2018 17:50 
Ahoj, poklade užívej pohodu a relax. Kačka měla v Chorvatsku karneval a stále hledají fantomase v bojovce. Zatím 
neúspěšně. Tak snad se ji to do konce pobytu podaří. Ahoj David. Maminka tě taky zdraví a posílá pusu 
----------------------------------------- 
Míša Polanková      3. 7. 2018 17:49 
Ahoj Mišulko, je pěkné počasí tak na tebe vzpomínáme, že ti to vychází pro hezké chvíle na táboře. Ke konci týdne má 
pršet, tak doufáme, že tam u vás to nebude dlouho trvat. Zítra ti budeme posílat další pohled, měj se s Nikčou hezky 
a užívej si to!   
Babička a děda z Děčína 
----------------------------------------- 
Jana Roubova      3. 7. 2018 17:27 
Zdar Jano,    
Dnes Litva a Lotyšsko. Pro změnu cely den opět pršelo. Je tu příjemných 13 stupňů. Mám všechno mokrý. Míra dnes 
získal dvakrát tři body za zpěv do helmy  
----------------------------------------- 
Toník Rokos      3. 7. 2018 16:36 
Ahoj Toníčku, posílám moc pozdravů, koukám každý den na fotky, na pár už jsem tě viděl a Zdenka taky, a čtu si deník 
co děláte, prima že máte zábavu. Pusu ahoj táta 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      3. 7. 2018 16:36 
Ahoj Vojtí ,děkuji Ti za lístek. Mám Ti vyřídit pozdrav od tety teď jsem s ní mluvila . Bobinka je samá lumpárna. Balíček 
a pohled pošlu až v pondělí , protože jsou svátky a pošta nedoručuje.Velkou pusu posílá babička z Tábora a Bobinka 
----------------------------------------- 
Linda Ghoutová      3. 7. 2018 16:21 
Ahoj Lindi, děkuji ti za pohled, který jsi poslala dneska došel, jsem ráda že se máš dobře, tak si to užívej. Pa pa máma 
----------------------------------------- 
Daniel a Theodor Petříkovi      3. 7. 2018 15:51 
Ahoj kluci hlásíme , že se máme s babičkou dobře vzpomínáme na Vás a těšíme se až se setkáme. Ahoj trénujte a 
odhánějte klíšťata. Děda Honza a babička Jarmilka 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      3. 7. 2018 15:20 
Ahoj Vojtí, díky za lístek, který nám dnes došel. Jsme rádi, že jsi v pořádku a že se Ti na táboře líbí. Rádi se díváme na 
fotky a nestačíme se divit, co všechno během dne stihnete. Měj se hezky a těšíme se na další zprávy od Tebe. Velkou 
pusu Ti posílají mamka, taťka a Anička 
----------------------------------------- 
Gabriela Kouťáků      3. 7. 2018 15:06 
Nazdarprtěmamink amiřeklažepřipsaníp ohleduškrábujakokocur ataktipíšurad ějitedysema byjsitodokázalavklidua 
bezproblém ůpřečístDnesse mipovedlo přijitdomůdřívnežmám aalei takjsempraco valdéleJa ktoZasetvořímj 
akoobvykled okumentydopr ácekteréstejněni kdočí stnechcehahahaV enkujes trašnýhor kotaksivezmuzmrzl 
inuabychsio chladiltěloikd yžtonicnašp ejlijejak okapkapro mouhor kokrevn ostMejsekras něajenduzmr zlinovoupusu 
posílají StarostlivíRodičové 
----------------------------------------- 
Eli Vinč. a Zuza      3. 7. 2018 14:29 
Ahoj holky,léto dorazilo i do Prahy.Doufám,že už jste mohly vyzkoušet bazén :-) Táta jel něco zařizovat na Šumavu a 
já uklízela,nakoupila a půjčila si několik knih z knihovny.Zdraví i červená babička..Tak papa máma Alena 
----------------------------------------- 
Jan Tomášek, Michal a Simona L      3. 7. 2018 14:15 
Moc vás všechny pozdravujeme, přejeme krásný pobyt a hlavně slunečné počasí. Užijte si to tam. Děda, babi a teta 
Jana 
----------------------------------------- 
Lucia M      3. 7. 2018 13:47 



Lucy, právě jsem od vás dostala psaní a tak hned odpovídám: 1. jestli máš “apchik caugh” as you say, možná by jsi 
měla začít brát Aerius. Jestli tě trápí i oči, tak určitě - běž za Mudrou a poraď se  - 1 tablet every other evening at 
bedtime! 2. jestli tě nebolí v puse, tak jez co chceš, i Bonpary.   
Mooooc děkuji za zprávy a velkou pusu oběma. Mum 
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      3. 7. 2018 12:58 
Ahojky Teri, moc tě zdravím. Už se mi noha uzdravuje, už na ní chodím, tak až se vrátíš, budu už normálně chodit. 
Koukala jsem na fotky a viděla tě jak tancuješ. Máte tam pořád co dělat, co? To je dobře, když je tak pěkné počasí, 
tak si to hezky užívej. Pozdravuj Marušku, také jsem ji viděla na fotce. tvoje fotky si stahuji a dělám si z nich album. 
Tak se měj moc hezky, posílám pusu a přijde ti tento týden ode mě pohled. Pa teta a Ríša 
----------------------------------------- 
Anička Novotná      3. 7. 2018 12:34 
Ahoj bambulko :),koukala jsem,že už máte na T-campu spoustu aktivit :) U nás nic nového moc není,strejda v práci,já 
už chodím cvičit.Byli jsme na procházce s Míšou a Naty a Elou,okouknout Naty nové bydlení,bydlí na Sítné,takže 
kousíček od nás,tak se teď snad více uvidíme :) Je nádherné počasí,takže užívej a my zatím něco vymyslíme,kam 
vyrazíme až se vrátíš..:) Určitě Vám taky napíše taťka s babí,co je u nich nového a co zvířecí parta :) ..i babička 
Anička.Budu sledovat T-camp a snad tě tam brzy někde uvidím na fotkách.Všichni tě mooc zdraví..Míla,Míša,Naty s 
Elou,Evička s Kájou,Koví i Dani s Martinem a Adélkou.Napiš nám,jaké to tam je a co děláte,v jakém jsi oddílu a vše 
zajímavé..posílám veelikou pusu :) Mamka 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      3. 7. 2018 12:31 
Ahoj Terezko, pravé léto už pomalu přichází i do Prahy. A čím je tepleji a více slunce, tím intenzivněji myslíme na 
Tebe, na to, jak se Ti daří a především na Tvé zabydlování. Predpokladame, že už jsi na táboře jako doma, "nerfuješ", 
koupeš se, soutěžíš a samozřejmě cvičíš. A taky nám určitě tu a tam pošleš dobrou myšlenku. :-) Ve čtvrtek a v pátek 
je volno (Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení mistra Jana Husa), a tak jsme se s mámou rozhodli, že 
hodíme práci za hlavu a pojedeme někam do přírody. Už mám toho psaní dost, máma má zase staroatí o květiny nad 
hlavu, tak si možná poprvé v tomto roce užijeme chvíli volna. Nevíme přesně kam vyrazíme, což ale nevíme -jak víš - 
nikdy, ale důležité je, aby tam byl čerstvý vzduch, voda a stromy. Takže když škrtnu cvičení, bude to takový 
"minitábor". Myslíme na Tebe (i Fido na Tebe zjevně myslí, protože chodí k Tobě do pokoje a podivuje se, že tam 
nejsi) a posíláme Ti velkou pusu! A ještě jednu plus jeden hubanec. Tutu, Máma a Fido zdraví a mávají Ti! 
----------------------------------------- 
Zuzka Němečková a Eliška Vinčá      3. 7. 2018 12:06 
Ahoj holky jak se máte asi dobře my jsme  na obědě na Staré.  Byl jsem se koupat v rybníce je to ledovec ahoj Máty. 
---------------------------------------- 
Monika Pokorná      3. 7. 2018 11:23 
Ahojky Mončo, teď jsem viděla pár fotek. Sluší ti to holka  ;o)  Máte krásný tábor, a hlavně vám svítí sluníčko. Takže 
samé dobrodružství, koupačka a klídek. Užij si to a dávej na sebe pozor! Políbení posílá Iveta 
----------------------------------------- 
Šimonek a Ondrášek Preissovi      3. 7. 2018 10:45 
Ahojky kluci jak se máte a co děláte? Já jsem nemocná mám kašel a rýmu. Moc na vás vzpomínám.Videla jsem fotky 
jak boxujete, dost dobrý. Buďte hodný pápá moc pusinek posílá babička Soňa 
----------------------------------------- 
Ali a Sharka Moučkovy      3. 7. 2018 10:42 
Ahoj holky,   
posílám pozdrav z práce a když se dívám na fotky, tak Vám ukrutně závidím, jak si užíváte  :-)   
Pohledy posílám (dneska snad i balíček), ale nevím nevím, jak to dorazí. Pošta má prý hrozné prodlení. Aspoň že Vám 
můžu napsat přes Vzkazovník  :-)   
Mějte se, mami 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      3. 7. 2018 10:05 
Ahoj Aničko,  jak se pořád máš?  Asi máš pořád co dělat, jak jsem viděla na fotkách,  jsi asi šikovná tlapka:-). Doufám, 
že ti dorazil pohled, vůbec nevím, jak ta pošta tady funguje. Měj se móc fajn a pozdravuj Natálku:-) 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      3. 7. 2018 10:00 
ahojahojahoj a odpověď - aby nakrmila zebru. Dnes má být teplo, tak vás možná hodí i do bazénu. Dívala jsem se na 
fotky a máte zase pestrý program, takže slovo nuda neznáte. Měj se krásně a posílám velkou pusu, chytej.  papa  babi 
I.   



----------------------------------------- 
Filda a Tom Brůžkovi      3. 7. 2018 09:53 
Ahojda kluci buci, doufám, že jste tu zimu ve zdraví přežili, teď už to bude dobrý. Já jsem ve Vrchlabíčku nebíčku 
umyla okna, prošla park, šla do posilovny a pěkně se vyspinkala až do 8h. Dnes se půjdu vyplavčit do Jilemnice. Mějte 
se moc fajn, hlavně dávejte na sebe pozor, ať zase není úraz... Běžím vám poslat pohled, tak doufám, že vám taky 
udělá radost, že na vás opravdu myslím, kudy chodím... Mějte se moc krásně a užívejte zábavu a hry s kamarády. 
Pusuje máma 
----------------------------------------- 
Max, Arne a Fred Mornštejni      3. 7. 2018 09:47 
Ahoj kluci, posílám dopis na Maxika, každý tam máte svůj dopísek. Dívala jsem se na fotky, takže vím, že tam máte 
slušnou legrandu. Zdraví vás táta, bába s dědou, pfa Brit i kokoška Tačúd. pusu, tlapku fousek. máma 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      3. 7. 2018 09:12 
Ahoj Honzíku,doufám,že se máš dobře a že se Ti na táboře líbí.Děda Ruda je s kamarády na kolech,tak jsem tady 
sama.Aspon mne nikdo nezlobí.Zítra má být horko,tak se možná budete koupat.měj se hezky,pusu posílá babi Dana 
----------------------------------------- 
Theo a Danda      3. 7. 2018 09:05 
Ahoj! Pac a pusu posílá Kačenka s tátou 
----------------------------------------- 
Honzík Stejskal      3. 7. 2018 08:42 
Ahoj!Zdravíme Tebe i Elišku a moc vzpomínáme.Maminka chtěla,abychom poslali dopis,ale toto je rychlejši a navíc v 
tom horku jsou pošťáci pomalí,nebo nechodí vůbec.Tak si to užívejte a mějte se moc hezky.Pa a pusu babča ,děda a 
Pavel 
----------------------------------------- 
Carly a Lucy  M      3. 7. 2018 08:31 
Dobrý den panenky moje,   
zítra je středa a mělo by být velké teplo, třeba se budete i koupat. Lucia je vidět na fotkách, hlavně při akrobacii, a 
vypadá velmi profesionálně ! Carlotu moc vidět není, tak se nech vyfotit a to s úsměvem ( doufám ). Měla by dnes 
dorazit pošta od vás, jestli jste teda napsaly a poslaly dle dohody -umírám zvědavostí. Mějte se krásně, máma xox.  
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      3. 7. 2018 08:24 
Ahoj Adame!!!! Posílám Ti moooooc pozdravů zase z Motola... Určitě se máte krásně, viděli jsme tě na fotkách, zase 
se nesměješ... Už jsi byl za Gandalfa? My se máme celkem fajn a už se těšíme na dovču. Pozdravuj kluky a užívejte 
si!!!!   
Tisíc pus mamča 
----------------------------------------- 
Kasi,Romy,Max,Josh      3. 7. 2018 08:19 
Nazdárek táborníci,už jste tam jako doma?Posíláme vám ty baterky,abyste mohli svítit všichni.Jsou z chalupy,tak je 
přivezte zpět.Krásný další tábornický den,dědababi.   
----------------------------------------- 
Anička Růžičková      3. 7. 2018 07:52 
Ahoj, Ani, moc tě zdravíme a doufáme že vše je skvělý a jak má být. Balíček se zapomenutými věcmi jsme ti včera 
poslali, jsou tam i nějaké pohledy, jak jsi chtěla. Josef je u babi s dědou a žere palačinky:-), my chodíme do práce...a 
ty si to moooc užívej !! Zítra má být horko a ve čt horko a bouřky:-)  Pac a pusu máma a táta. 
----------------------------------------- 
Eliška Oršošová      3. 7. 2018 07:10 
Ahoj Elí, tak Máslo už jede za tebou, včera jsem ti poslala ten balíček:)) Pohledy jsou sice hrozné, ale nic lepšího u nás 
na poště neměli. Kdybys potřebovala nějakou adresu,tak dej vědět. Podle fotek koukám, že zábava je u vás v plném 
proudu, tak hezky užívejte. Kája je u babičky a dědy, dneska přijede, večer jde jezdit k Renče. Mějte se krásně, 
zdravím Lindu a Šímu.    
Ahoj máma 
----------------------------------------- 
Tom Malý      3. 7. 2018 06:15 
Ahoj Tome, výsledky fotbalu už ti určitě řekl Maty, ale ti Japonci běhali jako šílenci.... fandili jsme jim s taťkou. V 
posilovně táta netrápí jen mě,ale i Pavlínku!!!! Trénuje snad i ze spaní....pozdravuj Barču, pusu oběma!!!! Mamka a 
taťka 
----------------------------------------- 



Eliška a Jakub Remešovi      3. 7. 2018 06:10 
Ahoj Kubíku s Eliško! Je šest ráno a chystám se do práce! Přeji vám krásný den. Pomáhejte si. Jste úžasní, mám vás 
moc ráda. Užijte si tance a bojová umění. Posilám další pohledy. Ahoj maminka. 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      3. 7. 2018 04:43 
Ahoj Jeníčku. Tak se Ti tam snad líbí. Moc pus Ti zasÍílá máma .Jonášek zabral Tvé místo a taky Tě moc pozdravuje, 
nemá koho zlobit. Koukej napsat. Pus 
----------------------------------------- 
Zděnda Odstrčilík      2. 7. 2018 23:35 
Ahoj Zdenoušku, Tak jsem koukala na fotky a vypadá to ,že už budeš umět postavit stan. Doufám že si to hezky užíváš 
,posíláme ti s dědou pozdrav . Tvoje babička 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      2. 7. 2018 22:25 
ahoj Maty,   
zrovna jsme s tátou prohlíželi fotky a viděli vaši rebelskou partu v kimonech - dost dobrý:). Další slíbené výsledky z 
MS - takže Brazílie -Mexiko 2:0, Japonsko - Belgie 2:3 -ale na poslední chvíli - Japonci vedli 2:0 -no chápeš to????  A 
ještě Wimbledon - Plíšková vydřela výhru 2:1, zítra jde do akce Kvitová i další......zase ti napíšu, jak to dopadlo. Užij si 
to tam a pozdravuj rebely a Aničku s Bárou. maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      2. 7. 2018 21:59 
Čus Jano, konečně mě začali bavit prázdniny! Jsem na kempu a "pomáhám" bráchovi... Dneska jsem řídila traktůrek 
(na sekání) a skútr!!! Bylo to luxusní! Traktůrek je lepší než skútr! Rozhodla jsem se, že budu traktoristskou! A taky 
jsem se už zbavila Adama, odvezli jsme ho k babičce... Takže si pokouším najít za tebe náhradu (zatím nic moc...) Taky 
jsem dneska chudákovi Filipovi zlomila srdíčko a nejela jsem za ním na mk (všimla jsem si že mi psal asi v 21:30 a on 
mi psal už snad 13:30) ... Taky už máme postavenou vířivku!!! (Má 18°) O víkendu pojedeme s karavanem někam na 
výlet (ještě není 100% kam...) Takže doufám že tam bude WiFi a budu ti moci napsat o nových zážitcích!!!     
Tak zatím pp     
Míša 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      2. 7. 2018 21:49 
Ahoj Sárinko,   
hezky jsi podlézala překážku :-) a pak jsme viděli, že už máte i část představení.. Śípková Růženka. Snad se Ti bude 
líbit první pohled ...Hledá se ... víš jaká pohádka to je?   
 Posíláme pusinky maminka a tatínek.   
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      2. 7. 2018 21:46 
Ahojky Honzíku, moc na Tebe myslime jak si to tam užíváš. Máťa s babičkou trénuje fotbal, aby jsi měl rovnoceného 
protivníka. :) Užívej hezkého počasí plného her a soutěží. Zdravi a posilaji pusu teta Petra, babička Pavlína, děda 
Radim, brácha Máťa a sestřenky Emička s Nelinkou :* :*  
----------------------------------------- 
Patrik Holeček      2. 7. 2018 21:36 
Ahoj Patriku, dle Tvého přání budu stručný a věcný. V balíku Ti zasílám základní výbavu pro přežití mimo město (jak 
jsi chtěl). 2x Nutela, 8x Milka, 10x 2l CocaCool, brambůrky, oříšky a banány v čokoládě. Promiň, Tvá čokoládová 
fontána mi nejde zabalit, vypnout jí neumím a neustále mi někde protéká... Nepřeháněj to s pohybem a nekoupej se, 
víš že nejsi vodotěsnej! :-D táta   
----------------------------------------- 
terezka krasicka      2. 7. 2018 21:34 
Ahoj Terezko dneska jsme ti poslali první pohled s buldočkem ještě jsem neviděla žádné tvé foto , zítra má být teplo 
tak si to užívej ať nám všechno můžeš vyprávět pa babicka deda a Alfík 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      2. 7. 2018 21:33 
Ahoj táborníci, tak tak jak užíváte prázdnin a táborových radovánek? My si tady užíváme s vaší sestřičkou Emmčou. 
Jinak je vše OK,vzpomínáme na vás,mějte se moc hezky a táboru Zdar! Ahoj,zdraví babička,děda,Evča 
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      2. 7. 2018 21:27 
Ahoj Terezko,    



dnes jsme tě viděli na fotkách a je vidět, že si to tam užíváš:-). Matýsek byl dneska s Háňou a Ríšou na zmrzlině. Také 
obehrál babičku Jolanku ve fotbale. A jak si užíváš tancovani s holkama? Moc na tebe myslíme kočko naše  :-). Papa 
maminka, tatínek, Matýsek a babička Jolanka :-* 
----------------------------------------- 
Fanda a Maruška Baxovi      2. 7. 2018 21:04 
Ahoj Fando a Maruško,   
tak vás zase moc zdravíme. Emmča je u babičky a dědy a všichni vás i s tetou Evčou také moc pozdravují:-) Želvička i 
rybičky jsou v pořádku a obě činčily jsou právě na pravidelném průzkumu obýváku;-)) Koukali jsme na fotky a je vidět, 
že máte pořád co dělat. Tak si to dál užívejte, protože se už teď těšíme na další fotky. Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Valentinka Hájková      2. 7. 2018 20:55 
Ahoj Valentinko,   
Už se nám vrátila Klárka z turnaje z Německa, tatínek přiletěl od Honzíka z Bruselu a už jsme doma. Všichni Tě 
zdravíme a jsme šťastní, že se máš dobře. Charlottka Tě pořád hledá a hlídá pokojíček:)) Měj se krásně, pozdravuj 
Rozárku a všechny kamarády. Pusu máma,tata,Klárka a Honzík z Bruselu :)) 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      2. 7. 2018 20:45 
Ahoj Tobí,   
dnes tě taky všichni moc zdravíme, Carlos trochu smutně, kvůli Mexiku, tentokrát neběhal radostí po zahradě, moc 
na tebe myslíme, posíláme spoustu pus, máma, Ben, Carlos a Elo. 
----------------------------------------- 
Kačka, Ríša, Honzík a Eliška      2. 7. 2018 20:40 
Zdar táborníci! Sledujeme dění na webu a věříme, že se máte báječně. Viděli jsme na fotce, že Eliška snad hrála 
princeznu, cože? :-))))) Pomalu k vám dorazí pořádná vedra, ještě že tam máte bazén!! Užívejte pa a pusu všem, Jíťa.  
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      2. 7. 2018 20:35 
Ahoj princezno, tak děda to má úspěšně za sebou. Dneska jsem se za ním stavila, je trochu pobledlý a unavený, ale 
zatím to vypadá dobře. Musím kouknout na fotky, taťka hlásal, že ses na některých vyklubala. Posdíláme velkou pusu, 
M+T 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      2. 7. 2018 19:23 
Ahoj kluci,    
moc na Vás myslíme a posíláme hodně pusinek!   
Máma, táta a pes Káča 
----------------------------------------- 
Max, Romy, Kasi a Josh      2. 7. 2018 19:22 
Ahoj smudlici,   
Tak vas opet zdravime z naseho putovani Zanzibarem. Dnes jsme byli v hlavnim meste  Zanzibaru a navstivili jsme 
dum, kde se narodil Freddie Mercury. Ted je tam hotel. Jinak je to velmi chuda zeme a neni tu moc atrakci pro deti, 
takze nemusite litovat, ze jste s nami neleteli. Prave naopak, uzivejte si zabavy. Asi nemuzete komunikovat pres 
vzkazovnik. Babicka nam poslala smsku, ze se mate dobre a i Kasi je happy. Mejte se suprove a zase zitra.  
----------------------------------------- 
Adélka Míková      2. 7. 2018 19:12 
Ahoj Adélko, moc tě zdravíme s taťkou, právě kouká na fotbal, Vilík hledá balonek. Podlaha už je suchá, ve středu se 
bude pokládat a bude hotovo, to bude paráda, ještě tu postel kdyby přivezli, ale to ještě bude nějaký čas trvat. 
Posíláme ti s taťkou pusinky,krásně si to užívej, počasí máte krásné. Mamka, taťka a lumpíček Vilíček 
----------------------------------------- 
Sofinka Vachtlova      2. 7. 2018 19:04 
Nazdar Sofi, velky pozdrav z Kalne a velkou pusu posila babicka Vlasta 
----------------------------------------- 
Josef Trčka      2. 7. 2018 18:57 
Ahoj Pepčo, posíláme Ti s dědou pozdrav z chalupy. Dnes skončili zedníci a je to moc  hezké. Nějaká práce na Tebe 
zbyla, bude potřeba pořezat nějaké větve, tak jestli se Ti bude chtít, tak budeme rádi. Budou teď vedra, tak se nespal, 
večer zase má být zima. Měj se tam    
hezky užívej si to. Babička a děda 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remeš      2. 7. 2018 18:57 



Ahoj Kubík a Eli. Pozdravuji vás a nezapomeňte se  dobře oblékat. V noci a ráno je ještě zima. Mám vás rád. Táta.   
----------------------------------------- 
Vojta a Vincent Kredvíkovi      2. 7. 2018 18:09 
Ahoj kluci, zdravíme z chalupy. Všechno je tu v pořádku, kočky jsou nadšené a samozřejmě pořád něco loví. Dneska 
se konečně oteplilo. Doufám, že jste se pořádně oblékli na noc a nenastydli jste. V neděli dorazí holky Karbanovi a 
budou tu do konce července. Pěkně si tam zopakujte aikido, ať to všechno úplně nezapomenete a pořádně si to 
užijte. Posíláme pusu. Máma, táta, Metoděj a Cyril 
----------------------------------------- 
Justýna Anna Malá      2. 7. 2018 17:59 
Ahoj Juju, zkoukla jsem fotky a čekám na dopis! Dnes jsem ti odeslala první 
----------------------------------------- 
Zuzka Němečková      2. 7. 2018 17:47 
Ahoj Zuzi, zdravíme tě s Matym z Dobříva. Už jsme tu sami. Zdravíme take Elišku. Děvčata užívejte si. Babi Jitka a 
Maty 
----------------------------------------- 
Linda Ghoutová      2. 7. 2018 17:44 
Ahoj Lindi, vidím, že se máš dobře hezký fotky, ale nebuď na nich tak smutná, hezky si to užívej, myslím na tebe 
máma 
----------------------------------------- 
Honza Roubů      2. 7. 2018 16:25 
Robotic Tip 7   
drž si odstup od hřiště, jinak dopadneš jako Venzoš   
KZ   
----------------------------------------- 
Vojta Vodražka      2. 7. 2018 16:23 
Ahoj Vojti, zdravim te z Californie. Je videt, ze si to tam fantasticky uzivate. To je super. Vcera jsem byla u ooobr 
vodopadu, padaly z vysky 160 m a pak jsem byla u Crater laku, ktere se vytvorilo v krateru sopky po vybuchu. Jeste je 
v jezere mala sopecka, ktera je cinna, ale nastesti se neozvala. Bylo tam nadherne. Zase budu delat fotoknihu, tak ti 
pak vse ukazu. Moc na tebe myslim a krasne si to uzivej. Americkou pusu. Teta P.  
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      2. 7. 2018 16:16 
Ahoj kluci, pozdravujeme vás z Libčic. Dobře se oblékejte v té ranní zimě. Karolína, Kuba, děda Mirek a babička Ivana.    
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      2. 7. 2018 15:49 
Ahoj Vojtí chodím s Bobinkou na delší procházky už je tu docela teplo a neprší musíme proto chodit zalévat na 
zahrádku , je tam spousta špačků na třešních. Dnes jsem mluvila s tetou přes skype a mám Tě moc pozdravovat a ať si 
to tam hezky užíváš . Brzy se zase ozvu , zdraví Tě babička z Tábora a Bobinka . 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      2. 7. 2018 15:42 
Ahoj Vojtí, moc Tě zdravíme a máme radost, jak si na táboře užíváte: počasí skvělé, prima program a kamarádi - co 
víc si přát. My už máme zase všední den, ale nějaké zážitky přijdou s prodlouženým víkendem u Jizery. Určitě Ti o tom 
ještě napíšeme. Myslíme na Tebe, posíláme velkou pusu a těšíme se na další fotky. Mamka, taťka a Anička 
----------------------------------------- 
Jana Roubova      2. 7. 2018 15:32 
Ahoj Jano, cely den prší. Míra surfuje na internetu. V létě pěšky, v zimě bezky. Oheň rozdelam, opecu salám.   
Táta  
----------------------------------------- 
Tom Malý      2. 7. 2018 15:08 
Ahoj Tome, taťka mě tady hrozně honí....posilovna,kolo,tenis...pomóóóc!!!! Koukáme na fotky a máte se fakt super. 
Pozdravuj Barču a pusu oběma. Mamča a taťka 
----------------------------------------- 
Zuza a Eliška      2. 7. 2018 12:47 
Moc vás holky zdravím a hrozně vám závidím :-) Maty a babička vás z chaty taky pozdravují, vyrazili dnes na kole na 
výlet do Rokycan. My s tátou jsme bohužel v plné polní na značkách v práci :-( Počasí přeje prázdninám, tak užívejte 
léta i zážitků, papa máma + táta Němečkovi 
----------------------------------------- 
Tom a Filip Brůžkovi      2. 7. 2018 11:21 



Tak Vás moc zdravím z pracovního procesu. Nemám se tak krásně jako Vy, protože se závistivě dívám na sluníčko a 
ráda bych taky byla venku. Snad se máte dobře a jistě hodně sportujete. Doufám, že Vám v noci nebyla zima, protože 
zatím jsou noci a rána chladná, ale snad se umíte na noc pěkně zaopatřit. Tak se mějte fajn a moc pozdravů    Janička 
a spol. 
----------------------------------------- 
Gábinka Koutecká      2. 7. 2018 10:23 
přeji krásný den, Gábi. A dám ti rovnou hádanku - Jde blondýna po přechodu a drobí chleba. proč?  Třeba víš, ale já ti 
odpověď napíšu zítra. měj se žůůůůžo  papa babi I  . 
----------------------------------------- 
Tonik Rokos      2. 7. 2018 10:21 
Ahoj Toniku,moc Tě pozdravuje taťka,babička a děda z Třebešína,měj se moc hezky a užij si to 
----------------------------------------- 
Eli a Zuza      2. 7. 2018 10:10 
Ahoj holky,dneska bych s Vámi měnila všema deseti- myju okna v celém domě a peru záclony a závěsy- radši bych s 
Vámi akrobatila  
----------------------------------------- 
Marek a Štpěán Trajerovi      2. 7. 2018 09:45 
Ahoj kluci, právě házím dopisy do schránky, buďte v očekávání!! Mějte se báječně, sledujte a učte se aikido, bude se 
vám hodit! Myslíme na vás. P+Z Frajerovi :-) 
----------------------------------------- 
Nicolka Kramár a Miška Polanko      2. 7. 2018 09:39 
Ahojky holky naše,    
posíláme moc pus a těšíme se na zprávy od Vás. Určitě se máte prima a tábor si společně užíváte :-) Dnes by se mělo 
začít zase oteplovat, tak si určitě brzo užijete i koupačku v  bazénu.  Mějte se prima, pusy od babičky a dědy z Proseka 
----------------------------------------- 
kluci Brůžkovi      2. 7. 2018 09:10 
Ahoj kluci buci, tak jak se vám daří? Nebyla vám v noci zima? Snad vás napadlo si vzít flísku i na noc. Ale už se má 
oteplovat a ve středu už mají být i tropy. My jsme se včera prošli v rýchorském lese, tam jsou takové pokroucené 
stromy a pak jsme byli na stezce korunami stromů v Janských lázních. Táta pak odjel domů a já jsem tu sama, ale 
pošlu vám pohled, umyju okna a půjdu možná plavat do Jilemnice. Tak se tam mějte hezky a nezlobte. Fildo, šetři tu 
nohu!!!! Pusu posílá máma. 
----------------------------------------- 
Matyáš Fišer      2. 7. 2018 09:07 
Ahoj Matyáši,dnes jsem ti poslala psaní, tak zítra by mělo být u tebe. Není ti v noci zima? Kdyby jo, tak se na noc 
přiobleč (mikča+ponožky). Ale co píší na počasí, už tak chladný noci být nemají. A máte mít hezký týden. Dnes po 
půlnoci se vrací Péťa s Turecka. Tak ti pak napíšu v dopise co je nového. A ty mi taky piš,piš .... Velkou pusu máma a 
táta   
----------------------------------------- 
Josh,Max,Romy,Kasi      2. 7. 2018 08:52 
Dobré ráno,jedeme do Německa.Budeme tam na vás hodně vzpomínat 
----------------------------------------- 
Carly a Lucy M      2. 7. 2018 08:49 
Dobrý den, děvčátka moje.   
Doufám, ze jste mi už poslaly psaní ! Není vám v noci zima? Teď by mělo být každý den tepleji a tepleji, tak si budete 
užívat sluníčka.  Zdraví vás táta a Bara a Jony boy. Pusinky máma. 
----------------------------------------- 
Natálka Šomanová      2. 7. 2018 08:14 
Ahoj Natálko,  tak jak je na táboře?  Nestýská se ti po mamince a po chalupě?  Doufám, že tam někde tajné 
neubrekáváš:-). Když tak zajdi za Aničkou. Papa. Pusu posílá máma a táta od moře:-). 
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      2. 7. 2018 08:08 
Ahoj Aničko, zpráva mi neodešla celá,  tak pokračuju :-). Včera jsme byli s tátou na výletě a dnes nás čeká výjezd na 
kolech. Užívej si to tam s holkama a moc nezlob:-). Pusu posílá máma.  
----------------------------------------- 
Anička Kmoníčková      2. 7. 2018 08:04 
Ahoj Aničko,  posíláme ti moc a moc pozdravů na tábor.  Už jsme tě viděli na fotkách. Počasí vám zatím přeje, 
sluníčko svítí a neprší.  Doufám, že ti není chladno 



----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      2. 7. 2018 08:01 
Ahoj Terko, tak si představ, že dnes v noci byly v Krušných horách minus čtyři stupně, tak snad nestavíte sněhuláky a 
nekoulujete se. :-) Doufám, že si začínáš pěkně protahovat všechny svaly a šlachy, ale také se u toho hezky bavíš. 
Máma byla včera celý den na servisu a já vymýšlím další pokračování kampaně, aby byla opravdu úspěšná. A Fido 
pořád spí. :-) Tak si pěkně užívej slunce, koupání a her, měj se moc dobře a zase Ti napíšeme. Hubanec velký posílá 
Táta, Máma a Fido. 
----------------------------------------- 
Adélka Míkova      2. 7. 2018 07:16 
Ahoj Adélko, moc. moc tě zdravíme s tatkou. Viděla jsem fotky a jsou pěkný, je vidět že si to tam užíváš. Včera jsem 
byla na svatbě Olinky a Davida, měli to moc pěkný, akorát byla zima na parníku. Posíláme ti pusu a i Vilík 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      2. 7. 2018 06:58 
Dobré ráno táborníci! Druhá noc za vámi. Užívejte si, já jdu do práce. Tak ahoj, mám vás ráda a jsem na vás pyšná! 
Mamka 
----------------------------------------- 
Alenka,Marunka a Barunka Kotto      1. 7. 2018 23:54 
Ahoj kočičky,   
posílám moc pozdarvů a pusinek z Anglie.Doufám,že se máte krásně a nezlobíte.Pořádně si užívejte dny bez 
rodičů!Už se na vás moc těším.   
Vaše (nejlepší) sestřenice Hanča <3 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      1. 7. 2018 23:50 
Moc tě zdravíme a posíláme další zprávy: dnes na penalty oba zápasy - Španělsko prohrálo s Ruskem(hodně divny!) a 
Chorvati vyřadili Dánsko (nervák:)...Užívejte si, má být počasko tak akorát takže pohoda 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      1. 7. 2018 23:03 
Ahoj, Toníku, doufáme, že si tábor užíváš, prohlíželi jsme fotky a na pár jsme tě viděli. Užívej si možnosti sportování a 
her. Pozdravuj Samíka. Máme tě rádi a myslíme na tebe.   
máma a táta 
----------------------------------------- 
Matěj Adam      1. 7. 2018 23:00 
Dneska jsme byli na vylete v Divoké Šárce, pěkné jsme se prošli,taky tady byla babička Inka a pochválila te za krásné 
vysvědčení. Zprávy z MS ve fotbale - vypadli favorité - Španělsko, Portugalsko, Německo, Argentina. Posilame pusu 
maminka, tatinek a Beruna  
----------------------------------------- 
Matěj Adam      1. 7. 2018 22:54 
Ahoj Maty, tak mi Zuzka psala, ze mate rebelskou chatku, ale dobre vyyyy 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      1. 7. 2018 22:41 
Pozdrav z Litvínova ti posílá  babička a děda  a strejda Roman. 
----------------------------------------- 
Barča Votlučková      1. 7. 2018 22:31 
Ahoj Baru,   
posílám moc pozdravů. Už jsem prohlížela fotografie, ale tebe jsem tam nenašla. Jaké máte aktivity? Počasí je zatím 
bezva, tak si vše v pohodě užívej. Páčko a pusu na čelo babča 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      1. 7. 2018 22:28 
Ahoj chlapáci, už jste určitē zabydlení a podnikáte nová dobrodružství. Moc si tábor užívejte. Posílám pozdavy z 
Káhiry. Táta 
----------------------------------------- 
Alenka, Maruška a Barborka Kot      1. 7. 2018 22:11 
Ahoj Alenko, Maruško a Barborko,   
určitě si užíváte velkou zábavu s novými kamarády. Přejeme hezkou,  druhou, druhou noc :-*   
Radanka a Mareček :-)))  
----------------------------------------- 
Matěj a Mája Matesovi      1. 7. 2018 22:02 



Matěji a Májo, prohlížíme si každý den fotografie a čteme táborový deník. Sledujeme jak se vám na táboře daří. 
Mějte se krásně, užívejte si sluníčka. Táta a máma. 
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      1. 7. 2018 21:48 
Ahoj Honzíku, koukaly jsme s tetou a babičkou na fotky a paráááááda. Slyšela jsem, že ve volných chvilkách hraješ 
fotbal:-) to už tě asi na chalupě jen těžko porazím, když pilně trénuješ :-D...užívej krásného počasí...pusu mamka, 
nejmilovanější tetička.... a babička....přidávají se i Matoušek a Emička s Nelinkou 
----------------------------------------- 
ALI A SHARKA MOUČKOVY      1. 7. 2018 21:27 
Ahoj holky, posílám pusu na dobrou noc a těším se na zprávy od vás.  Pozdravuje vás Míša,  Sabík, Linda, Julča a 
Pigouš s Miou. Mami  
----------------------------------------- 
Zdenda Odstrčilík      1. 7. 2018 21:22 
Ahoj Zdeny , od rána na tebe myslím určitě se máte krásně. Nejraději bych se vrátila v čase a užívala si tábor stejně 
jako teď ty. Zdraví tě Hugo, Babi a Děda.Pozdravuj Toníka.Posílám pusu a zítra první dopis. Pa Mamka :-* 
----------------------------------------- 
Romča a Anička Kochovi      1. 7. 2018 21:20 
Ahoj Romčo a Aničko, dnes jsme se s tatínkem rozdělili. Tatínek byl ve Varech a já s tetou Štěpánkou v Poděbradech. 
Ta vás moc pozdravuje, Adámek se na vás stále ptá. Teď tu s tatínkem sedíme a koukáme na fotky. Užívejte si to tam 
a pozdravujte všechny rebely:-). Velkou pusu. Maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
Tonda Rokos      1. 7. 2018 21:18 
Ahoj Toníku, moc tě zdravím, tebe i Zdendu, buďte kluci šikovní a držte při sobě. Babičky Maruška a Monika taky moc 
pozdravují. Ahoj a pusu táta  
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      1. 7. 2018 21:14 
Ahojky Terezko, moc Tě s Ríšou zdravíme. Jsem moc ráda, že jsi jela tábořit a krásně si to užij. Příště ti pošlu fotku Ríši 
jak si to užívá na chatě a až tu bude Alfíček, tak i s ním. Pa miláčku teta + Ríša 
----------------------------------------- 
Šimon a Ondra Preisovi      1. 7. 2018 21:10 
Ahoj táborníci zdravíme s dědou z Hradce,doufám,že jste se první noc dobře vyspali. Určitě už máte nové kamarády a 
prima vedoucí. Užívejte si všechny hry a zábavu babička Hela 
----------------------------------------- 
Jana Roubova      1. 7. 2018 20:56 
Zdar Jano, jsme u Polsko-litevských hranic. Dneska byla slušná kosa, jsme vychlazeny jak Prazdroje. Užij si fusekle. 
Tata 
----------------------------------------- 
Terezka Krasická      1. 7. 2018 20:55 
Ahoj Terezko,    
moc na tebe myslíme. Jak jsi si užila svůj dnešní první táborový   
 den ? Měj se krásně. Posilame ti pusu maminka, tatínek, Matýsek a babička Jolanka. :-)   
----------------------------------------- 
Marek a Štěpán Trajerovi      1. 7. 2018 20:48 
Zdravíme vás ze Zlončic, chtěli jsme vám říct, že B.V. dnes získala stříbrnou medaili na Mistrovství republiky ve 
veslování (čtyřka dorostenek) a taky jsme byli na hoře Říp. Pozdravuje vás praotec Čech:))) a taky vás pozdravujeme 
my všichni - Petula, Amy, Kili, Eva a Oskar (ty jsou tu s námi). Věříme, že se máte báječně a těšíme se na prázdniny s 
vámi:))) 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      1. 7. 2018 20:36 
Coucou Tobias,    
On pense bien a toi a Prague et tu nous manques pour jouer au foot et regarder les matchs :-) Amuse-toi bien et on 
se rejouit que tu nous racontes. Gros bisous, Elodie et Carlos 
----------------------------------------- 
Tobias Oulevey      1. 7. 2018 20:28 
Ahoj Tobí,   
doufám, že si to s klukama krásně užíváte, myslíme na tebe, už jsme koukali na fotky a těšíme se na další, měj se moc 
hezky, posíláme pusy, máma, Ben, Caro, Elodie a Carlos. 



----------------------------------------- 
Bára Votluckova      1. 7. 2018 20:23 
Ahoj Barborko, moc na tebe s maminkou myslíme a těšíme se až budeme všichni společně u moře. David  
----------------------------------------- 
terezka krasicka      1. 7. 2018 20:14 
Ahoj Terezko jsi statecna  ze jsi odjela bez Mateje. Moc si to užívej s kamarády.Pozdravuje té Alfíček a Rìša  a posílají 
ti psí pusinky.Zítra ti pošleme pohled.Méj se hezky babicka Hanka děda Standa a Háňa   
----------------------------------------- 
Ondra a Šimon Preisovi      1. 7. 2018 20:10 
Ahoj chlapečci moji. Určitě si užíváte krásného počasí, kamarádů a parádní zábavy. Moc na vás myslím. Posílám 
velkou pusu.  
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remeš      1. 7. 2018 19:59 
Ahoj moje zlatíčka. Pěkne si to uživejte. A nezapomeňte, že tady  doma je to teď strašná nuda. Taky by jsem hneď šel 
někam na tábor. A ne do práce. Takže super zábavu a posílám pusinku. Táta.  
----------------------------------------- 
Frantík a Maruška Baxovi      1. 7. 2018 19:11 
Ahoj děti, už jsme vás viděli na fotkách a je z nich vidět, že se máte dobře:-) To je fajn, tak si to i dál pěkně užívejte. 
Počasí bude hezké, takže budete moci užít spoustu zábavy a dobrodružství. První pohledy jsme odeslali, tak by vám 
měli co nevidět dorazit. Mějte se krásně!!! Papa táta a máma 
----------------------------------------- 
Josh,Max,Romy,Kasi Curran      1. 7. 2018 19:06 
Máte se dobře vnoučátka?   
Zatím nemáme od vás žadnou zprávičku.Ozvěte se 
----------------------------------------- 
Josh,Max,Romy,Kasi Curran      1. 7. 2018 19:03 
Máte se dobře vnoučátka?   
Zatím nemáme od vás žadnou zprávičku.Ozvěte se 
----------------------------------------- 
Luci Rákosníková      1. 7. 2018 18:26 
Ahoj Lucinko! Doufame, ze se mas fajn. Uz jsme te videli na nekolika fotkach. Vypada to, ze mas v oddilu hodne holek 
;-) napis pohled , jak se mas, jake je bydleni a s kym jsi v chaticce. Jak se jmenuje vas oddil? My byli vcera na hrade, 
urcite tam jeste pojedem s tebou, byl super! Moc te pozdravujeme pa mamka, tatka a Tomik 
----------------------------------------- 
František Benč      1. 7. 2018 18:12 
Ahoj Fanýs, jak to jde? Jak jinak než dobře, že jo? Koukej se taky objevit na fotkách, už je nedočkavě vyhlížíme. Dávej 
na sebe pozor! Zdravíme z Prahy. T+M+K 
----------------------------------------- 
Žofie Benčová      1. 7. 2018 18:08 
Ahoj Žofi, zdravíme z Prahy. Jak to jde, všechno ke spokojenosti? Jako vždy sludejeme počasí a čekáme na fotky. 
Počasí snad dobrý a fotky ještě nebyly...Tak zatím čau. T+M+K 
----------------------------------------- 
Theodor Petřík      1. 7. 2018 18:02 
Vše nejlepší k narozeninám přejí prababička Jája, babička Jarmilka a děda gymnasta Honza Pa, Pa pozdravuj bráchu a 
vedoucí. 
----------------------------------------- 
Gabča Koutecká      1. 7. 2018 17:51 
Ahoj Gábulindo, už máš za sebou celý jeden den a doufáme, že byl super. Podařilo se mi vymyslet projekt, který se 
nám moc líbí - asi vyhraje. Drž zítra (v pondělí) dědovi palce, pak ti napíšu, jak to dopadlo. Posílám velkou pusu, M + 
se přidává i taťka a Luky 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      1. 7. 2018 16:56 
Ahoj Vojti, zdravim te na tabore a doufam, ze si to fantasticky uzivas. Jsem ted v Oregonu. Vcera jsem navstivila 
sopku Svatou Helenu. Bylo to uzasny, jen se mi trochu schovala do mraku. Uz jsem potkala stada bizonu, jednoho 
medveda baribaliho a spoustu psounu. Vcera jsem si fotila cipmanka a on za to kousnul kolemjdouciho cloveka do 
lytka. Dnes se chystam na Crater lake, moc se tesim. Mam zpravy od babicky, jak si to uziva s Bobinkou. No maji se 



bajecne. Bobca se rozvaluje na balkone a pozoruje velmi dulezite okoli. Posilam americkou pusu a uzivej si to tam 
paradne. Teta P.  
----------------------------------------- 
Pepa Trčka      1. 7. 2018 16:45 
Ahoj Pepčo,   
moc Tě zdravíme a vzpomínáme na Tebe. Doufáme, že jsi se dobře vyspal. Napiš nám s kým jsi na pokoji a jestli Tě 
nezlobí noha.   
máma, táta a hlavně Kuba 
----------------------------------------- 
Adam Staněk      1. 7. 2018 15:41 
Ahoj Adámku :-) Věřím že první noc byla určitě krásná a ty následující budou jistě také. Edík tě každou chvilku hledá. 
Myslíme na tebe. Užívej si to! Posíláme pusu. Edík+mamka+taťka 
----------------------------------------- 
ŽOFIE a FRANTIŠEK B.      1. 7. 2018 15:04 
 Máneska zdraví Tcamp!!! 
----------------------------------------- 
Sára Bíklová      1. 7. 2018 15:03 
Ahoj Sári,   
doufáme, že ses první noc vyspala do růžova a nezapomeň taky psát deník, ať máme pak co číst:-) Viděli jsme už první 
fotky a vypadá to, že si to užíváte:-)    
Posíláme vekou pusu, táta a máma   
----------------------------------------- 
Linda Ghoutová      1. 7. 2018 14:40 
AHOJ Lindi, tak jak ses vyspala první noc? Máte to tam moc hezké, až ti závidím. Tak si to tam hezky užij a nebuď 
smutná, tváříš se na fotkách jako by ti uletěla včela. Myslím na tebe máma 
----------------------------------------- 
Adam Pospíšil      1. 7. 2018 13:43 
Ahoj ÁĎO!!!! Posílám ti milión pozdravů a všem kamarádům taky. podle fotek to vypadá zase na bezva tábor... já 
jsem na OB, tatin jel lítat a Pepi se doma povaluje, stará se o farmy a večer jde do práce. Takže doma nic 
nového...zatím...   
Tísíc pus, moc si to užívej, těším se na další fotky a deník...   
Paaaa , mamča 
----------------------------------------- 
Richard a Kateřina Švejdovi      1. 7. 2018 13:15 
Tak zdravime do Mirce! Vypadá, ze cesta proběhla dobře a počasí vam přeje. Moc na vas myslíme a bude netrpělivě 
sledovat všechna dobrodružství, která prozijete. Já jsem se právě vrátil z výletu s Pepcou a moc jsme si to užili. 
Mamka se vrací z Božetic a chystáme se na pohodové odpoledne 
----------------------------------------- 
Terezka Janíčková      1. 7. 2018 12:57 
Ahoj Terezko, dnes je krásné počasí na psaní vzkazů. Svítí slunce, ale přesto je chladněji, a Prahou se prohání vítr. Od 
včerejška se nestalo nic, co by stálo za delší povídání, jen to, že máma se v noci probudila a začala si se mnou povídat 
o tom, jak se asi máš na táboře. To víš, hned by jela s Tebou. Ale při Tvém včerejším odjezdu jsem zažil také zajímavé 
pocity. Chtěl jsem nastoupit doal autobusu, nechat se "omladit" o 30 let a vyrazit s Tebou. Ještě, že máme fantazii a 
můžeme si představovat, jaké by to bylo. A bylo by to parádní, o čemž určitě nepochybuješ. Jinak doufám, že máš 
dobré misto na spaní a spacák je Ti příjemný. Musel jsem se začít usmívat, když jsem si představil, jak v té tmě asi 
funguje čelovka, co jsme spolu vybírali. Musí osvětlovat polovinu tábora! :-) Moc Tě zdravíme, posíláme velký 
hubanec a samozřejmě zase napíšeme. Táta, Máma a Fido :-) 
----------------------------------------- 
Vojta Vodrážka      1. 7. 2018 12:08 
Ahoj Vojtí, moc Tě zdravíme od babičky, kam jsme v pořádku dorazili. Jsme rádi, že máte prima počasí a těšíme se na 
fotky z Vašich dobrodružství. Posíláme velkou pusu, mamka, taťka, Anička, babi a Bobča P.S. Bude Ti psát také babi a 
teta. 
----------------------------------------- 
Sofinka Vachtlová      1. 7. 2018 11:57 
Nazdar Sofi, posíláme velkou pusu a pozdrav! Doufáme, že vše je OK a máte dobrou zábavu! Napiš nám brzy, my taky 
napíšeme! Papa máma, táta a Filípek 
----------------------------------------- 



Nicolka Kramár      1. 7. 2018 10:57 
Ahoj  Nikci, tak ti zase zacina nove letni dobrodruzstvi..:-) moc si to uzij a uvidis, ze ti ani mobil nebude chybet.. 
posilam moc pusinek .. maminka 
----------------------------------------- 
Josh, Max, Romy, Kasi      1. 7. 2018 10:45 
Ahoj deti nase. Tak jsme vsichni v poradku dorazili tam, kam jsme si prali 
----------------------------------------- 
Theodor Petřík      1. 7. 2018 10:38 
Ahoj Theošku .Vše nej nej něj . Hodně štěstí a zdravíčka a lásky posílala teta Betynka a Viktor pozdravuj bráchu 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      1. 7. 2018 10:09 
Ahoj Honzíku. Snad byla první noc v pořádku a užíváš si. Koukej napsat. Máma a Jonášek  
----------------------------------------- 
Max , Arne a Fred Mornštejni      1. 7. 2018 09:36 
Ahoj loupežníci, už jsme s tátou v horách,  materiál na chaloupku dovezen, a tátou uklizen pod střechu a plachty. 
Dneska zase frčíme na Prahu. Včera jsem z Prahy do Albe brala strejdu Pecinu i s jednou kočkou, kozu už má u 
chalupy. Posíláme s tátou, bábou, dědou, Britem a Tačúdem pusu, tlapku, fousek. Mějte se fajn a zkuste napsat  :-). 
Ahojky máma  
----------------------------------------- 
Theo Petřík      1. 7. 2018 09:28 
VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM!!!   
Hodně štěstí, zdraví a lásky!!   
Moc tě milujeme a posíláme pusinky!    
máma, táta + pes Káča 
----------------------------------------- 
Matyáš Fišer      1. 7. 2018 09:10 
Ahoj Matyáši,tak první noc za tebou.Doufám, že se ti povedlo být v chajdě co nejblíž Juju,jak jsi chtěl. A našel si nové 
kámoše. Těším se na psaní od tebe. Velkou pusu máma a táta   
----------------------------------------- 
Eli a Zuza      1. 7. 2018 08:19 
Ahoj holky,doufáme,že se Vám první noc na novém místě zdály pěkné sny.Myslíme Vás a pŕejeme šťastnou ruku při 
losování,ať jste spolu v družstvu..Putu zdraví z postele a Abbíček z mého klína :-) Máma  
----------------------------------------- 
Honzík Dubec      1. 7. 2018 08:04 
Ahoj Honzíku, jaká byla první noc? Doufám, že se ti zdálo něco hezkého. Moc na tebe myslíme a už se těšíme na 
fotky. S Matym se chystáme na hříbky, tak snad něco najdeme:-). Pusu máma a Maty, babička s dědou, teta Petra s 
Jirkou a sestřenkama 
----------------------------------------- 
Carly a Lucy      1. 7. 2018 07:53 
Dobrý den kočičky, myslím na vás kudy chodím, tak mi dnes určitě napište v jaké jste chatce, oddílu a tak, moc se na 
to vaše psaní těším! Mám vás obě moc ráda, velikou pusu máma. Táta také posílá na dálku : xox 
----------------------------------------- 
Míša 'Polanková      1. 7. 2018 07:52 
Ahoj Miško, tak už máš za sebou první noc na táboře, našla jsi si své kámošky. Ať se ti tam líbí, užívej si možnosti 
sportování a her. V pondělí ti příjde 1. pohled od nás.    
Babička a děda z Děčína 
----------------------------------------- 
Eliška a Jakub Remešovi      30. 6. 2018 23:38 
Ahoj, zdálo se vám něco první noc? Určitě se máte skvěle a užíváte si. Myslím na vás, mám vás moc ráda! Jste úžasní! 
Cmuk (to je pusa) 
----------------------------------------- 
Kryštof Sudlík      30. 6. 2018 22:01 
Tak chlape, hlášení č.1 - Francie:Argentina 4:3 (to si budeme muset pustit ze záznamu, muselo to byt super:) a 
Uruguayi:Portugalsko 2:1 - to znamená, že Messi i Ronaldo mažou domů a Francie a Urug. jdou do čtvrtfinále! Užívej 
si a odpočívej od ségry, myslíme na tebe:) pa tvoji Sudlíci 
----------------------------------------- 
Adélka Míková      30. 6. 2018 21:39 



Ahoj Adíku, tak první noc v táboře, ať se ti zdají krásné sny. My s taťkou jeli za vámi, předjel všechny tři autobusy a 
chvili jeli vedle tvýho kde jsi seděla, ale pak jsme jeli do Davle. Cukrárna tam pořád funguje a občerstvení U kotvy za 
nádražím má nový majitel a vypadá to pěkně. Jdu spinkat, zítra mě čeká ta podlaha v ložnici, Vilík jde se mnou a bude 
spát na tvém polštáři. Pusu mamka a čumáček Vilíček 
----------------------------------------- 
Martina a Tomáš Turečkovi      30. 6. 2018 21:20 
Ahoj Danny,   
jsme rádi, že jste dojeli v pořádku, doufáme, že už jsi se na táboře zabydlel a našel nové kamarády. Užívej si tábora a 
opatruj se. Měj se hezky.   
Mamka s tátou 
----------------------------------------- 
Janča Roubová      30. 6. 2018 21:11 
... Mimochodem je fakt strašný být takto sama, nemám si s kým psát a komu si vylivat srdíčko! Takové odloučení od 
tebe vůbec není hezké, budu ti to ještě dlouho vyčítat! A taky je tu strašná nuda! Dokonce jsem udělala všechny 
otrocké práce bez keců, a to už je co říct! Těším se až přijedeš a někam si zajdeme! Bude to náročný měsíc bez tebe... 
Tak zatím ahoj, ještě ti určitě napíšu!!!   
Tvá TallBF 
----------------------------------------- 
Janča Roubová      30. 6. 2018 21:10 
Tak to jsem na tebe zvědavá, jak si to všechno zapamatujes  
----------------------------------------- 
Jana R.      30. 6. 2018 20:30 
Čau,   
k tvému dotazu na IG. Ano mám těžké kosti a spoustu svalů. Snad si nemyslíš, že by to byly tuky. Kde bych je asi 
nabral? Z polárkáčů asi těžko. Místo CocaColy piju PepsiColu, takže z pití tuky mít taky nemůžu. Zato ze svými 47Kg 
tuků by jsi měla něco dělat. Asi poslední vzkaz, protože jedu taky na tábor. Měj se hezky   
Námět: Filip   
Napsala zrzavá část tvého sociálního života 
----------------------------------------- 
Jeník Tomášek      30. 6. 2018 20:26 
Ahoj Jeníčku. Dnes si odjel a už Ti píšu.Užij si tábor. Pořádně provětrej nerfku. Pus máma a Jonášek.  Ps  Jonáš Ti už 
zabral postel. 
----------------------------------------- 
Josh,Max,Romy,Kasi Curran      30. 6. 2018 20:19 
Drahoušci vše ok?Rodiče volali z letadla a my začínáme konečně chalupařit.   
Užívejte vytoužený camp a opatrujte se. Děda a babi 
----------------------------------------- 
Jana Roubová      30. 6. 2018 20:19 
Ahoj Jaňule,   
moc tě všichni pozdravujeme. S Kundrnáčem připravujeme HP pro maraton. Snad se někdy sejdeme a ukážeme ti, že 
HP stojí za to (na LOTRa to nemá, ale jak Hobit je lepší určitě).   
F a P 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      30. 6. 2018 20:15 
Robotic Tip 4   
Časový plán nezabírá. Nejdeho dodržet, protože se vždy na něčem zasekneš. Ani se snažit udělat vše na začátku není 
úplně dobrý nápad, protože čím menší čas máš, tím více nápadu a pracovitosti se projeví.   
Grafy tyhle formuláře nezpracují, takže ti ho někdy nakreslíme.   
----------------------------------------- 
Alenka, Maruška a Barborka Kot      30. 6. 2018 20:11 
Ahoj kočičky, moc zdravíme a myslíme na Vás :-D   
MÁMA a TÁTA *** 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      30. 6. 2018 20:05 
Robotic Tip 3   
Trojúhelníky. Pravoúhle trojúhelníky - nejdůležitější věc v lego robotice. Jsou neskutečně pevné (udrží i Venzaru), 
takže pokud je robot postaven z pravoúhlých trojúhelníků, tak ho nic nezničí.   



Nechť se ti na táboře líbí KZ 
----------------------------------------- 
Danda a Theo Petříkovi      30. 6. 2018 20:04 
Ahoj kluci, jsme rádi, že jste dobře dorazili! Moc na Vás myslíme a posíláme moře pusinek! ;-) máma, táta a pes Káča 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      30. 6. 2018 20:03 
Robotic Tip 2   
Vždy se ujisti, zda jsou všechny kabely správně zapojené.   
KZ 
---------------------------------------- 
Simča a Mišák Lamačovi      30. 6. 2018 19:58 
Ahojky dětičky užívejte si prvních dnů tábora, o zvířátka je postaráno. Posíláme veliké a sladké pusinky. Papa máma a 
táta 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      30. 6. 2018 19:49 
Robotic Tip 1   
Je dobré nabíjet baterie a mít nějaké v záloze.   
S pozdravem KZ 
----------------------------------------- 
Honzička Roubová      30. 6. 2018 19:49 
Robotic Tip 0   
Oficiální gyrosensor nefunguje. Není to gyroskop, ale akcelerometr. Je nutné počítat s tím, že jezdit rovně je nejtěžší 
věc.   
KZ 
----------------------------------------- 
Sára Bíklpvá      30. 6. 2018 19:41 
Milá Sárinko,o plyšáčky je postaráno a Tobě ať se dnes zdají moc krásné sny na VELKÉM táboře.   
Pusinku na obě tváře posílají maminka a tatínek 
----------------------------------------- 
SK REBEL PRAHA      30. 6. 2018 19:14 
Marečku, Štěpáne, Tomíku, Maty, Romane, Aničko a Báro - zdraví vás vaši REBELS fanoušci "rozhodčí Zdeněk" a 
"kytaristka Pavla" z Čimic - užijte si dnešní seznamovačku a moc to s tím rebelováním nepřehánějte hned první den :-) 
Nechte si něco i na později :-) P+Z Trajerovi  
----------------------------------------- 
Linda Ghoutová      30. 6. 2018 19:04 
Ahoj Lindi, doufám, že jsi dobře dojela. Hezky si to užij. Myslím na Tebe máma 
----------------------------------------- 
Emicka Zielinski      30. 6. 2018 18:59 
Ahoj Emisku!   
Doufáme ze jsi dobre dorazila   
Zdravime té a Vivi z Tachlovic   
Máma táta Oskarek děda babička vlastik Pavla a samozřejmě asanek 
----------------------------------------- 
Tonda Kovařík      30. 6. 2018 18:56 
Ahoj Toníku, posíláme ti pozdrav z Berouna a užívej si tábora. Máma a táta.  
----------------------------------------- 
Gabi Koutecká      30. 6. 2018 18:34 
Ahoj kočko, posíláme hodně pozdravů i od dědy a Clarka. Doufáme, že jsi ok. Užij si to tam, pa, M+T 
----------------------------------------- 
Vivien Sobolova      30. 6. 2018 17:55 
Ahoj Vivi! Zdravime Te a posilame pusu! Mama, tata, Eliasek a Hagus:) 
----------------------------------------- 
Jana kostlivá Roubová      29. 6. 2018 19:32 
Co dělá blondýna na dně oceánu?   
.   
.   
Hledá Leonarda DiCapria.   



KZ+Habán 


