
#359 EMA Vítková 15. 07. 2016 13:07  Poslední pozdrav před zítřejším odjezdem. V neděli půjdeme do kina - na Dobu ledovou - mamutí drcnutí, nebo na Tajný život domácích mazlíčků.  Těšíme se na tebe, Emíííkuu :-) máma, táta, Bára, Fiškus, Doris  #358 Samul a Arči Koch 15. 07. 2016 12:59  Ahojte chlapi, tak už se to krátí. hlavně si tam nic důležitého nezapomeňte :-) už se Vás nemůžu dočkat.. užijte si poslední dny.. myslím na Vás.. Kocham was, Tatuś :-* :-*  #357 Tobias Oulevey 15. 07. 2016 11:10  Ahoj Tobiásku, nevím, jestli vám ještě vedoucí vytisknou vzkazy, ale v každém případě se na tebe hrozně moc těšíme, úplně nejvíc, Benjamínek je u babi, zítra si pro něj taky jedeme, tak se nám po vás s tátou už moc stýská, užijte si poslední den a večer v táboře, posíláme pusy, máma.  #356 Libor Olšák 15. 07. 2016 10:10  Ahoj Broučku, moc tě pozdravuji na tábor a už se na tebe těším. Tentokrát to bylo fajn, užil sis diskotéku i pečení buřtů, ne jako na škole v přírodě. Těším se, že mi budeš vyprávět zážitky z tábora, probereme fotky a ty mi budeš popisovat své kamarády. Udělej si pořádek, aby se ti lépe balilo a nezapomněl tam nějaké zabordelené věci. Tak se měj krásně a přeji vám šťastnou cestu domů. Babi Iveta  #355 Nikolka Frýbertová 15. 07. 2016 09:51  Ahoj sluníčko, tak už je tu závěr tábora. Pořádně si ho užij.Včera v Praze pršelo celý den, ale dnes už přestalo, tak snad je to u vás taky tak. Posílám velkou pusu a zavolám ti až budeš u táty. Máma  #354 Péťa a Ondra 15. 07. 2016 09:26  Ahoj kluci, už se na Vás moc těšíme, uvidíme se již zítra! :-) Pozdravuje strejda Zdeněk s Martinou. Zdraví máma a táta  #353 Charlottka a Lukášek 15. 07. 2016 09:19  Ahoj děti, moc se na váš těšíme. Posíláme hodně pozdravů a pusinek. Babička Jája a děda Dóďa  #352 Filda Korint 15. 07. 2016 08:30  Ahoj Fildo, dneska poslední zprávička. Zítra už se uvidíme na živo. Těšíme se na tebe. Posílám pusu!! Mamka  #351 Olda Kubišta 15. 07. 2016 08:10  A je to tady! Poslední vzkaz! Těšíme se na tebe opravdu neuvěřitelně moc!! Přeju ti krásně si užit poslední den tvého dobrodružství. Hlavně tam nic nezapomeň. Nic tam nenechávej. Klidně všechno naházej do kufru. Udělám ti zitra nějakou mňamku a přijede i babička Stánička. Dnes ma Karinka narozeniny. Velké pusinky a hodně lásky! M+T+R  #350 Markétka a Jindříšek 15. 07. 2016 07:45  JINDŘÍŠKU, k dnešnímu svátku Ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, spokojenosti a ať se Ti daří :-) MARKÉTKO, Tobě jsme přáli k svátku už ve středu :-) Doufám, že vám oběma došly i pohledy, posílala jsem vám je každý den :) Zítra se na vás moc a moc těšíme. Užijte si poslední celý den na vašem prvním táboře, vy dva naši milovaní šikovní táborníci :-)  Posíláme poslední internetovou pusu a zítra už bude "živá" :-) Máma a táta Bel :)     



#349 Tom a Filda Brůžkovi 15. 07. 2016 07:40  Ahoj kluci, tak dnes píšu naposledy a zítra už se uvidíme. Půjdu dnes nakupovat nějakou mňamku na přivítanou. Už ze na vás moc těšíme, tak to doužijte a zítra Tome zavolej, kde jste, v kolik máme přijet. Pa pa,mamča  #348 Karin Paurová 14. 07. 2016 19:38  Jsme při tobě ve tvé snaze procházet se po provaze.  Však pozor, někdy ve vteřině,  jedna noha lano mine a navzdory odvaze, můžeš skončit ve dlaze. Jinak neplač, už se blíží, připojení bez potíží. Dovolená rodinná, na ní,hurá, wifina. Teplá voda, dobré zprávy vymejem ti šampon z hlavy.  Čistá a i navoněná. Těš se jaká přijde změna! Ahoj máma a Pavel  #347 Petronella Beneš 14. 07. 2016 19:11  Ahoj Petynko, posíláme Ti s tátou pusu z Prahy. Dneska jsme od tebe dostali konečně dopis, děkujeme a těšíme se z něho, je v něm krásný obrázek nás čtyř. Ptala ses v něm taky na Danku, přišel ti domů do schránky dopis, a myslím, že bude od Danky. Ten srdíčkový dopis čeká na tebe, aby sis ho otevřela až se vrátíš. To už bude brzy.  Strašně moc se na Tebe těšíme!!!  A milujeme Tě! M+T +K  #346 Monika Hofichterová 14. 07. 2016 18:29  Ahoj Mončo, moc Tě pozdravujeme z Moravy, nezlob se, že nedošel žádný pohled, ale my to odsud nestíháme. Děj vědět, kam přesně a v kolik hodin v sobotu přijedeš, aby mohl pro Tebe Ondřej přijet. Ahojky. máma a táta P.S. Moniku vyzvedne její dospělý bratr pan Ondřej Holoubek. Děkujeme za pochopení.  #345 Filda Šmrha 14. 07. 2016 17:23  Filoušku tak se vám to už krátí a za chvilinku budeš doma....všichni se na tebe moc těšíme. Užívej si poslední dny, moc na tebe myslíme :-) pusinu mamka a taťka  #344 Jan Tomášek 14. 07. 2016 17:09  Ahojda Jenicku! Už se na tebe moc těším. Snad Ti Simonka předala vzkaz. Pusu máma  #343 Anička a Romča Koch 14. 07. 2016 15:42  Tak se nám to počasí nějak pokazilo, ale Vám to asi moc nevadí, protože máte určitě bezva program. Už se Vám to krátí a já se na Vás moc těším, jenže si budu muset počkat až se vrátíte z dovolené, tak si ji moc užijte. Láďa posílá hodně pozdravů a já hodně pus. Babička  #342 Jakub Ogurek 14. 07. 2016 14:11  Ahoj Kubi, tak už se Vám tábor krátí, ale dle fotek a deníku je zábava v plném proudu:-), to je dobře. Už se na Tebe moc těším, pa a pusu m.  



#341 Tubík a Fíček Ž. 14. 07. 2016 13:23  Zdravím malé Táborníky, zábava dle fotek pokračuje v plném proudu i přes nepříznivé počasí...ale jak je vidět podle fotek úsměv na tváři vás neopouští, to je dobře...před sebou máte ještě dva parádní dny a v sobotu kolem 10 hodiny pro vás přijede děda...babička na vás bude čekat s Vanesskou na chatě...počasí se má umoudřit, tak bude pokračovat další prima zábava. Opět byl u nás bagrista a vypadá to, že za nedlouho budeme dělat základy pro náš nový domeček. Šneky jsme přestěhovali ven a jak je pozorujeme, moc se jim to líbí...rostou a rostou ;o)  Tak si ty poslední dny pořádně užijte a pak jupííí na chatu... Moc na vás myslím a posílám mnoho deštivých pozdarvů Mamka, Taťka  #340 Nikča, Miška, Váša 14. 07. 2016 13:16  Ahoj táborníci, tak už jen 2 dny, toto letí.... ale také se už na Vás strašně těším!! Moc Vám to na fotečkách sluší, Nikči ty nehtíky jsou úžasné a hlavně se dnes pořádně oblíkněte, at z toho zmateného léta nenastydnete...:-) Moc pusinek a pozítří papa maminka ( teta ) Mona  #339 F+L+A Janíčkovi 14. 07. 2016 11:42  Ahoj chlapi, tak ještě 2 dny a jste doma! Už se na Vás s mamkou těšíme! Asi u vás taky prší, věřím ale, že se ani tak nenudíte. Doma začaly probíhat přípravy na malování, takže jsme tam samá krabice:) Fildo, poslal jsem Ti do mailu výsledky tipovačky. Bohužel, o fous Ti to uniklo:( Tak příště. Tak se mějte, posíláme pusu a v sobotu se budeme těšit! Taťka + mamka  #338 Adámek Hušek 14. 07. 2016 10:38  Nazdárek Adámku, tak jste si vyzkoušeli táborovou zábavu v každém počasí, teď už i v dešti. V Praze se hodně ochladilo, ale je to příjemné. Moc na Vás myslíme, čeká Vás vyvrcholení celého tábora, takže se máš jistě na co těšit! My už se moc těšíme na Tebe. Pěkně si užij táborový život do poslední chvilky. Posíláme pusinky a pohlazení, Jakoubek mává..Papa M+T+J  #337 Libor Olšák 14. 07. 2016 09:42  Ahoj zlatíčko,zdraví m tě z upršené Prahy,dnes sem ti poslala poslední pohled,mooc se na tebe těším,už aby byla sobota a já tě mohla pusinkovat,k autobusu přijde i babi s dědou,ty se na tebe už taky moc těší,moc na tebe myslím,pořádně se oblékni je tam pěkná zima,posílám moc pusinek papa Máma  #336 Gabča Koutecká 14. 07. 2016 09:40  Ahoj Gabčo, tak už doma montují podlahu, je vymalováno a elektrika skoro hotová. Určitě se v sobotu doma stavíme, ať vidíš, jak to tam vypadá. Posíláme velkou pusu, Pa, M + T  #335 Johanka Jindrová 14. 07. 2016 09:26  Ahoj Johy, víš, co je dneska za datum? Matouš slaví dvacetiny! Ani nevím, jestli si pozval nějaké kamarády. Dělá kolem toho tajnosti :-) Myslím na vás, co asi děláte, když leje od rána jako z konve. Posílám pusu a těším se na tebe, máma  #334 Tom a Filda Brůžkovi 14. 07. 2016 07:47  Ahoj kluci buci, tak tady prší už druhý den, u vás jistě taky. Ale vedoucí jistě připravili aktivity pro toto počasí, to bych já nesvedla. Vyřídila jsem ti Tome lítačku a Filda už ji měl mít taky, už 2 roky. Tak se zatím mějte, doužijte a přemýšlejte, co vám mám uvařit na přivítanou. Pusu pusu, máma  #333 Romy, Josh a Max 14. 07. 2016 07:43  Romy, v sobotu Te táta odveze za babičkou, dedou a Kasinkou na chalupu a vás kluci v neděli dopoledne odvezu na soustředění, kde vás ceka opět super program. A v sobotu odpoledne dame kino, at se trochu zkulturnite    



#332 EMA Vítková 14. 07. 2016 07:42  Zdravíme tábornici! Tady leje z konve, co u vás? To je asi otrava... No, vezmi holínky a pláštěnku a šup do kaluže :-) Pusu, máma, táta, Bára a spol.  #331 Romy, Josh a Max 14. 07. 2016 07:37  Ahoj děti, uz se vás nemůžeme dočkat. Dnes začalo pršet i na chalupě. Vzpominame na vás, jaký originální program vám vaši vedoucí v tomhle dešti připravili. Jsme si jisti, ze se nudit nebudete  #330 Máťa Ďurina 14. 07. 2016 07:18  Ahoj Matýsku, zdravíme s Q z Prahy. Už začínám pomalu balit na dovolenou a mám věrného asistenta pořád po ruce :-). Leze mi do sbalených věcí a krade ponožky :-))). Je bez vás moc smutný, hledá vás a chodí spát k vám do pokoje. Už se to vám i nám krátí, pořádně si ty poslední dny užijte, snad nebude pršet celou dobu. Měj se fajn, opatruj se. Pusu máma a Q  #329 Áďa Javůrek 14. 07. 2016 07:15  Ahoj Áďo, posíláme s Q pozdravy a už se na vás moc těšíme, Q vás pořád hledá, kdykoliv přijdeme z procházky tak běží k vám do pokoje a diví se, že tam nejste, tak ho v sobotu vezmu sebou :-). Měj se fajn a užívej poslední dny i když upršené. Na dovče se ohřejeme až až :-). Pusu máma a Q  #328 Libor Olšák 14. 07. 2016 06:42  Ahoj Liborku. Je čtvrtek ráno a je to takový peřinkový den (prší a nejlépe je v posteli). My dospěláci ale musíme do práce a vy si budete hrát pod střechou hry, které pro vás vymysleli vaši skvělí vedoucí. Tak si to hezky užijte, za chvíli vás čeká balení a to vám vůbec nezávidím. Posílám ti na tábor moc pozdravů a už se na tebe moc moc moc těším. Babi Iveta  #327 Andulka Severová 14. 07. 2016 06:23  Milá Andulinko, už se nemůžeme dočkat, až nám budeš vyprávět, co děláte a co nového se na táboře učíš. Moc se na tebe těšíme, pac a pusu máma, táta a kluci  #326 Gábi Koutecká 13. 07. 2016 22:08  ahojky Gábinko,  díky za pohled a jsem ráda, že se ti tam líbí. Dám ti hádanku  Co je to? Neustále to mění tvar a přesto je to kulaté.  Už víš? No přece Měsíc. Užij si ještě posledních pár dní a posíláme s dědou velikou pusu od ucha k uchu  Papa babi iva  #325 Anička a Romča 13. 07. 2016 21:53  Ahojky zlatíčka, tak se vám to krátí. Jsem zvědavá, jestli vás ještě poznáme. Určitě jste oba vyrostli. Tady dnes celé odpoledne pršelo, tak snad jste tam u vás měli lépe. Moc se těšíme na všechna vyprávění. Pozdravujte kluky a posíláme velkou pusu. Maminka a tatínek  #324 Bráchové Holečkovi 13. 07. 2016 20:49  Ahoj Páťo a Dominiku. Tak jsem s Cirdou složila další zkoušku. Už jsem začala zase chodit do práce :( a na zahradě zatím dozrávají meruňky, rybíz a letní jabka. Takže jsem se domluvila s maminou, že přijedete v sobotu česat a budeme seznamovat Cirdu s Persinkou. Už se těším. Babička  #323 Olda Kubista - tata 13. 07. 2016 20:23  Ahoj Olí, píšu ti ze slovenska. Už se opravdu moc těším, až se v sobotu vrátíš a budu na tebe s maminkou a Rafíkem čekat u autobusu. Koukám každý den na tvoje fotky a jsem pyšný, že jsi se na ten tábor sám od sebe vypravil. Přišel mi také tvůj pohled a moc mě potěšil. Zítra začíná v kinech nová doba ledová. bude i ve 4DX. V sobotu čau! Táta   



#322 Gabča Koutecká 13. 07. 2016 19:31  Ahojky Sluníčko, konečně od Tebe dorazila PRVNÍ informace - Dotazník a babičkám pohledy (všechny 3). My jsme s mámou dnes posílali poslední pohled, aby ti dorazili všechny do odjezdu. Maminka vzkazuje - jídelní objednávka bude v neděli vyhotovena :-) Vobrovitanánsko u pusu husu z autobusu T.  #321 Kiki a Luci 13. 07. 2016 19:09  Ahoj holky. Moc dekujeme za pohled a vsechny informace, ktere jste tam napsaly. Naboje uz bohuzel poslat nestihneme. Ani expres by to nedoslo. Doufam, ze se jinak mate dobre. Je super, ze jste si tam nasly kamaradky. Tesime se na vas v sobotu. Mama, tata, Vojtik a vsechna zvirata  #320 Pavlínka Švíglerová 13. 07. 2016 18:32  Ahoj Pavlínko a Jakoubku, dnes jsem se vrátil a jsem už na počítači, tak Vám hned píšu. Viděl jsem Vás na fotkách a vypadá to na super tábor se spoustou aktivit. Za 3 dni už se uvidíme. Strašně se na Vás strašně těším. Dávejte na sebe pozor a užívejte si poslední dny. Posílám spoustu pusinek. Táta  #319 Anička a Romča Koch 13. 07. 2016 17:45  Ahoj broučkové, tak je vidět, že máte stále co dělat. To je dobře, že se nenudíte a užíváte si zábavu a kamarády. Romča si užívá fotbálek a z Tebe Aničko je velká parádnice. Pozdravuje Vás Láďa já posílám hodně pus.  #318 Šíma a Mišák Lamač 13. 07. 2016 17:35  Čaudy Simonko a Míšo! Dneska je středa, takže vás na táboře čeká už jenom čtvrtek, pátek a sobotní odjezd. Už se na vás noc těšíme a v neděli pořádně oslavíme Simonky narozky ;-) Užívejte si a mějte se krásně! Posíláme moc pozdravů a pus, Jana, babí, děda, Nellísek a želváci ;-)  #317 Jeník Tomášek 13. 07. 2016 17:30  Ahojky Jéňo, tábor už vám pomalu končí a v sobotu už tradá domů. Užívej si zábavy a všechno si pěkně pamatuj, ať nám pak můžeš vše vyprávět. Těšíme se na tebe, posíláme pozdravy a pusy! Papa Jana, babí, děda, Nellinka a želváci ;-)  #316 Johanka Jindrová 13. 07. 2016 16:44  Ahoj Johy, je to černé, velké a má to čtyři kolečka. Dávají se do toho věci a dobře se to vozí. Co to je? :-)) Moc se na tebe těším a posílám ti pusu, máma  #315 Kluci Janíčkovi 13. 07. 2016 16:28  Ahoj Fildo,Luky a Adámku, prohlíželi jsme fotky. Máte skvělou zábavu.Už jen dva dny a jedete domů.Za týdem přijedete a budeme slavit Adámka.Moc se těšíme.Emička roste , už se směje a brouká. Až tady budete, tak se k Šárce budou chodi koupat i děti od bráchy Standy. Těšíme se na vás . Pusu posílají babička a děda.  #314 Žofi+František Benč 13. 07. 2016 15:19  Ahoj drahoušci, zdravím vás z ochlazené Prahy. My se máme dobře, ale vy se evidentně máte ještě mnohem lépe. Viděla jsem na fotkách výrobky co udělaly vaše šikovné ruce, jsou fakt krásné. Doufám, že vytvoříte něco podobného i doma. Anežka mi říká, že mám napsat, že každý den vaří pro celou rodinu, pak uklízí, pere, žehlí, brzo ráno venčí Kvída... No...tak to byl asi někdo jiný, kdo tady kolem poledne snídá v pyžamku :-). Užívejte poslední táborové dny, už se na vás všichni těšíme. Pusu máma    



#313 Davídek a Beník 13. 07. 2016 14:53  Ahoj kluci, dnes jsem poslala ještě jeden pohled, tak snad vás tam zastihne. Užívejte poslední dny, už jenom 3 a pak se uvidíme :-) Pusu máma.  #312 Libor Olšák 13. 07. 2016 10:07  Ahoj broučku,moc na tebe myslím a pořád koukám na fotky,jak si to tam užíváš,ale každopádně je tu středa a jupííí v sobotu tě mám u sebe,moc se těším a posílám ti milion pusinek papa Máma  #311 Olda Kubišta 13. 07. 2016 09:05  Ahoj milovaný,  Díky moc za pohledy broučku. Strašně moc nás to potěšilo! V Praze zase prší, ale koukala jsem že u vás taky. Rafa kouká na Mašu a táta odjel na Slovensko. Myslíme na tebe a hrozně se těšíme na sobotu až tě obejmeme!! Moc tě miluju a posílám veliké pusinky :-) Máma  #310 Liborek Olšák 13. 07. 2016 08:55  Ahoj zlato. Myslím na tebe, doufám že se máš dobře. Když se usmíváš tak Ti to na fotkách moc sluší. Pusu teta Ivka.  #309 Ondra a Péťa 13. 07. 2016 07:49  Ahoj Péťo, Ondro, máte před sebou poslední 3 dny, tak at se vydaří co nejlépe, užívejte si kamarádů, her, zábavy a my už se na vás moc a moc těšíme :-))) Ještě jsem dnes poslala pohled, tak snad ho ještě stihnou doručit, pa. máma a táta  #308 Tom a Filda Brůžkovi 13. 07. 2016 07:33  Ahoj kluci buci, viděla jsem vás oba na fotkách, tak jsem ráda, že jste ok a že si to užíváte. My máme starosti se strejdou Péťou, nejde mu to v práci a je z toho do slova zničený a deprimovaný. Nevím, co mám uvařit na přivítanou, tak se zamyslete a dejte vědět. Jdu poslat poslední pohled. Pa pa a už se na vás, zlobidla, fakt těším, je tu bez vás až moc velký klid. Máma  #307 Tubík a Fíček Ž. 13. 07. 2016 07:12  Dobré ráno Chlapáci, tak konečně se trochu ochladilo...ale doufám, že bez deště...před vámi jsou ještě tři parádní dny, tak si je pořádně užijte...každé ráno netrpělivě očekáváme nové fotky a zápisy z deníku, abychom se dozvěděli co nového podnikáte a jak se bavíte. Kubíku co to bylo za broučka...na Tvé ruce ;o) no podle Tvého výrazu usuzuji, že jsi měl velkou radost a užíváš si to tam...stejně jako Fíček...moc vás pozdravujeme a posíláme nejen mnoho pozdravů, ale i objetí... papa Mamka a Taťka  #306 Markétka a Jindříšek 13. 07. 2016 06:11  MARKÉTKO, k dnešnímu svátku Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody :-) JINDŘÍŠKU, Tobě tady popřejeme k svátku až v pátek :-) Dnes vám posíláme poslední pohledy. Snad do pátku dojdou. Až přijedete, čeká na každého dárek a uděláme si doma oslavu. Můžeme vyrazit i do cukrárny nebo do hračkářství, jak budete chtít. Tak si to promyslete :-) Máme vás moc rádi a posíláme pusu Máma a táta Bel :-)  #305 Eva sviglerova 12. 07. 2016 23:33  Ahoj Pavlinko, Jakube, už se vám krátí tábor, zbývají 3 dny ! Až prijedete pořádně vše oslavíme, posílám velikanskou pusu, moc se na váš těším. MAMKA  #304 Anička Severová 12. 07. 2016 20:46  Milá Aničko, zdravíme tě z domova, Myslíme na tebe, jak se ti tam líbí, jak se ti daří v soutěžích a hrách, jsme zvědaví, co nám budeš vyprávět. Bertík má jednoho brášku tady kousek od nás nad Šibeňákem, půjdeme za ním někdy na procházku, jo? Těšíme se na tebe, pac a pusu, máma, táta, Matýsek, Janek, Bertík, Flíček a Zrzek  



#303 Kiki a Luci 12. 07. 2016 20:29  Ahojte holky, jak se máte a jak se vám na táboře líbí? Doufám, že si to užíváte. Nedávno jsem četla, že vám vyšlo i koupání v bazénu. Co poslat nějaké pohledy nebo tak něco? :-) Těšíme se na vás. Hlavně já se těším - že bude někdo uklízet po kočkách a luxovat :-) Pusu, pusu, pusu. Máma, táta, Vojta, koťata a Kitty  #302 Vojtík Hykel 12. 07. 2016 20:09  Ahoj Vojtíku. Dnes od Tebe dorazilo další psaní. Obrázek s anakondou pro Pacinku je moc vtipnej :-) Radši jsme jí to ani neukazovali, aby se nezděsila, ale list jí moc chutnal, celej ho sežrala a zdálo se, že s chutí :-) Máme radost, že se Tvému družstvu dařilo ve sportu, nakonec i Saša říkal, že Ti to v té bráně jde. Hezky si užívej zbývající dny, ať Vám moc neprší a v sobotu se na Tebe všichni moc těšíme. Všichni Ti posíláme pusinku a Pacinka ďubknutí, taťka, maminka, Kája a Páca.  #301 Anička a Romča 12. 07. 2016 19:26  Ahojky zlatíčka, Aničko, jsem moc zvědavá na tvoje nehtíky. Teď už nemusím k tetě Pavlíně a můžeš mi je lakovat ty:-). Jsem zvědavá, jaká bude noční bojovka. Romčo, prý jsi dnes zase provětral kopačky. A noční bojovku už máš za sebou. Jaké to bylo? Už se na vás moc těšíme. Pozdravujte kluky a posíláme velkou pusu. Maminka a tatínek  #300 Jan Tomášek 12. 07. 2016 19:08  Ahijda Honzíku. Je úterý večer a ja Ti posílám poslední pohled. Moc se na Tebe těším. Pusu máma. Užij si zbytek tábora. Určitě se tam máte fajn.  #299 Libor Olsak 12. 07. 2016 19:07  Ahoj Libco tak pry dneska mate bojovku verim, ze to vsem nandas a budes nejstatecnejsi , uz se na tebe moc tesime tak se opatruj. Babicka Maca  #298 Joshua D.Silvester 12. 07. 2016 17:46  Joshíku, cos vyváděl s rukou??? Buď na sebe opatrnej truhlíku :-*  #297 Gabča Koutecká 12. 07. 2016 17:13  Ahoj Gábulindo, babička dneska udělala borůvkové knedlíky, tak jsem neodolala a dva si na chuť vzala. Tentokrát se povedly. Příští týden se za tebou možná staví Áňa. Posílám pac (za Káju) a pusu (za mě, tátu, bráchu, babičku a dědu), M.  #296 Anička a Romča Koch 12. 07. 2016 15:49  Dnes se u nás trochu ochladilo, tak je docela příjemně. A co Vy? Jaký jste měli program, asi nabitý jako vždy. Včera u nás byla mamka, tak nám řekla nějaké novinky, které jste psali. Hlavně, že se Vám tam líbí a užíváte si sportu, zábavy a kamarádů.Mějte se moc hezky. Pusu oběmě posílá babička. Láďa zddraví.  #295 Beník a Davídek 12. 07. 2016 13:58  Ahoj kluci, tak tady v Praze se příjemně ochladilo a v noci i sprchlo. Doufám, že vám moc neprší, abyste mohli být venku. Beníku, prosím, nebuď čuňátko a uklízej si po sobě ;-) Užívejte tábora a kamarádů, už se vám to krátí (jen 4 dny). Pusu máma :o)  #294 Natálka Somanova 12. 07. 2016 13:02  Ahoj Natalko, jak se pořád máš? Viděli, že jste byli na výletě,ale moc nadšení z tebe nevyzarovalo. My jsme s Aničkou na chalupě a píšeme ti z nového Ipadu  #293 Libor Olšák 12. 07. 2016 12:23  Ahoj zlatíčko,už je uterý a už se ti to krátí,s tatkou se tě nemůžeme dočkat,dnes máš mít bojovvku,tak bud statečný a neboj se,ale ty jsi šikovný a bát se určitě nebudeš,moc na tebe myslíme a posíláme moc moc pusinek Máma+ Táta  



#292 Tubík a Fíček Ž. 12. 07. 2016 11:33  Ahoj Šikulové, tak už jste spolu oba...to mám velkou radost. Pořádně si ještě užijte zbývající dny plný zábavy a dobrodružství...moc na Vás myslíme a všichni moc pozdravujeme... P.S. Fíčku, vím, že to zvládneš ;o) stejně jako bráška... Mamka, Taťka, Teta a Strýček  #291 Olda Kubišta 12. 07. 2016 10:31  Ahoj broučinku, Už se tě fakt nemůžeme dočkat! Za 4 dny se uvidíme!! V Praze bylo hrozny horko ale ted prší. To mistrovství Evropy ve fotbale nakonec vyhrálo Portugalsko, ale to vám možná říkali. Musím tě pochválit za to jak se tam o sebe hezky stáráš. Vidím na fotkách že jsi čistý a krásně oblečený. Jsi náš brouček. Ať už jsi zpátky... hezky si dnes užíj. Moc tě milujeme! M+T+R  #290 JÁJA, STÁŇA, C+J 12. 07. 2016 08:20  Ahoj Jájo, Stáničko, Carry a Džoníčku :) Doufám že jste na táboře hodní a nepijete dětem krev :) Moc vás zdravím, myslím na Vám a posílám upírské kousnutí do krku :) Týna  #289 Libor Olšák 12. 07. 2016 07:52  Nazdar upírku Liborku. V Praze ráno pršelo, ale už se začíná vyjasňovat. Možná dnes, nebo zítra tě překvapí nějaké menší překvápko, tak se těš. Moc tě majluju a už se na tebe těším. Užívej si s kamarády a měj se krásně. Babi Iveta.  #288 Nikča, Miška, Váša 12. 07. 2016 07:46  Ahoj zlatíčka, tak už jste se konečně dočkali pořádné koupačky a dnes zase na chvíli do holínek..:-) Ja každý den netrpělivě čekám na fotky a díky tomu tady žiju ten tábor s Vámi.... Posílám tisíce pusinek, už se Vám to krátí, tak užívejte co to jde a brzy papa mamča (teta) Mona  #287 Ondra a Péťa 12. 07. 2016 07:42  Ahoj kluci, posílám pozdrav ze zamračené Prahy. V noci pršelo a u vás už včera od odpoledne. Nebuďte smutní, i v zamračeném dni se dá podnikat spousta věcí. Hlavně aby vám už tolik nepršelo a vydržely vaše boty :-) Taky doufám, že už jste se s Beníkem domluvili na tom úklidu a nasbíráte nějaké body. Alespoň vidíte, že je úklid někdy užitečný a potřebný ;-) Pusu posílá mamka :-))  #286 Tom a Filda Brůžkovi 12. 07. 2016 07:41  Ahoj kluci, zdravím a těším se na vás. Tady je po velkém dešti a je už celkem příjemně. Doufám, že jste se včera vyplavčili a že je vám fajn.Moc vás zdravíme a líbáme. Je tu bez vás nějak smutno. Pa pa. Máma  #285 Tubík Ž. 12. 07. 2016 07:33  Dobré ráno Kubíku, tak Fíček už je připravený na cestu zpět...tak budeš mít opět parťáka ;o) pevně věřím, že si poslední dny pořádně užijete a počasí vám bude ještě chvilku přát. Viděla jsem poslední fotky, jak jste si užívali u bazénu...a pak jste opékali buřtíky...paráda. Babička s Dědou se na vás moc těší a už chystají další prázdninové dobrodružství. Zítra opět přijede bagr a bude pokračovat...už bys to tam nepoznal. Moc na Tě vzpomínám a mooooooc Tě pozdravuji. Drž se šikulo a dávej na brášku pozor, prosím... papa Mamka  #284 Áďa Javůrek 12. 07. 2016 07:18  Ahoj Áďo, zdravíme s Q z Prahy, myslela jsem na vás jestli vám neprší a pokud ano tak doufám, že nijak dramaticky. Máťa mi říkal, že už ti Lenka dovolila sundat ortézu, jsem moc ráda, že alespoň kousek tábora budeš mít pohodlí :-). Balíček doufám dorazil a nebyl ještě úplně zničen :-). Měj se moc fajn, užívej a dej na sebe pozor. Pusu máma a Q.  



#283 Máťa Ďurina 12. 07. 2016 07:15  Ahoj Máťo, posíláme pozdravy z Prahy. Doufám, že vás večer nespláchla bouřka a že nebude celý den pršet. Tady začalo až ráno, ale o to víc. Včera jsem byla s Q v Prokopáku u nádrže, zase objevil nějakou mrtvou rybu a vyválel se na ní, takže smrděl na 15 metrů a musel do vany :-), ale v parku už sám plaval v rybníku, myslím, že bude náruživý plavec :-). Měj se moc fajn a opatruj se. Pusu máma a malý smraďoch Q :-)  #282 EMA Vítková 11. 07. 2016 21:19  Ahooooooooooj Emi, tak konečně vidím na fotkách, že se koupete :-) Supééééér :-) Dnes jsme Ti s Bárou poslaly velkou obálku a v ní je překvapení. Bára říkala, že budeš mít radost...ona to vybrala :-) Tak pusu a užívej ještě těch pár dní...  máma, táta, Bára, F+D a babi :-)  #281 Charli + Lupino 11. 07. 2016 20:18  Čabas piďata! ( chtěla máma ) Je krásné vidět úsměv na tváři Charli a spokojena tempa Lupina v bazenu.  Nejvíce nás potěšilo ,spatřit Vás společně se objimajici na jednom fotu, toto budeme praktikovat i doma  #280 Žanda Ferusová 11. 07. 2016 19:36  Ahoj upírko, tak se vám to přehouplo do druhého týdne a teď už to rychle uteče. Tak ať vám přeje počasí, ať vás moc neskolí nemoci a děti jsou hodné :-) mamka Iveta :-)  #279 Jakub Ogurek 11. 07. 2016 19:18  Ahoj Dubíku, tak jste se konečně dočkali bazenu, to sis určitě parádně užil, už se těším, až mi budeš vše vyprávět :-) posílám pusu a pozdrav :-) mamča  #278 Petronella Benes 11. 07. 2016 19:09  Ahoj Petty! Moc na Tebe s mamou myslime a moc se nam po Tobe styska! Milujeme Te a posilame Ti tisic pusinek!  #277 Nikita Lavrov 11. 07. 2016 17:50  Ahoj Nikito,  To se mas! Konecne uzivate i ten bazen :) . Vlez nam taky do nejake te fotky, styska se nam, vidime vetsinou jen tve lokty nebo zadek :) Pozdravujou te babicky, my s tatou ti posilame hooodne pusinek  #276 Romča a Anička Koch 11. 07. 2016 17:33  Tak jste se konečně dočkali koupání, to bylo něco pro Vás. My se tady koupeme ve vlastním potu.Je tu pořádné horko. A co noční hra, doufám, že jste se moc nebáli. Pozdravujte kluky. moc pus posílá babička. Také hodně pozdravů od Ládi.  #275 Páťa Domík Holečkovi 11. 07. 2016 16:47  Uáaaňaf, včera jsem se poprvé těšila z velkéhozeleného domu do maléhovysokonah ořepelechu. Když mi paničkacodávába štu řekla hop do auta jedeme, těšila jsem se na malýho a velkýho hracíhopáníčka, který jsme předtím v malým vysokonahořepel echu zapomněli. Od lítacíhodomečku jsem běžela ke dveřím, cestou po hranatýmkopci jsem je volala a uvnitř prázdno! Byla jsem tak uběhaná z velkéhozeleného domu, že jsem hned usnula a neměla jsem čas smutnit. Ráno mě páníčci vzali s sebou do doupětekdejenud a, ale byla jsem ráda. Občas mě tu pomazlí i cizevonícílidi a to taky není špatné. A až se příště vrátím do maléhovysokonah ořepelechu a budou tam hracípáníčci tak je pošlapooňufoupa ckuju a už je do žádnýho samohybucožerep áníčky nepustím.!! Vrrrhafpackunat o Persi fon Ferdinandov  #274 Charlottka a Lukášek 11. 07. 2016 15:22  Ahojky, moc vás zdravíme a vzpomínáme. Počasí vám zatím přeje, tak si užívejte přírody a všelijakých her. Prohlížíme si s dědou fotky a hledáme vás na nich.  Mějte se moc fajn. Posíláme hodně pusinek. Babička Jája a děda Dóďa 



#273 Nikolka Frýbertová 11. 07. 2016 14:57  Ahoj zlato, tak nevím jak u vás, ale tady je strašnej pařák, budou bouřky. Závidím ti, že můžeš být u vody. Pusu máma  #272 Libor Olšák 11. 07. 2016 14:13  Ahoj lásko,zdravím tě z prosluněné Prahy,koukám že taky užíváte sluníčka a krásně se bavíš s kamarády v bazénu,jsem moc ráda že se bavíš a snad už si tolik nestýskáš,každo pádně nám chybíš moc a strašně se na tebe těšíme.Měj se krásně posíláme milion pusinek Máma + Táta  #271 Beník a Davídek 11. 07. 2016 14:12  Ahoj kluci, tak dneska je tady opravdu horko na padnutí. Buďte rádi, že jste v přírodě a že máte bazén :-) Koukala jsem na fotky a máte opravdu o zábavu postaráno ;-) Doufám, že balíček došel v pořádku a že se bratrsky rozdělíte. Pusu máma :o)  #270 Max, Romy a Josh 11. 07. 2016 14:07  doufám, že jste to dnešní extrémní vedro prožili ve stínu a bez zdravotních následků. Píši vám z chalupy, kde vedro zvládáme bez problémů. Joshi, ještě jednou velká gratulace!! Udělals nám všem veĺkou radost. Romy, ty se nám vrátíš jako jiná holka, viď? Jsem překvapená, že jsi se rozhodla zůstat a jsem ráda, že se ti tam tak líbí. Maxi, na fotkách jsem Tě neviděla v bazénu a to je dobře. Jsi statečný, že Tě to horko nezlomilo, aĺe aspoň se občas osprchuj - viděla jsem, že tam máte u bazénu sprchy. Strašně se na vás těšíme!!! pusu, máma.  #269 Gabča Koutecká 11. 07. 2016 13:47  Ahoj kočko, dnes je pěkně teplíčko. Taťka už má vymalovanou chodbu a předsíň a prý mu to docela jde. Pořád se nemůžeme shodnout na jídelním stolu, asi to budeš muset rozlousknout ty. Posíláme velkou pusu, Pa, M + T  #268 Pavel Svoboda 11. 07. 2016 13:31  Ahoooj pavle, tak mistrem evropy jsou portugalci vyhrali nad francii v prodlouzeni 1-0.taky mate krasne fotky tak si to uzivej mam te rad a tesim se na tebe Tatka  #267 Kluci Janíčkovi 11. 07. 2016 12:07 ahoj kluci, přijeli jsme z Benešova, je pořádné horka.Máte se lepší určitě se koupáte. Zítra se má ochladit a už do konce týdne má být chladno. Těšíme se jak nám budete vyprávět zážitky z tábora, tak si ty poslední dny užijte. Hodně pozdravů posílá babička a děda  #266 ŽOFIE a FRANTIŠEK B. 11. 07. 2016 11:57 Čau,čau! Táboráček, koupáníčko....no vy teda žijete! Veliká paráda! Tady v Praze je dneska vedro a dusno a tak mám obavy,že přijde nějaká bouřka. Myslíme na vás  a moc vás zdravíme!!! Já i Artuš.(poctivě řečeno Artuš asi  moc nemyslí,ale kdyby myslel, myslel by určitě na vás)  #265 Tom a Filda Brůžkovi 11. 07. 2016 10:46 Ahoj kluci buci, viděla jsem vás na fotkách, tak vím, že jste v pořádku a dobře se bavíte. Zavolejte, až budete moct, víte dobře, jak mě to potěší. Já jsem už v Praze, uklízím a dělám komplet pořádek, na který nemám čas ve školním roce. Tak se moc těším na vaše vyprávění vašich úspěchů a dobrodružství. Moc se na vás těším a posílám vám velké pusinky od maminky.  #264 Anička a Romča 11. 07. 2016 07:51 Ahoj zlatíčka, koukali jsme s tatínkem na deník a už se těšíme na fotky z bazénu. Tam jste ve svém živlu. Tady bylo včera také velké vedro, tak snad jste to tam zvládli. Už se to krátí, nějak to rychle utíká. Moc se na vás a vaše vyprávění těšíme. Pozdravujte všechny kluky. Posíláme velkou pusu oběma.  Maminka a tatínek   



#263 Máťa Ďurina 11. 07. 2016 07:36 Ahoj Máťo, posíláme pozdravy s Q už zase z Prahy. Dnes by ti měl dorazit balíček, máš tam i pozdrav z mých cest :-), zkus až ti to vydrží do konce tábora :-). Moc se na tebe s Q těšíme, užívej tábora a dej na sebe pozor. Pusu máma.  #262 Áďa Javůrek 11. 07. 2016 07:34 Ahoj Áďo, posíláme s Q pozdrav a už se na tebe moc těšíme. Doufám, že ti dnes dorazí něco dobrého na zub :-) a že to nesníš hned. Koukala jsem, že už nemáš na ruce ortézu, tak doufám, že je vše už v pohodě a že tě už nic nebolí. Užívejte a dej na sebe pozor. Pusu máma.  #261 Rozinka Krčmářová 11. 07. 2016 07:16 Miláčku, včera večer jsem se vrátila po 4 dnech domů ze Sokolova a koukám- Tvoje sestra za tu dobu vyrostla a zestárla jak kouzlem- byt naklizený, na stole upečené mafiny, skříně uklizené, postele převlečené- no jak vyměněná! :-) Co ty? Slyšela jsem, že ses pro změnu vosypala vyrážkou! Zdraví tě ušáček Bambíček a všichni tvoji plyšáci. P.s. Kdybys byla unavená, táta plyšákem o poledňáku určitě nepohrdne! Pusinky maminka  #260 Tubík Ž. 11. 07. 2016 07:11 Milý Tubíku, Fíčka jsme včera sice odvezli, ale vypadá to, že jej zítra opět přivezeme zpět...teplotu již včera neměl a dnes se cítí dobře ;o) A co Ty, jak válčíš...podle fotek to vypadá, že si to parádně užíváš, to je dobře...moc na Tě myslíme a posíláme mnoho pozdravů... P.S. Dnes by Ti měl přijít dopis a balíček...nech tam nějaké dobroty i Fíčkovi ;o) papa Mamka, Taťka  #259 Markétka a Jindříšek 11. 07. 2016 06:02 Ahoj Markétko a Jindříšku, byla jsem na chatě a doufám, že tam koncem srpna pojedeme ještě spolu. Bylo krásně očividně všude, protože i vy jste si užívali výletu :-) Sledujeme s tatínkem fotky a oba vás chválíme, že se vždy na nějaké fotce mihnete. I když jste vzadu, my si vám najdeme :) Pozdravuje vás babička Jana a děda Míša :) Mějte se moc krásně a užívejte druhou půlku tábora Máma a táta  #258 Libor Olsak 11. 07. 2016 04:54 Ahoj Bobesku koukala jsem na fotky.z tabora a jsou moc.hezke urcite budes mit plno hezkych zazitku. Pozdravuje te teta Renata zvana take druha babi a planujeme nejakou pekelnou jizdu az se nam vratis Mej se hezky a davej na sebe pozor  #257 Jan Tomášek 11. 07. 2016 04:54 Ahoj Honzíku. Další pozdrav a pusy na tábor Ti posílá máma. Už máš půlku za sebou. Děkujeme za pohled. Máma  #256 Kiki a Luci 10. 07. 2016 22:10 Ahojte holky. Posíláme pozdrav z Jenštejna. Doufám, že si užíváte. My jsme dneska pracovali na zahradě. Kočky pokukovaly z domu, cože to děláme. Už se na vás těšíme. Mějte se moc hezky a v sobotu na viděnou. Máma, táta, Vojtík, Kitty+Tygra+Čok o+křečci  #255 Petra a Dan Klárovi 10. 07. 2016 22:02 Ahoooj děcka, v sobotu jsme se byli podívat za babičkou. Chtěla jsem jít do lesa, ale nakonec jsme to nestihli. Cesta do Příbrami nám trvala 2 hod., hodinu a čtvrt jsme popojížděli v koloně kopec na Cukrák, kde bylo zúžení do 1 pruhu a v opačném směru byla uzavírka úplně, protože tam probíhal cyklistický závod. Několik aut se " uvařilo", prostě jim odešel chladič. Ještě nebylo takové vedro, ale byla to otrava. Babička vás pozdravuje a my také zdravíme všechny známé táborníky. Papa máma a táta    



#254 Charli + Lukášek 10. 07. 2016 21:13 Aloha trpaslíci, polovina skvělých zážitků je za Vámi, takže se moc těšíme na další rundu fotek, ze kterých vidíme jak se máte pohodově. Posíláme hudlany a bavte se upíři :-D  #253 Daneček Petřík 10. 07. 2016 21:00 Ahoj Danoušku, posíláme pusinky, dnes už i Theoušek, který se vrátil z Varů. Moc se nám po tobě stýská. Hezky si to užívej a nezlob. Pac a pusu na čumáček máma, táta, Theo a Káča.  #252 Tobias Oulevey 10. 07. 2016 20:35 Ahoj Tobísku,  moc na tebe myslíme a těšíme se na tebe, doufám, že si užijete i druhou polovinu tábora, a že budete mít počasí na koupání. Tobí, klidně si někdy stoupni před vedoucí, když vás fotí, není lehké tě na fotkách najít a jsme vždycky moc rádi, když tě najdeme. Posílám pusu, máma.  #251 Péťa a Ondra H. 10. 07. 2016 20:30 Ahoj Péťo! Ahoj Ondro! Dnes byla horká letní neděle, tak jsme se koupali a vzpomínali na vás, jak se máte. Určitě jste se také mohli vykoupat a užít pravého letního počasí:-) Moc se nám líbily fotky z tanců a upířích scének :-) Byli u nás krátce na návštěvě Kořenkovi (bez Páji, ta byla u koníků), moc vás oba pozdravují. Poslali jsme vám pohled, měl by dorazit v pondělí nebo úterý. Posíláme pusinky, máma a táta  #250 Filip Korint 10. 07. 2016 20:26 Ahoj zlaticko, dneska jsem te videla na fotce ze sobotniho vyletu. Doufam, ze si tabor uzivas a tesim se na vypraveni od tebe. Dneska bylo krasne, urcite jsi byl v bazenu. Zitra ti posle tatka pohled. Myslime na tebe, posilame pusinku mama, tatka a Pepicek  #249 Samul a Arči Koch 10. 07. 2016 19:53 Čaute chlapáci.. zítra - v pondělí, se odpoledne za Vámi stavím a hodím Vám tam mobilos.. jestli tedy ještě chcete.. Podle fotek na něj ani nebudete mít čas, tak se domluvíme na místě. Kocham Was a zítra muc. Tatuś  #248 Beník a David 10. 07. 2016 19:46 Ahoj kluci, zdravím z Prahy posílám spoustu pusinek a moc vás miluji :-) máma  #247 Vojtík Hykel 10. 07. 2016 19:19 Ahojky bratříčku, Tak co? Jak si to tam užíváš? A s kým jsi na pokoji? Všechno mi to budeš muset povyprávět, ale věřím, že se tam máš dobře ;) No, už jsi velkej kluk a zvládáš to tam beze mě :D Snad vám vaří dobře a kámoši jsou fajn. A koukej taky pořádně zabodovat na olympiádě a snažit se při akrobacii, ale z fotek soudím, že ti to jde, aby taky ne, vždyť jsi šikovný. Tak se tam měj hezky, pozdravuj holky a dávej na sebe pozor. Pac a pusu ségra Kája :*  #246 Arči a Samík Koch 10. 07. 2016 18:37 Ahoj táborníci. Tak jsme se dnes dostali na vaše stránky a celé si je prohlédli, včetně fotek. Je vidět, že se máte fajn a nemáte se čas nudit. Doufáme, že jste všichni v pořádku a v dobré náladě. Asi se vám nebude chtít jet domů. Užijte si zbylých dnů. Posíláme pusu. Děda a Petra  #245 Anička a Romča Koch 10. 07. 2016 18:30 Ahoj táborníci. Dnes jsem dostal od babičky Janky adresu na stránky vašeho campu, tak jsme si prohlédli fotky. Jsou pěkné a je vidět, že se rozhodně nenudíte. Přejeme vám všem ať máte pěkné počasí, hodně zábavy a spousty nových zážitků. Posíláme pusu. Děda a Petra  #244 Gabča Koutecká 10. 07. 2016 18:25 Dítě naše ahoj, tak už jsi za půlkou. Koukáme, že si to tam všichni pěkně užíváte. Jak bylo na výletu? Doufáme, že i ten sis užila. Dneska taťka odpočíval, zítra začne malovat zdi. Posíláme hodně pozdravů a velkou pusu. Pa. M+T  



#243 Žofie Benčová 10. 07. 2016 18:23 Ahoj upírko, tak podle fotek vidím, že se vaše šikovné ruce nezastaví. Děláte krásný věci. A taky byla nějaká taneční zábava - to jsi určitě, jako profesionální tanečnice, zahvězdila, viď? :-) Doufám, že je všechno v pořádku a ten zalepený palec, co jsem viděla na fotce je jen nějaká bezvýznamná maličkost...(?) V Praze je dneska dusno a vypadá to na buřinu. Doufám, že se mi podaří včas zachránit kytky z balkónu. Tak zatím papa a dávej na sebe pozor. Pusu velikou máma a spol.  #242 František Benč 10. 07. 2016 18:17 Ahoj Faný, tak půlka tábora za vámi. Ještě pár nocí a jsi doma. Myslím, že se ti bude po táboře ještě hodně stýskat, protože podle fotek se tam máte primově. Hned bych jela taky. V Praze je dneska horko a dusno, tak nic moc neděláme. Prosila bych nějakou fotečku, už jsem tě chvíli na žádné neviděla :-). Pusu, pusu, pusu máma a spol.  #241 Romča a Anička Koch 10. 07. 2016 16:59 Ahojky, tak jsem se dočetla, že už také vyzkoušíte bazén. To bude něco pro Vás. Jak bylo se na na výletě? Asi jste se pěkně prošli, když jste potom museli odpočívat. Už se Vám to krátí a tak se těším, že se uvidíme. Moc pus posílá babička. Láďa moc zdraví.  #240 Tom a Filda Brůžkovi 10. 07. 2016 13:48 Ahoj kluci, jsem moc ráda, že se vám daří, moc na vás myslím a už se moc těším, až mi budete vše vyprávět. Já teď týden budu v Praze a dělat pořádek ve věcech, na což nemám čas celý rok. Takže se alespoň nějak zabavím, aby mi to bez vás uteklo. Mám vás moc ráda a už se na vás těším. Zase zavolejte.Máma a táta  #239 Olda Kubišta 10. 07. 2016 12:28 Ahoj miláčku, Sedime v Rudné pod lípou s babičkou Eliškou a Zuzkou a mluvíme o tom jak nám Chybíš. Max a Ťuťu byli moc smutny že tu nejsi. Večer pojedeme do prahy. Pořád koukáme na vaše fotky, jak si tam užíváte a všude jsi velký frajer :-) těšíme se na dopis od tebe! Doufám že ti přišel balíček. Všichni ti posíláme velkou pusinku a moc zdravíme! M+T+R+Z+E  #238 Olda Kubišta 10. 07. 2016 12:28 Ahoj Oldi, jsem na Tebe pysny, ze jsi si sam nasel tento tabor a ze vse zvladas. Jako malej kluk jsem taky jezdil na tabory a byla to uzasna bzunda. Tesim se, az budes vypravet. Ahoj deda  #237 Libor Olšák 10. 07. 2016 12:10 Ahojky zlatíčko,tak už je neděle a zbývá ti necelý týden,doufám že sis včerejší narozeniny užil.Dnes je venku hrozné horko,tak doufám že trávíte čas u bazénu a na sluníčku a vrátíš se opálený,já sem v práci a myslím ne tebe,tak užívej a nezlob mám tě moc ráda a těším se na tebe tvoje Mamka  #236 Petronella Beneš 10. 07. 2016 12:03 Ahoj Petísku, posíláme krásné pozdravy z Mrače. Včera nám tu před odjezdem utekl Karlík, tak jsme ho honili po celé ulici. Myslel si, že je to hra, tak vždycky přišel blíž a pak se hrozně rychle rozběhl a utekl. Nakonec jsem ho chytila dole u plotu, protože očmuchával a štěkal na ty pejsky, co měli loni ty štěňátka, takže byl chvilku nepozornej a nechal se chytit. Je to opičák, dostal vynadáno, takže ležel celou cestu do Prahy uraženej vzadu.  Doufám, že si to tam užíváš, broučku. Sledujeme fotky, co tam děláte. My se těšíme, že od tebe dostaneme taky nějaký pozdrav.  Měj se pěkně, M+T+K  #235 Libor Olšák 10. 07. 2016 10:55 Ahoj Bobeši, děkujeme za srdíčko, které jsi nám poslal prostřednictvím fotografie. Dnes bude krásně a tak se snad i vykoupete v bazénu. Už se to zlomilo a polovinu tábora máte za sebou. Tak si to tam krásně užij, už se všichni dobře znáte a můžete to pořádně roztočit. Posílám ti velikááánský pozdrav. Babi Iveta.   



#234 Jeník Tomášek 10. 07. 2016 10:28 Čaudy Jeníku, už máš za sebou půlku tábora a podle fotek se ti tam moc líbí. Dál si to tam pořádně užívej. Děkujeme za pohled! Posíláme pozdravy a pusy, Jana, babí, děda, Nellísek a želváci ;-)  #233 Simča a Mišák Lamač 10. 07. 2016 10:26 Ahoj Simonko a Mišáku! Dneska je neděle a máte už za sebou půlku tábora. Dneska má byt vedro, tak třeba půjdete do bazénu. :-) Na fotkách Vám to moc sluší. Moc nezlobte. Posíláme spousty pozdravů a pus, Jana, babí, děda, Nellinka a želváci ;-)  #232 Adámek Hušek 10. 07. 2016 09:57 Nazdárek Adámku! Je neděle, a tak už jste ve druhé půlce tábora. My jsme se dnes zajeli podívat na Hrubku, je tu krásně, už se těšíme, až tu budeme aspoň na pár dní společně. Posíláme pusinky, držíme palečky, ať se Ti vše daří. Zdraví Tě hasič Akoubek! M+T+J  #231 Katy Š. 10. 07. 2016 08:42 Ahoj Katy, blahopřejeme k vítězství v olympiádě :) . Můžete jet do Ria :). Prohlíželi jsme fotky, našli jsme tě. Jak dopadl fotbal? Počasí vám přeje, tak to je prima. Vzpomínáme, pozdrav ode všech mamka, taťka, Neli  #230 Johanka Jindrová 10. 07. 2016 07:39 Ahoj Johy, tak už je za vámi víc než půlka :-) Vypadá to, že Marušce obsadíme celou chalupu. Jede s námi i "To bude jízda". Tak papa, posílám pusu, máma  #229 Jakub Ogurek 10. 07. 2016 07:22 Krásné nedělní ráno Kubi, tak jsem koukla na nové fotečky a zprávu z deníku a máte stále napilno, zábava je v plném proudu a vy si to užíváte, super:-), posílám pusu a pozdrav všem z vaší "party" mamča  #228 Anička a Romča Koch 09. 07. 2016 22:46 Ahoj hvězdičky, na fotkách jste taky občas vidět a Ani, ty si úplná gymnastka! Tak to má být, jsem na tebe pyšná. Romčo, doufám, že si ve fotbalu i se Samíkem exceloval! Tak si to ještě hezky užívejte. líbá vás všechny vaše babi Janka #227 Arči a Samík Koch, 09. 07. 2016 22:40 Ahojte, byli jste na výletě, nebo se ještě jen chystáte? Tak až budeš mít Arči mobilek, zkuste mi poslat aspoň malinkatou zprávičku. Jsem strašně zvědavá jak se vám tam daří. Viděla jsem fotky, je to tam asi prima. posílám vám velikou pusúúú! babi Janka  #226 EMA Vítková 09. 07. 2016 22:34 Ahooooooooooj Emi, tak už jste v půlce, toto letí, co? Zítra se vrací Bára z Itálie a já z natáčení. Tak ti pošleme ještě pohled, jo? Těšíme se na tebe, pusu, máma a táta  #225 Charlottka a Lukášek 09. 07. 2016 19:50 Ahoj Píďata, zdravíme Vás od i s babičkou Jájou a dědou Ďóďou. Máte prima počasí, takže hodně sportovat, běhat a koupat.  Všem se nám líbíte na fotkách a Charli usměj se trochu:-) Posíláme plno pus, Arámek zvedá tlapku a taky zdraví:-)  Táta, máma, děda a babička  #224 Anička a Romča 09. 07. 2016 19:26 Ahoj zlatíčka, podle fotek a deníku se snad ani nezastavíte. Na všech se krásně usmíváte, je vidět, že si to užíváte. Včera tu byla teta Jindra, moc vás obě se Šárkou pozdravují. Zítra mají přijít velká vedra, tak se hlavně pořádně namažte. Pozdravujte kluky. Velkou pusu oběma. Maminka a tatínek   



#223 Jan Krčmář - hlavas 09. 07. 2016 17:22  Málo fotíte Rozárku Krčmářovou :-( ;-)  #222 Anička a Romča Koch 09. 07. 2016 16:59  Ahojky broučci. Koukám, že si kromě sportu užíváte také hodně legrace. Asi se Vám bude doma stýskat. Tady je hezké počasí, snad i u Vás. Moc pus a pozdravů posílají babička a Láďa.  #221 Gabča Koutecká 09. 07. 2016 16:53  Ahoj miláčku, byla jsem dnes s tátou doma-podlaha už je vyrovnaná a pěkně schne. Taky jsme objednali nové zárubně a dveře. Už aby bylo všechno hotové. Užívej si! Posíláme velkou pusu, Pa, M+ T  #220 Liborek Olšák 09. 07. 2016 16:13  Ahoj Liborku. Všechno neeeeeeej už jsi velký kluk. Pořádně si ty deváté narozeniny užij. Doufám že jsou na tebe všíchni hodní. Posílám ti dortovou pusu. Mám Tě ráda. Tvoje teta Aťka. Fík ti posílá obří lízanec hahahah a pozdravuje Tě i Vít.  #219 Karin Paurová 09. 07. 2016 15:59  Z domova:  To je ale novinka, co to dělá maminka? Ema mele, mísu nedá... abecedu učí Švéda. Mrkvový dort, pralinka, panacota, zmrzlinka, sladkostí máš plné bříško, zaplať a dej Bee dýško. Matěj má starosti jiný - na pole jede pro maliny,  aby je pak tuze draze prodal v naší krásné Praze. I já se z práce raduji, odšťavňuji, moštuji žíznivému pro radost, do lahviček stáčím mošt. Takže doma samá práce, bez přestávky, bez legrace. Už aby jsi tady byla, schází nám tvá "pracovní síla". Pavel, Veronika, Beata, Matěj  #218 Beník a David 09. 07. 2016 15:58  Ahoj myšáci, dojela jsem na kolběžce až na Zbraslav. Sedím u Vltavy a myslím na vás. Doufám, že máte taky tak hezky. Vede sem krásná cyklostezka, je to ta samá, jako jsou ty skateparky, ale mnohem dál. Posílám spoustu pusinek :-) máma  #217 Tubík a Fíček Ž. 09. 07. 2016 15:39  Krásné odpoledne Chlapáci, jak koukám a čtu, tak Olympiáda se vám vydařila a užili jste si hodně zábavy...včera jsme vám poslali dopis a balíček s překvapením...měl by dorazit v pondělí...bagr opět pracoval na pozemku a taťka se strýčkem se rovněž činí...pracují a pracují a jde jim to pěkně od ruky ;o) Moc na vás myslíme a posíláme mnoho sluníčkových pozdravů... Mamka, Taťka, Tetička a Strýček, Vačičandy, Korýsek a šneci ;o)  #216 Kristián Č 09. 07. 2016 15:34  Ahoj doufám že se vám výlet vydařil a moc se Těšíme na vyprávění. Měj se hezky a těšíme se pusu posílá máma táta a nakupujìcí Any  #215 Páťa Domík Holečkovi 09. 07. 2016 15:27  Ahoj kluci :-) včera jsme vám s tátou poslali slíbený balíček, tak doufám, že jsme se trefili do vašich chutí. Ty dva pohledy nejsou k jídlu, ale píše se na ně pozdrav z tábora mámě a tátovi :-D  Z fotek toho spoustu víme... třeba že Páťa vyhrál stříbro v olympiádě a Domík už nemá čisté oblečení, ztratil jednu holinku a tak nosí co mu kdo půjčil? Těším se, až nám budete vyprávět :-D Zítra se vracíme z Ferďáku do Prahy. Persinka je z klacíčků na zahradě tak unavená, že spí i přes den (teď zrovna leží u mě, takže vám vlastně píšeme spolu). Tak si s námi v práci odpočine. Mějte se moc krásně, užívejte, pac a pusu, máma, táta a Persík  



#214 Vojta a Vincent 09. 07. 2016 14:21  Ahoj Vojto a Vincente, každý prohlížíme fotky a hledáme vás. Nejlíp to jde Metodějovi. Včera jsme našli z olympiády hodně Vojtu ale Vincenta jen jednou. Ale určitě jste závodili hodně dobře oba dva. Dneska vám s tátou stavíme na chalupě trampolínu a opravujeme houpačky. Už máte polovinu tábora za sebou, tak ať se ta druhá taky krásně vydaří. Doufáme, že se poště podařilo doručit včera Vojtův balíček k narozeninám a oslava byla super. Je krásně, tak třeba dojde i na koupání. Posíláme pusinky máma, táta, Metoděj, pejsci a koťátka  #213 Patrik Holeček 09. 07. 2016 13:39  No Páťo ... tak ty se válíš po holkách jo??? To jsou věci :-D Ale akrobat z tebe nakonec možná i bude :-D. No a velká gratulace k olympijské medaili :-). Už sem ti chtěl navrhnout výměnu trička, naštěstí to už někdo zařídil za nás :-D. Měj se dobře. Zdraví Persinátor s klackem v čumáku. Strejda  #212 Dominik Holeček 09. 07. 2016 13:37  ... jak tak koukám ... nikdo tě nepomazlí, vyloženě deprivovanej :-D. Pozdravuj Honzu Stovku a Ríšu Janíčka - teda pokud jsou jako vedoucí OK. Strejdánek  #211 Petronella Beneš 09. 07. 2016 13:10  Ahoj Petynko, sledujeme s tátou fotky a každý den tě na nějaké vidíme a máme radost, že vypadáš spokojeně. Nezapomeň, že máš v kufru ty koresponďáky, kde je předepsaná adresa a můžeš nám něco napsat nebo namalovat, potěšilo by nás to. Doufám, že ti dorazil od nás pohled a taky dopis (ten přijde možná až po víkendu).  Moc na tebe myslíme a milujeme tě. M+T+K  #210 Joshua D.Silvester 09. 07. 2016 12:46  Ahoj Joshíku, už se mi po Tobě moc stýská. Ještě týdena přijedeš, i když zas jen na jeden den :-( Moc Tě láskuju :-* Včera jsme s Vojtíkem byli v Jiřetíně, Honza od Natálky slavil narozeniny a moc Tě všichni pozdravují :-) Pac a pusu :-*  #209 Daneček Petřík 09. 07. 2016 11:17  Ahoj Danečku, moc tebe vzpomínáme a posíláme hodně pusinek. Máma, táta a Kačenka.  #208 Kluci Janíčkovi 09. 07. 2016 10:55  Ahoj kluci, tak máte půlku tábora za sebou. Denně se dívám na fokty, nejvíc vidím Adámka. Byli jsme s dědou a ba- bičkou na houbách. Nic jsme nenašli.Už se na vás moc těšíme až přijedete.Hodně co nejlepších zážitků a legrace vám přejí a pusu posílají  děda a babička  #207 František Benč 09. 07. 2016 10:54  Nazdar Fanýs, tak jak? Koukal jsem na fotkách, že jste vybojovali stříbrné medaile, to je skvělý! Hned ve čtvrtek dopoledne jsem posílal balík, snad už dorazil. Moc tě pozdravuje babička Věra, nemá na baráku počítač, tak nemůže napsat sama. Měj se fajn. Pusu posílá táta a spol.  #206 Žofie Benčová 09. 07. 2016 10:42  Ahoj Žofi, jak to jde? I když, podle fotek je jasný, že dobře. Doufám, že balík v pořádku dorazil. Starám se Milku jako by byla vlastní ;-) V uterý jsme byli na baráku na kolech a zase nás zahnala bouřka. Ani jsme nedojeli k houbaři. Pusu posílá táta a spol.  #205 vojtík Hykel 09. 07. 2016 09:14  aho vojto.koukáme že se z tebe stal akrobat a budeš moct do cirkusu.děkujem za krásný dopis.moc se ti poved. krásně jsi nakreslil naši prodejnu s domem a bankou a taky dědovu práci. zákazníkú je kupodivu dost, ikdyž jsou prázdniny. schází nám pomocník na úklid zboží. my ted máme na starost meginu a jesiku, tak má děda 



společnost v posteli.už plánujeme různé výlety až budeš s námi a moc se na to těšíme. také jsme ti posílali pohled a ještě jeden pošleme.moc pusinek od babi miru a dědy vény  #204 Archie i Samuś Koch 09. 07. 2016 08:21  Cześć chlopaki, jak Wam tam leci czas? Wedlug zdjec widze, ze wspaniale:-) uzywejcie se co to idzie, mom nadzieje, ze Wom nic nie brakuje, pozdrowienia od Marka i Tomków. Pozdrowcie Aničke. Opatrujcie sie kochani, ciesze sie, az mi wszystko poopowiadocie, pa , dziubki a Arturku az bedziesz miol moc tak sie odezwij,pa mam  #203 Ondra a Péťa H. 09. 07. 2016 08:01  Ahoj táborníci, sledujeme každý den na fotkách a v deníku, jak sportujete. Abychom s tátou nebyli pozadu, vyrazili jsme včera na cyklovýlet za Prahu, celkem jsme ujeli krásných 60 km, uff :-) Už jste v polovině pobytu na táboře, tak ať je ta druhá ještě hezčí! Těšíme se na vyprávění zážitků, mějte se fajn :-))) máma a táta  #202 Nikča, Miška, Váša 09. 07. 2016 07:52  Ahoj táborníci, tak už máte za sebou první týden v Mírečvánii. Nicolinko jsi naše veliká šikulka a krásná upíří slečna a i když Vás na fotečkách občas hledám lupou, je vidět, že jste všichni i Vašík spokojení a musím se přiznat, že Vám ten tábor i trošičku závidím..:-) Tak si užívejte dál a já posílám tisíce pusinek a pac od Montíka..:-) Papa mamka (teta ) Mona  #201 Libor Olšák 09. 07. 2016 06:58  Ahoj zlatíčko,kraaaa asnéééé narozeninky,dne s ses mi narodil a od té doby mi děláš jen radost,moooc tě milujeme a krásně si to užij,určitě budeš mít den pný zábavy a legrace,moc na tebe myslíme a strašně se na tebe těšíme.posíláme moc pusinek Máma + Táta  #200 Jan Tomášek 09. 07. 2016 05:37  Ahojda Honzíku. Tak už máš půlku tabora za sebou. Tady v Praze sviti sluníčko. Jonáš nás s tátou vzbudil zase brzo. Moc si to tam užívej. Včera taky přišel pohled. Pa a moc pus posílá máma.  #199 Libor Olšák 09. 07. 2016 05:27  Ahoj lásko. Dnes je to 9 let, co si se narodil a my jsme se na tebe moc a moc těšili. Přeji ti k narozeninám všechno nejlepší a jsme všichni šťastní, že tě máme. Moc tě milujeme, jsi naše největší láska. Užij si svůj velký den, postav se před fotografa a pošli nám svůj krásný úsměv. Majluji tě. Babi Iveta.  #198 Arči a Samík Koch 08. 07. 2016 23:29  Ahoj kluci, jak se tam mát? Tady máme hrozné vedra, pořád se potíme. Tam v lesích máte úplné bájo, že jo? Zdravím i Aničku,Romču i Kubu. Toho jsem viděla naposledy jako malého prcka. Velkou pusu. Vaše babi Janka  #197 Charli + Lukášek 08. 07. 2016 22:47  Ahoj Charlie a Lukášku, koukáme, že si užíváte a do sytosti blbnete, takže jen tak dál, hodně srandy a málo nočního chladu ( hřeje Vás mládí). Pac pusu Máma a Táta a ťapku od Arama ;-)  #196 Gabrielka Koutecká 08. 07. 2016 19:32  Ahoj Gábulindo, už nám z fotek trochu mizíš, někdy marně pátráme, kde jsi. Jak se dařilo při olympiádě? Podle fotek to vypadá, že vaše družstvo bylo úspěšné, jenom pořádně nevidíme, kolikátí jste byli. Doufáme, že si to pořádně užíváš, M+T  #195 Vojtík Hykel 08. 07. 2016 19:24  Ahoj Vojtíku. Moc Tě s maminkou zdravíme a jsme rádi, že si to tam užíváš. My jsme se převčírem vrátili z výletu z Ruska. Bylo to hezké a zajímavé, ale chvílemi i náročné. Rusko je zkrátka drsná země. Prosím Tě Vojtíku, určitě neposílej nerfku poštou, to není dobré. A jestli bude ještě nějaká bitva, tak se o ní tolik neboj a pořádně si zabojuj a užij si to. Měj se krásně, sledujeme fotky a všichni, včetně Páci Ti posíláme moc pusinek. Taťka a maminka.   



#194 Filip Korint 08. 07. 2016 18:32  Ahoj Fildiku, prosím tě, ty koresponďáky máš v knížce v průhledných deskách, je tam vložený bílý papír, kam jsem psala všechny adresy. Pořádně si to prohledej a koukej nám Všem napsat. Ještě týden, těšíme se na tebe a posíláme ti pusu, máma + táta.  #193 Anička a Romča Koch 08. 07. 2016 18:22  Ahojte, dejte tam bacha na ty Vaše bratránky.. koukám na fotky a jsou všude divočáci moji:-) Románku, doufám, že se ti tam moc líbí a užíváš si to a Aničko, snad prstík nebolí ať můžeš zase dělat ty tvoje cviky, na které všichni koukáme s otevřenou pusou.. Pozdravte mi tam ty moje kluky i Ogyho. pusu všem strejda Libor a teta Dáša :-) #192 Artur a Samuel Koch 08. 07. 2016 18:17  Citace Artur a Samuel Koch: Ahojte.. Borci, přijedu Ti tam Arči hodit mobil v pondělí.. musím ještě k doktorovi s kolenem, tak to nestihnu o víkendu.. pokud byste ho nepotřebovali, dejte vědět přes Aničku.. myslím na Vás a kochum was.. užijte si to tam, Tatuś. P.S.: Pozdravte Pražáky a Kubíka :-) Jo a Arturku.. Pogba je borec:-DD  #191 Artur a Samuel Koch 08. 07. 2016 18:15  Ahojte.. Borci, přijedu Ti tam Arči hodit mobil v pondělí.. musím ještě k doktorovi s kolenem, tak to nestihnu o víkendu.. pokud byste ho nepotřebovali, dejte vědět přes Aničku.. myslím na Vás a kochum was.. užijte si to tam, Tatuś. P.S.: Pozdravte Pražáky a Kubíka :-)  #190 ŽOFIE a FRANTIŠEK B. 08. 07. 2016 17:08  Ahoj ! Tak jak to jde ? Tady v Praze klasika. Počasí  příjemné tak doufám,že u vás taky. Dívám se na fotky a váš bohatý program, tak se určitě ani chvíli nenudíte.Už se těším až budete všechno podrobně vyprávět. Dnes jsme oslavily Anežčiny narozeniny obědem v Chudobě. Anežka teď slaví s kamarádkami v Riegráku. Mějte se moc prímově! Pusu posílá b.E.  #189 Pavel Svoboda 08. 07. 2016 16:49  Ahoj Pajo,Francie porazila Nemecko 2-0 v nedeli finale,mejte se krasne,tobe pusu tatka  #188 Anička a Romča Koch 08. 07. 2016 16:05  Ahojky broučkové, prohlížím fotky a jen zírám, co všechno stihnete. Asi se Vám ani nebude chtít domů. Všechny Vás zdraví babička a Láďa.  #187 Kristián Č 08. 07. 2016 15:34  Ahoj Kristíku, tak náš ukňučenej Sáríček nechce být doma sám a jak jsem dnes otevřela dveře, že jdu do práce. Tak utìká nahoru na návštěvu a štěká, aby jí rychle otevřeli. Mej se hezky pusu máma a táta  #186 Libor Olšák 08. 07. 2016 15:22  Ahoj zlatíčko,tadáá zítra máš narozeninky,tak to koukej se všemi pořádně oslavit a svůj den si užít naplno.Doufám že už se ti tolik nestýská a konečně sis to začal užívat jak se patří.Děkujeme s tatkou za pohledy,moc moc moc se na tebe už těšíme máme tě rádi Máma + Táta  #185 Honzik Tomasek 08. 07. 2016 13:59  Honzicku, tady babicka Eva a deda Lubos! Moc se na tebe tesime a taky se tesime, az s nami pojedes do Recka! Bud hodny, dnes ti posilame pohled! Pusu babi a deda!  #184 Áďa Javůrek 08. 07. 2016 12:50  Ahoj Áďo, posílám pozdrav a velkou pusu. Pořád máš na fotkách na prstě ortézu, ale už se ti to blíží, myslím, že už zítra. Bolí to ještě? Říkal mi Máťa, že jsi měl za úklid v chatě 10 bodů, takže začínám bodovat i doma :-)))). Balík pošlu, Máťa mi vysvětlil, co všechno by v něm mělo být :-))). Měj se fajn, dej na sebe pozor, pusu máma a Q  



#183 Máťa Ďurina 08. 07. 2016 12:47  Ahoj Matýsku, posílám pozdravy a moc na tebe myslím. Na fotkách vypadáš spokojeně a taky učesaně :-)))) to si moc Áďa nevydělá :-)))). Jsem ráda, že vám vychází počasí a že se máte fajn. Balíček pošlu :-))). Pusu máma  #182 Žanda Ferusová 08. 07. 2016 11:54  Ahoj Žanďulo, posílám ti jen krátký pozdrav, možná se brzy uvidíme....a možná, že už jsme se mezitím spolu viděly :-)...tak si to tam pořád užívejte, dávejte na sebe pozor a pomáhejte si :-)...zbývá vám ještě týden zábavy, legrace a soutěží. Ahoj mamka Iveta  #181 Kristián Č 08. 07. 2016 11:53  Ahoj Kristi uz se ti to krátí, čtu každý den váš deník a koukám tedy co máte každý den plno zábavy. Asi se ti ani nebude chtít domů. Měj se hezky a užívej si zábavy. Pusu posìlá máma táta Any aSárìček  #180 Olda Kubišta 08. 07. 2016 10:25  Ahoj broučku, Jsme na cestě do Rudny. Měl by ti dnes dorazit balíček. Včera jsem potkala Košvancovi. Kluci tě moc pozdrsvujou a domluvili jsme se, že příští leto pojedeme na tu loď s nimi. Mína a Tonda tě zdraví ze svého tábora taky. Moc na tebe myslíme. Strašně nam Chybíš a už se nemůžeme dočkat příští soboty! Hezky si uživej a opatruj se. Pusinky bublinky. Milujeme tě! M+T+R  #179 Miška, Nicol a Vašík 08. 07. 2016 09:13  Ahojky Mišulko, Nicolko a Vašíku, moc na Vás myslíme, jak si to v Mírečvánii užíváte :-)  O víkendu má být velké teplo, tak si myslíme, že už přijde na řadu i bazén a my se pak podíváme na Vaše fotky z koupačky. A díky fotkám taky víme, jak se Vám daří, co zrovna hrajete a co vyrábíte (holky naše), na šikovných ručičkách. Těšíme se taky na nějaké psaní od Vás, zatím nic nepřišlo. Posíláme moc pus, babička Míša a děda Vašík. Máme Vás moc rádi :-)  #178 Tubík a Fíček Ž. 08. 07. 2016 08:09  Dobré ráno, krásný slunný den Táborníci... tak už máte pomalu jeden týden za sebou a podle zpráv v deníku a fotek si to pěkně užíváte...počasí vám přeje a o zábavu máte postaráno...tak to je super ;o) Vačičandy už přišly na to, že mají nové spolubydlící - šneky - tak kolem nich chodí a pěkně se olizují...snad je uchráníme a nebudou je mít k snídani ;o) Korýsek na ně zatím nepřišel...Babička s dědou se na vás už moc těší a připravují vám kupu zábavy a výletů...Moc na Vás myslíme a mooooc vás všichni pozdravujeme Mamka, Taťka, Tetička a Strýček Fido...  #177 Beník a Davídek 08. 07. 2016 08:09  Ahoj kluci, tak jsem dnes poslala balíček. Pokud bude pošta fungovat jak má, tak ho očekávejte v pondělí :-) Včera jsem byla na in-linech a až se vrátíte, musíme vyrazit všichni spolu. Počasí na víkend vypadá dobře, tak snad se už taky budete koupat. Posílám moc pozdravů a hlavně pusinek, máma :o)  #176 Filip Korint 08. 07. 2016 05:27  Citace Filip Korint: Ahoj taborniku, pocasi tady stridave, ani na koupani moc neni. Jak se mas? Koukam na fotky a vypadas spokojene. Zlato doufam, ze Vam dobre vari a ty mas hned prazdny talir. Cerstvy vzduch, pohyb :) Myslime na tebe a posilame moc pus. Pozdravuj Stanu. Pa Mama Ahoj Filípku, tak si tady prohlížím fotky a hledám kde jsi. Poslala jsem ti pohled a věřím, že se ti tam líbí. Děláme na chalupě studnu a přijedou velké vrtací stroje, ale to už budeš doma. Tak pak se přijedeš podívat, viď ? Měj se hezkly a hodně jez. Pa babi Jana  #175 Kristián Č. 07. 07. 2016 22:10  Citace Kristián Č: Ahoj Kristi tak snad už ti dnes dorazil nějaký ten dopis? Pokud ne, tak dorazí určitě zítra. Měj se hezky pusu máma a táta 



Ahoj Kristiánku, dnes nám máma říkala, že se ti tam líbí a my se těšíme, že nám o všem budeš vyprávět. Zdraví tě babi a děda čičík.  #174 Natálka Šomanová 07. 07. 2016 19:00  Ahoj Natálko, jak se tam máte- dnes jsem Tě vůbec neviděla na fotkách, musíš blíž k fotoaparátu:-). Napsala jsem Ti dopis, tam se dozvíš, co nás potkalo, ať o tom neví celý tábor:-). Tak papá a mějte se fajn:-). Pusu posílá máma, táta a Anička  #173 Kristián Č 07. 07. 2016 18:56  Ahoj Kristi tak snad už ti dnes dorazil nějaký ten dopis? Pokud ne, tak dorazí určitě zítra. Měj se hezky pusu máma a táta  #172 Liborek Olšák 07. 07. 2016 18:50  Ahoj Liborku, doufám že se máš dobře a užíváš si. Určitě máte na táboře spousty legrace a zábavy. Až přijdeš z tábora zajdeme spolu do bazénu nebo kina a vezmeme zase i Máju abychom si užili pořádnou bžundu jako minule když jsme se cestou do ZOO počmárali celý fixama. Mám tě ráda tvoje teta Aťka :)  #171 Gabrielka Koutecká 07. 07. 2016 18:20  Ahojky Gabčo, dnes jsme ti poslali dotazník, až dorazí, hned odpověz a pošli ho vyplněný zpátky. Budeme se s tátou moc těšit. Dneska začali dělat podlahu. Posíláme velikánskou pusu, pa M+T  #170 Romča a Anička Koch 07. 07. 2016 18:04  Tak zase jeden den za Vámi, Stále na Vás myslíme, co asi děláte. Románku, tak sis konečně zahrál fotbal a gratulujeme k vítězství. A co Anička, z fotek je vidět ,že se také dobře baví.Pozdravujte Ostraváky. Moc pus babička a Láďa.  #169 Artur a Samuel Koch 07. 07. 2016 17:24  Ahoj chlapi.. tak jste se snad dočkali i fotbálku.. doufá, že si to tam užíváte. pozdravuje Vás babička a Dáša a všichni.. máme Vás moc moc rádi.. užijte si to tam maximálně a pozdravte Kubíka a Aničku a Románka.. pusu táta :-*  #168 Pavel Svoboda 07. 07. 2016 15:21  Ahoj Pajo,tak uz mate skoro tyden pryc co? Tak si to uzivej a pozdravuj vedouci a ksmarady.jo vcera vyhralo portugalsko nad walesem 2-0 tak se mej krasne pusu tatka  #167 Adam a Ema 07. 07. 2016 15:17  Ahoj, Adame doufám ze jste ve fotbale postoupili, když jste tam dva Messiové:) Emo pořádně fandi a můžeš jít i do brany. Díky za fotky a máme vás rádi. Jsme v Praze a je super, ze vy jste venku, ja jsem v práci,uff! Táta a Máma  #166 Daví & Dan Musílek 07. 07. 2016 14:59  Daníku, děkujeme za pohled, netopýr to zvládl a hodil nám pohled do schránky :-). Davídku, dík za napsání textu pro nás. Posíláme pusinky :-)  máma a táta  #165 Johanka Jindrová 07. 07. 2016 14:46  Ahoj Johy, od neděle mají být tropy, tak se třeba i vykoupete. Prohlížela jsem si fotky z loňského tábora a to bylo vedro pořád. Pusu posílá máma :-)  #164 Vašek, Miška s Nicol 07. 07. 2016 14:26  Ahoj, dneska jsem pro vás odeslal další pohled. Užívejte si tábora plnými doušky, povede se vám to nejdřív za rok. Mějte se tam moc hezky, počasí se srovná, bude líp! čus, zdraví vás babička a děda z Děčína.  #163 Simča a Mišák Lamač 07. 07. 2016 14:04  Čaudy díťata,  podle fotek se na táboře máte báječně, sluníčko vám svítí a máte spoustu nových kamarádů. Simi máš moc 



pěkné výrobky ze šikovných ručiček a Mišák suprově akrobatí. Dál si hezky užívejte, pozdravujte Jéňu, pac a pusu Jana, babí, děda, Nellísek a želváci :)  #162 Carlota Martinez 07. 07. 2016 13:45  My lovely, thank you ever so much for letting me know that you are happy! Alena sent your forgotten bracelet. Soon soon I'll squeeze you tight......and be patient with Lucia....xox mum and dad.  #161 Lucia Martinez 07. 07. 2016 13:43  Dearest Lucia, Finally I got your postcard. Don't you worry about the bullets, I will buy you new ones. And the lost ones are signed so should be easy to find them. Did you asked for help? And please please please be nice to your sister. Can't wait to hag you, xox mum and dad.  #160 Kristián Č 07. 07. 2016 13:10  Ahoj je tu dnes slunìčko tak si dnes zase užíváte.i vy telpa....????? Pusu posílá máma Citovat   #159 F. a Ž. Benčovi 07. 07. 2016 12:07  Pusu našim nejmilejším upírkům posílá máma a Anežka.  #158 František Benč 07. 07. 2016 11:56  Ahoj Fanýsku, už jsem tě viděla na fotkách, vypadá to, že se tam máte super. Těším se, až mi budeš všechno vyprávět. U nás je všechno v pořádku, na chvíli se nám tedy "zdejchnul" z klece křeček, ale celkem rychle jsme ho vypátrali a navrátili zpátky do jeho bejváku :-). Doufám, že si ten výlet pod lednici aspoň opravdu užil. Dávej na sebe pozor, velkou pusu!!! Máma a spol.  #157 Jakub Ogurek 07. 07. 2016 11:52  Krásné čtvrteční odpoledne Dubíku, koukala jsem na nové fotečky a musím říct, že máte super zábavu a určitě si to moc užíváš a počasí vám také přeje. Pozdravuj Aničku, Romču, Artura a Samíka a nedělejte lumpárny :-):-) pa a pusu, mamča.  #156 Žofie Benčová 07. 07. 2016 11:43  Ahoj Žofí, zdravím tě z Prahy a pilně sleduju váš táborový deník a fotky. Počasí je, myslím, tak akorát a snad vydrží bez extrémů do konce tábora. U nás žádné novinky, večer jdu s babičkou do kina, tak se těším na Romea a Julii. Krásně si to tam užívej, občas zkontroluj klíšťata a dávej na sebe pozor. Velkou pusu!!! Máma  #155 Jéňa Tomášek 07. 07. 2016 11:10  Ahojky Jeníku, posíláme Ti moc pozdravů a pus z Prahy. Pořádně si to na táboře užívej a moc nezlob ;) Měj se krásně, pac a pusu Jana, babí, děda, Nellinka a želváci :)  #154 Petronella Beneš 07. 07. 2016 11:02  Ahoj Peťuli, myslíme na Tebe s tátou a pozdravujeme Tě, včera jsme Ti posílali taky pohled, tak by ti měl brzy přijít.  Sledujeme fotky a čteme deník a vidíme, že se tam máte dobře, jenom doufám, že nám nepřijede domů upírka, to bych se pak bála večer usnout.  Měj se hezky a užívej si to, občas něco napiš nebo namaluj do deníčku, co jsem ti dala, ať mi to pak můžeš ukázat a vyprávět, až se vrátíš.  Milujeme Tě, máma a táta (a Karlík určitě taky)  #153 Josh, Max a Romy 07. 07. 2016 10:49  Ahoj táborníci, píši vám z Prahy, před odjezdem na chalupu. Tedy pokud se Romy, která pořád nakupuje v bufetu:-), nakonec nerozhodne, že si pro ni v sobotu mám přijet. Zítra (v pátek) zavolám. Kasinka vás všechny moc pozdravuje. Je po návratu z Irska opět na chalupě. Titi, po 3 dnech strávených v přírodě, je zpátky ve formě. S tátou jsme 



včera probrali dovolenou v Thajsku. No, bude to opravdu dobrodružství!! ! Moc vás všechny zdravím. Užívejte si krásného počasí, nových kamarádů a zábavy. Budete mít na co vzpomínat. X máma.  #152 Simča a Míša Lamač 07. 07. 2016 09:17  Ahojky Simčo a Mišáku:) Posíláme veliké a sladké pusinky. Z fotek jde vidět, že si to tam báječně užíváte a máte se dobře.Počasí Vám také přeje. Na chaloupce je už skoro všechno přichystané na Váš příjezd - užili jsme si tam pořádnou bouřku. Papa máma a táta  #151 Libor Olšák 07. 07. 2016 09:17  Ahoj Liborku, moc tě pozdravuji na tábor. Užívej si, že si máš s kým hrát a že je na táboře veselo. Je to fakt hustýýý. Je to lepší, než se nudit doma. Za chvíli ti to uteče a ty už jenom budeš vzpomínat. Ale je tu Deník a Fotografie a tak se budeš moci vrátit alespoň na chvíli zpátky. Tak se měj krásně, za 2 dny máš narozeniny, tak je oslavíš s dětma a my všichni na tebe vzpomínáme. Ahoooj. Babi Iveta   #150 Beník a Davídek 07. 07. 2016 09:09  Ahoj kluci, dnes jesm poslala další pohled a babička už také napsala. Já jsem v práci a docela vám závidím, když vidím na fotkách kolik máte zábavy :-) Mějte se fanj a posílám spoustu pusinek. máma  #149 Markétka a Jindříšek 07. 07. 2016 08:52  Ahoj Markétko a Jindříšku, moc na vás myslíme. Podle fotek je vidět, že počasí vám přeje a tábor si plně užíváte. Doufáme, že se vám tam líbí a vybíráte, kam byste se rádi zařadili příští rok. Tipujeme NERF zbraně :) ale je to na vás. Zdravíme vás a posíláme pusu :) Máma a táta  #148 Anička a Romča 07. 07. 2016 08:02  Ahojky Aničko a Romčo, koukáme, že máte každý den spoustu zábavy a užíváte si to. Aničko, nebuď smutná, ten prstík se ti brzy uzdraví a zase budeš dělat všechny akrobatické kousky. Romčo, kopačky přibalíme příští rok. Mějte se moc hezky a pozdravujte zbytek party:-) Maminka a tatínek  #147 Miška Polankova 07. 07. 2016 07:20  Ahoj princezno, moc na vas myslime... Posilame pusinky a pozdravy Nikce a V...  Uzivejte si T-camp a mejte spoustu krasnych zazitku... Pozdrav posila maminka s tatinkem  #146 Kristián Č 07. 07. 2016 07:18  Ahoj Kristíku, dalšì sluneční den před vámi, snad už dnes dorazí nějaká ta pošta.......prima zábavu přeje máma a táta  #145 Libor Olšák 07. 07. 2016 07:06  Ahoj zlatíčko,je tu další den a já se těším na další vaše fotečky,koukala sem,že máš novou kšiltovku,je krááásně barevná.Nakrmila jsem Pupču a jdu na poštu ti poslat balíček,doufám že se ti vše bude líbit a snad ti ho doručí brzy.Užívej plnými doušky her a dětí,moc tě milujeme.  PS:odpoledne jedu za tetou Alžbětou,tak sem na ní zvědavá.Pusinku máma a táta  #144 Tubík a Fíček Ž. 07. 07. 2016 06:52  Dobré ráno Kulíšci, zatím co si užíváte prázdninových radovánek, my jsme s Taťkou opět šupajdili do práce. Podle fotek máte prima zábavu, kterou si jak se patří určitě užíváte ;o). Všichni na vás vzpomínáme a už se těšíme, až nám vše budete vyprávět. Babička s dědou vás už čekají a Vanesska se na vás už moc těší. Včera taťka se strýčkem a s bagristy pracovali na pozemku...až se vrátíte, tak ho ani nepoznáte...moc na vás myslíme a pozdravujeme... Mamka, Taťka, Teta a Strýček, Vačičandy a Korýsek....   



#143 Ema Vítková 07. 07. 2016 06:20  Ahooooj, myslíme na tebe   #142 Kluci Janíčkovi 07. 07. 2016 06:07  Ahoj Adámku, Fildo a Luky, Každý dem se dívám na fotky a čtu váš deníček. Máte se určitě hezky.Tady je vše OK. Těšíme se na vás až přijedete.Musíme připravit nějaké dobroty. Uteče to jako voda . Moc pozdravů a pusu posílají babi a děda.  #141 Jan Tomášek 07. 07. 2016 05:20  Ahojda Jeniku. Další krásný den na táboře Ti přeje mama. Každý den studuji co tam děláte. Máte se určitě fajn. Pusu máma  #140 Anička Severová 06. 07. 2016 23:08  Milá Aničko,  moc na tebe myslíme, jak se ti tam líbí a užíváš si zábavu a nové kamarády.. Bertík roste jako z vody a těší se na tebe. Včera tu byli Michálci, moc tě pozdravují..  Poslali jsme ti balíček, snad brzy dorazí, doufám, že se ti bude líbit (a chutnat).  Užij si tcamp, posíláme spoustu pusinek a těšíme se na tebe, máma, táta, Janek a Albert  #139 Kristán Č 06. 07. 2016 22:54  Ahoj před chvílí jsem teprve dorazila z práce a čekala na mě ukňučená Sárinka.....musí čekat, než vždy dorazím z práce. Jak si užíváš t-nerf bitvy????? Pusu posílá máma  #138 Danda Petřík 06. 07. 2016 21:47  Ahoj Dando, právě jsem dozaléval zahradu, nakrmil Pepíka a tlustý sumce, ale chladný večer mě zahnal do chaty. Kačence je už lépe a myslíme na Tebe. Pac a pusu táta máma čert a káča  #137 Denis a Francesca K. 06. 07. 2016 21:38  Ahoj Deny, ahoj Francesco, nevím, jestli tady ty vzkazy čtete, dejte mi vědět, abych se případně nenamáhala zbytečně:-)) Doufám, že se máte oba dobře, moc vás zdravíme...Francesco, už jen samý hezký pohledy!!:-)) Mějte se krásně!! Máma a táta a David.  #136 Olda Kubišta 06. 07. 2016 20:53  Ahoj úžasňáčku,  Jak se ti daří? Neskutečně moc nám Chybíš! V Praze je hrozny vítr. Rafa říka všem klukům na hřišti OLI, taky se mu moc stýská. Připomínám ti zajít za paní doktorkou aby se ti koukla na to štípnutí. Táta už je pár dny na Slovensku a my s Rafou jsme tu sami, ale má se dnes vrátit . O víkendu možná zajedem se podivat do Rudny. Posíláme ti sladke pusinky a moc lásky M+T+R  #135 Tobias Oulevey 06. 07. 2016 20:41  Ahoj Tobiásku, myslíme na tebe, vypadá to, že máte skvělý program, a že se máte dobře. Prosímtě, posíláme ti poštou tvoji nerfku - viděli jsme tě na fotce s nějakou spíš menší (což je supr, že ti ji někdo půjčil!), tak abys měl svoji. Buď v pátek nebo v pondělí bys měl dostat balíček. Taky jsou tam jako výplň dobroty (a vešlo se toho tam dost) a dopis, prostě posíláme vše najednou, mějte se krásně, papa, máma.  #134 Nikolka Frýbertová 06. 07. 2016 20:27  Ahoj, tak jsme se dnes vrátili z výletu. Poslala jsem ti pohled tak ho snad dostaneš. Moc na tebe myslím. Máma  #133 Kristýna Habartová 06. 07. 2016 20:03  Milá Týno, dodatečně ti přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Doufáme, že sis včerejšek užila. teta Nicole a strejda Petr + kluci  



#132 kristián 06. 07. 2016 19:38  Ahoj Kristíku, už se ti to krátí, jen pár skoků.......měj se hezky a užívej si s novými kamarády. Pusu posílá máma, táta, Any a Sáríček :-)  #131 Daneček Petřík 06. 07. 2016 19:31  Máme tě moc rádi! Pac a pusu na čumáček máma&táta  #130 Daneček Petřík 06. 07. 2016 19:27  Ahoj Danečku, moc na tebe vzpomínáme a posíláme pusinky. Každý den sledujeme fotky i deníček, musí to být skvělá zábava. Snad už se Vám oteplí a užijete si i bazén.    #129 Adam a Ema 06. 07. 2016 18:53  Ahoj Adame a Emo, sledujeme denik a vidíme vás na fotkách. Máme z vás radost jak tam žijete. Pozdravujem a máme vás rádi. Táta a Máma  #128 Joshua D. Silvester 06. 07. 2016 18:45  Ahojky Joshi, koukám na táboře máte víc rušno jak u nás doma teď bez Tebe. Jedinej kdo kvíká vedle v pokojíku je malej Chárlík a to jen když slyší lednici :-)))) Tak si chodím povídat alespoň s ním, aby tam nebyl tak sám.. Už se nám asi i stýská zvíře naše :-) Moc na Tebe myslíme. Pusu od nás všech. Mamka, Vojta a Charlie :-*  #127 Adámek Hušek 06. 07. 2016 18:25  Ahojky Adámku! Pilně sledujeme deník i fotky a nestačíme se divit, kolik toho za den stihnete. A co nerfky, vybrali jsme dobře? Myslíme na Tebe, určitě už máš nové kamarády, se kterými si užíváš legraci a zábavu. A co počasí ? Snad Ti není zima. U nás se dost ochladilo, chvíli prší a pak je zase teplo. Jakoubka to ale od hřiště rozhodně neodrazuje. Posíláme pusinky a pohlazeni! Pozdravují Tě všichni z Mníšku i babička prababička. M+T+J  #126 Anička a Romča Koch 06. 07. 2016 18:01  Zdavím, jsem ráda, že máte o zábavu postaráno a určitě se nenudte Aničko, co dělá prstík? My tady většinou lenošíme a vzpomínáme na Vás. Jestlipak jste už vyzkoušeli bazén? Moc pozdravů od babičky a Ládi.  #125 Nikča, Miška, Váša 06. 07. 2016 15:01  Ahoj detičky naše milované, teda vlastne táborníci... z fotek to vypada, že se opravdu nenudíte a máte se krásně a to je skvělé.. jen to počasí trošku zlobí, ale nebojte určitě se i koupání dočkáte.. Nicolinku moc zdraví i tatínek, už se vrátil ze slovenska a společně pro tebe vybíráme nový psací stůl do pokojíčku,, tak se pak budeš mít na co těšit...:-) Mišulko ty jsi poklad, že se takhle krásně staráš o Nikču a doufám, že si to užíváte i společně s Vášou.. všem posíláme moooc pusinek a zase napíšeme mamka (teta) Mona a tatínek (strejda) Miro  #124 Artur a Samuel Koch 06. 07. 2016 13:18  Ahojte chlapi, když tak koukám na fotky, tak se Vám ani nebude chtít domů, že?:-) To je super, že máte spousty zábavy. Myslím na Vás a užijte si to.. Sami, jsi fakt borec, že to tak zvládáš.. Kocham was, Tatuś  #123 Máťa Ďurina 06. 07. 2016 12:59  Ahoj Matýsku, posíláme pozdrav. Na fotkách se šikovně maskuješ čepicí, takže nemůžu posoudit kolik si ÁĎa už vydělal peněz :-)))). Jen doufám, že to není pravda a Áďa kendá. Jsem moc ráda, že se ti na táboře líbí, i když na fotkách tě hledám lupou. Měj se krásně a dej na sebe pozor. Zdraví máma a ufuněný Q.    



#122 Áďa Javůrek 06. 07. 2016 12:56  Ahoj Áďo, posílám pozdravy a doufám, že prst se lepší každým dnem i když ortézu na fotkách stále vidím. Kolik jsi do dneška vydělal na česání bráchy :-))))? Zatím těch 100 Kč? Je to lump, dohlídni na něj ať nemá ostudu. Posíláme pusu od mámy a mokrý čumák od Q. Máma  #121 Gabrielka Koutecká 06. 07. 2016 11:59  Ahoj Gábulindo, zrovna přijel taťka a přivezl s sebou Gabču, ale bez holek. Upekla jsem super koláče, až přijedeš, tak to zopakujeme. Posílám velkou pusu, pa, M.  #120 A+J Roubovi 06. 07. 2016 11:26  Ahoj holky. nevím, zda Vám táta psal, ale dnes v 12.17 jsem dostala SMS už na motorkách dojeli na Gibraltar . Mějte se a díky oběma za informace. máma  #119 A+L+F Janíček 06. 07. 2016 10:10  Ahoj kluci, posílám pozdrav z Jičína i od Anetky a celé rodinky. Adámku ve čtvrtek pošlu ten balík, tak se těš :-) Posílám pusu a myslím na vás :-) mamka #118 Beník a Davídek 06. 07. 2016 09:55  Ahoj kluci, budeme mít asi tak 50 nových šneků :-/ Náš "malý" kamarád nakladl spoustu vajíček a už se začínají klubat první mimina :-) Nevím co s tím budeme dělat. Mějte se fajn užívejte si dobrodrůžo s upíry a T-nerf. Pusu maminka  #117 Péťa a Ondra 06. 07. 2016 09:43  Ahoj kluci, posíláme mnoho pozdravů z domova. Sledujeme fotky z tábora i deník, takže vidíme, že máte prima program. Babička s dědou a Ronem už odjeli do Budějic. Máme vyřídit také pozdrav od babičky Jiřinky a nového kocourka. Zase napíšeme, mějte se krásně :-) máma a táta  #116 Vojta a Vincent 06. 07. 2016 09:18  Ahoj Vojto a Vincente, dneska nám na chalupě fouká vítr, takže u vás je určitě také čerstvý svěží větřík. Na fotkách jsme viděli, jaká máte hezká žlutá trička, že pěkně cvičíte, závodíte a střílíte. Včera jsme objevili v Písku hezký minigolf, tak tam zajdeme, až se vrátíte. Kočičky už se naučily chodit ven a dovnitř záchodovým okénkem:-) Zítra vám přijde dopis s korespondenčním i lístky, tak pro jistotu připomínám adresu. Ke Koh-i-nooru 21, Praha 5, 155 00. Posíláme hodně pus oběma. Máma, táta, Metoděj, Winninka, Muf, Mia a Tia  #115 Rozinka Krčmářová 06. 07. 2016 09:13  Ahoj Chvostíku-Humíku, je to neuvěřitelné, ale už jsi 4 dny pryč- to to utíká. Já dnes odjíždím pracovat na 4 dny do Sokolova a babi s dědou se vrácí z Chorvatska. Včera jsme byly s Ami v Podolí v bazénu, kupodivu svítilo a bylo tam po bouřkách málo lidí. Těšíme se, že tam příště půjdeme i s Tebou, Aninou a Natálkou. Je svátek a nechodí pošta, ale Ami už má pro Tebe koupený krásný pohled. Posíláme semaforek! maminka  #114 Filip Korint 06. 07. 2016 08:28  Ahoj taborniku, pocasi tady stridave, ani na koupani moc neni. Jak se mas? Koukam na fotky a vypadas spokojene. Zlato doufam, ze Vam dobre vari a ty mas hned prazdny talir. Cerstvy vzduch, pohyb :) Myslime na tebe a posilame moc pus. Pozdravuj Stanu. Pa Mama  #113 Romy, Joshua, Max 06. 07. 2016 08:15  Ahoj děti, Kasi přijela, Linda odjíždí. Včera v noci jsme s holkama hráli na strašidla. Byla to velká legrace. Určitě se máte dobře. Vy dva harcovníci a co Romy? Pořád na vás vzpomínáme. Děda a babi  #112 Tubík a Fíček Ž. 06. 07. 2016 07:33  Krásné dobré ráno Táborníčci... vstávat a cvičit...pro nás platí pracovat...na pozemku nám jezdí dva bagříci - kopou a kácí velké stromy. Včera nás navštívila v Bradavicích babička Maruška, která vás moc pozdravuje. 



Tak pěkně sportujte, učte se novému a zase brzy napíšeme... Papa Mamka, Taťka, Tetička a Strýček, Korýsek a dvě Vačičandy...  #111 Jan Tomášek 06. 07. 2016 05:27  Ahojda Honzíku. Moc pozdravů na tabor Ti posílá máma.Už ses koupal v bazénu? Dnes je středa a pojedu z chaloupky domů za Jonáškem. Pusu máma.  #110 Libor olsak 06. 07. 2016 05:18  Ahoj zlaticko,vzhled em k tomu,ze jsou svatky a posta nefunguje,prije ti balíček k narozeninám pozdeji,ale nemej strach určitě ho dostaneš,uz teď vymýšlíme s tatkou co ti koupime.Jinak moc na tebe myslíme a doufáme,že si to užívaš.Posíláme moc moc pusinek mama + tata  #109 Žanda Ferusová 05. 07. 2016 21:29  Ahoj dcerko upírko, tak jsem si konečně pročetla deník a prohlédla všechny zatím uveřejněné fotečky a musím říct, že vypadáš, že jsi opět ve svém živlu....upírka jako hrom a bojovnice při těch vašich střílečkách s NERF pistolemi. Viděla jsem také, jaké už stavíte v akro pyramidy.....výbornéééé! Hlavně, aby vám na všechny soutěže a hry vyšlo počasí. Mějte se tam moc fajn a moc nezlob a netrap děti :-) papa tvoje mamča Iveta  #108 Adri Havlová 05. 07. 2016 21:21  Ahoj Adroušku, moc Tě pozdravuje Tlapka a doufáme, že už Tě nebolí žebra, jak jsi spadla z koně. Delevar slíbil, že Tě už nebude shazovat. Užívej si und vergiss nicht auf Dich aufzupassen. Bleib brav und gesund!  Srdečně máma a táta.  #107 Dom & Páťa Holečkovi 05. 07. 2016 20:02  Takže už jsme byli ve dvou státech, měli jsme luxusní obří kebab, kafe se zmrzlinou, zmrzlinu, ještě další zmrzlinu, grilovaný masíčka. Teď se akorát vracíme z výstav čokolády a zmrzliny u Aquaparku v Liberci naším novým Porshe SUV. Chtěli jsme si cestou z Aquaparku ještě vyfotit v zoo malé tygříky, ale majitel nás odchytil a vzal nás na malé pandy a jaguára - že si je můžeme pomazlit. Nakonec nás ještě svezl na slonech. Docela zdařilý den, tak teď si už jen objednáme do Ferdinandova pizzu a pustíme si Zootropii. Tak se tam mějte (skoro) tak dobře jako my. Mamka, Taťka a váš (taky skoro) milovaný Strýc. PS: zítra je nevíme proč v Hejnicích utkání ve fotbale Hejnický výběr doplněný Němcema a tuším že Real Madrid nebo jak se to jmenuje.  #106 Linda a Šimek Pastva 05. 07. 2016 19:05  Ahoj zlatíčka, viděli jsme Vás na fotkách a jste úžasní.  Posíláme PUSU, všichni.  #105 Libor Olšák 05. 07. 2016 18:54  Ahoj Bobeši, moc tě pozdravuji na tábor. Vypadáš spokojeně, máš moc pěknou fotku s Oldíkem. Vidím, že se nenudíš, čtu si váš deník, abych věděla, co děláte a je to super. Přeji ti krásné počasí a spoustu zážitků. Majluji tě. Babi Iveta.  #104 Gabrielka Koutecká 05. 07. 2016 17:49  Ahoj Gábi, dneska jsem byla konečně na borůvkách - je jich hodně a hezky se sbírají. Zítra bude koláč. Posílám velkou pusu, mami a pozdravuje tě taky babička s dědou  #103 Gabrielka Koutecká 05. 07. 2016 17:44  Nazdar dítě, konečně jsem se dostal k internetu a vidím, že jsi nás poslechla a vyjadřuješ svou náladu palcem vzhůru. Tak ať ti to vydrží!!! Užívej si, táta, PS: Hlavně pohoda.  #102 Anička a Romča Koch 05. 07. 2016 15:14  Posíláme moc pozdrvů a těšíme se na nové fotky, je vidět, že jste spokojení. Máte jistě hodně nových kamarádů. Tady před chvílí pršelo,ale už zase svítí sluníčko. , Doufám, že Vy máte hezky. Pozdrvujte Ostraváky.Láďa zdraví a já posílám moc pus. Babička.  



#101 A+J Roubovi 05. 07. 2016 12:10  Ahoj. Včera táta dojel do města Reus, asi 100 km jižně od Barcelony. Bylo tam horko 30 stupňů. Ráno se zdrželi přejezdem Pyrenejí, zajeli do Andorry, jeli kolem Monssaratu, ale nešli tam, byla písečná vánice směr. Včera bylo ujeto 720 km. Doma vše Ok. Zítra zajedu do Lhoty abych vám to tam připravila. Až dostanu zprávu od tatky. přepošlu ji.máma  #100 Tobias Oulevey 05. 07. 2016 11:54  Ahoj Tobi, doufám, že se máte dobře, viděli jsme první fotky (vypadáte spokojeně) a čteme deník, přejeme vám, abyste měli krásné počasí. Tobí, jestl lituješ, že sis nevzal nerfku, tak mi napiš (od Viktora) a my ti ji ještě na druhou polovinu tábora pošleme!!! Moc na tebe myslíme, posíláme pusy, máma, táta a Ben.  #99 Petra a Dan Klárovi 05. 07. 2016 10:35  Ahoj, dnes je státní svátek, tak se táta pustil do malování předsíně a já likviduji vaše učení. Našla jsem Danovo sešit z 1. třídy, kde doplňoval: ze všeho nejvíce mě baví - plavání, až vyrostu, chtěl bych být - fotbalista. Tak se to trochu za těch 9 let změnilo, co? Mějte se krásně, počasí je příjemné, tak si užívejte prázdnin. Papa máma a táta  #98 Pavel svoboda 05. 07. 2016 09:49  Ahooj Pajo koukam na vase fotky a mate se asi super co?posilam ti pusu a myslime na tebe zatim ahoj tatka a kluci  #97 Olda Kubišta 05. 07. 2016 08:52  Ahoj Můj miláčku, Tak jak to jde? Koukali jsme na nejaky fotky na netu, vypadáš spokojeně :-) moc moc nám Chybíš! Bez tebe je tu nuda. Poslali jsme ti poštou dopis ale ted bude pár dny svátek takže ti to přijde asi až za chvílku. Oli, jestli oblečení cos na sobě měl není špinavý, tak ho nedavej do špíny, obleč si to zas. Jinak ti nic nezbyde. Velikánské pusinky!! Moc tě milujeme! Máma, Táta, Rafa  #96 Artur a Agata Graur 05. 07. 2016 08:21  Privetik nasi dorogie, smotreli s mamoi fotografii, ochen ponravilis. Kak tam pogoda? Nadeemsia cto vam neholodno. Mama segodnia posla na nocnou smenu, derzu ei kulaki :) Celujem vas,  papa i mama. P.S. prisel zurnal ABC poslem vam ego v posylke.  #95 Kristýnka Habartová 05. 07. 2016 08:15  Ahoj Kiki! K tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší a ať se ti tábor moc líbí! Těšíme se, až k nám přijedeš a budeš nám všechno vyprávět. Babička, teta Ola, Gábinka, Honzík a strejda Standa  #94 Jakub Ogurek 05. 07. 2016 07:48  Krásný den miláčku, tak už máte za sebou další super táborový den a určitě už máš spoustu nových prima kamarádů, snad máte také pěkné počasí , u nás svítí krásně sluníčko, těším se na nové zprávičky z deníku a fotečky :-) Všichni Tě moc pozdravují - babi a děda z chaty, babi a děda z Hrabůvky, David a já posílám velkou pusu :-) mamča  #93 Johanka Jindrová 05. 07. 2016 07:37  Ahoj Johy, co to je za počasí?! Ale vám to asi zas tolik nevadí viď? Koukám na fotky, ale moc se tam neukazuješ :-( Koukej mi zamávat do kamery :-) Posílám pusu, máma    



#92 Filip Korint 05. 07. 2016 07:05  Ahoj Fildo, dorazil ti pohled? V utery a ve stredu je statni svatek a tak ti dalsi zprava prijde, az ve ctvrtek. Koukam na fotky a je videt, ze se mate skvele a mate i uzasny program. Hned bych na takovy tabor jela taky. Moc si to uzivej. Posilame velkou pusu, mamka, tatka a Pepicek. #91 Tubík a Fíček Ž. 05. 07. 2016 06:52  Dobré ráno Drákulíci, a další den před vámi...my už jsme vzhůru po Bradavické rozcvičce a po snídani...opět vás čeká den plný dobrodružství a zábavy...podle fotek to musí být paráda ;o) Jakpak vám asi vaří paní Drákulová... Zdraví vás Očíčko, Jovany, Korýsek, Gesina a šneci...Mony, strýček Fido, mamka a taťka  #90 Jan Tomášek 05. 07. 2016 05:59  Ahoj Honzíku, posílám pozdrav ze Škvorce, užívej si tábor a nezlob :-) Měj se hezky, pozdravuj Simu a Myšáka, najdi si nové kamarády! Čau, táta  #89 Jan Tomášek 05. 07. 2016 05:30  Ahoj Jeničku. Další pusu a pozdrav na tabor Ti posílá mama.Snad sis tam našel nové kamarády. Pozdravuj Simonku a Misaka. Pa máma  #88 Anička Severová 04. 07. 2016 23:19  Naše milá Andulko, prohlížíme táborový deník a fotky a moc se nám líbí, co všechno jste na táboře hned první den zažili :-)) Přejeme vám krásné počasí na pobyt venku a spoustu zábavy s novými kamarádkami a kamarády. Těšíme se, až nám budeš vyprávět o všech nových zážitcích. Posíláme pusinky, Jeníček mává "papapa" a Bertík posílá obtisk psí tlapičky. Mamka, taťka, Janek, Bertík, Flíček a Zrzeček  #87 Katy Š 04. 07. 2016 21:17  Ahoj Katy, všichni posíláme pozdravy od Rumcajse,Manky a Cipíska:-).Dnes tu bylo fajn počasí. Užívej si her a zábavy. Těšíme se až nám budeš vše vyprávět a třeba nás naučíš i něco z AIKIDA. mamka,taťka,Nel i,babičky a děda  #86 A+J Roubovi 04. 07. 2016 21:05  Ahoj, Koukáme na Simpsonovi, ale je to španělsky  #85 Romča a Anička Koch 04. 07. 2016 20:40  Aojky miláčkové.Máte moc hezkch fotek, je vidět,že máte bohatý program, takže se určitě nenudíte. Užijte si všech her a hlavně ať Vám vydrží počasí. Hodně pus posílá babička.Láďa zdraví  #84 Nikča, Miška a Vašík 04. 07. 2016 20:19  Čauki vnoučata naše, doufáme, že Vám není zima (nám ano) a že se máte fajn a užíváte si nejen her ale taky nových kamarádů ! Moc se těšíme, až budeme zase s Vámi. Posíláme Vám, našim šikovným táborníkům mooooc pus a těšíme se na zážitky z Míreče, pusu posílají babička Míša a děda Vašík.  #83 Rozárka Krčmářová 04. 07. 2016 19:50  Ahoj Rozárko, pilně prohlížíme fotky a hledáme naší nejmilejší tábornici. Tady v Chorvatsku jsme zatím žádné upíry nepotkali. Jenom děda má jeden drákolovskej zub, kterej mu trčí do strany a tak se zdá že mu asi brzy vypadne. Pozdrav od rybiček, mušlí a ježků a nejvíc pusinek od babičky Mamuta a dědy Drakuly :-)  #82 Anička a Romča 04. 07. 2016 19:50  Ahojky t-campáčci, koukáme tu s tatínkem na fotky ze včerejšího dne a je vidět, že se nenudíte. Jste oba dva velcí šikulové, jsme na vás moc pyšní. Užívejte si kamarádů a prima zábavy. Pozdravujte Kubíka, Arturka, Samuelka i Kristiánka. Velkou pusu Maminka a tatínek  



#81 Petronella Beneš 04. 07. 2016 18:33  Ahoj Petynko, zdravíme Tě s tátou z Prahy. Myslíme na Tebe, jakpak se máš a doufáme, že sis našla nové kamarády a že se Ti tam líbí.  Karlík Tě taky zdraví, pořád tu řádí a do všeho kouše, takže nic nového.  Sledujeme v deníku, co tam děláte a vypadá to moc zajímavě! Měj se hezky, myslíme na Tebe!  máma, táta a Karlík  #80 ŽOFIE a FRANTIŠEK B. 04. 07. 2016 18:28  Nazdárek! Tak jsem si prohlížela fotky! Velká paráda!!! To se  máte!Tady v Praze klasika: Trochu uklízení a vaření, nákup, procházky s Artušem. Taky se dívám v televizi  na tenis. To mne baví, ale s vaším programem se to rozhodně nedá srovnat. Ahoj! b.E. a p.A.  #79 EMA Vítková 04. 07. 2016 17:52  Ahoj Emi, tak už čekám na auto a odjíždím na Tatínky - vracím se v neděli. Táta tě pozdravuje a Bára volala od moře, se má fajn. Tak ty určitě taky, už jsem viděla fotky na webu. Tak pa a pusu, máma, táta, Fiškus a Doris  #78 Nikča, Miška, Váša 04. 07. 2016 17:45  tak zase zdravím z Prahy, doufám, že si užíváte tábora, podle prvních foteček, to vypadá , že se máte nádherně, tak mám radost. Nicolka už má pokojíček jako nový a Montík obsadil její pelíšek..:-) Posílám všem moc pusinek a mějte se krásně mamka ( teta Mona)  #77 Samuel a Artur Koch 04. 07. 2016 17:26  Ahojte chlapi. Drzte se tam, uzijte si to. Určitě se brzo s někým seznámíte a bude vse v poho. Miluju Vas. Pozdravuje Dáša. Muc Táta.. P.S.: Sami, vse bude ok a brzo si zavoláme:-* pozdravujte Prazaky a Kubika  #76 Gabrielka Koutecká 04. 07. 2016 17:10  Ahoj Kočko, byla jsem se podívat na skok doma a už se to tam pěkně všechno rýsuje. Dnes jsem ti poslala tři pohledy, ale dojdou nejdřív ve čtvrtek kvůli svátkům, Pa a posílám velkou pusu, M.  #75 Nikita Lavrov 04. 07. 2016 16:19  Ahoj Niki, podle fotek se tam skvěle bavíte :) Dnes jsem ti poslala dopis, ale zítra-pozítří jsou státní svátky, takže ten dopis dostaneš až ve čt. Budu ti denně psát sem, jo, a nezapomínej na teple věci, když ti bude zima… Pozdravuj Artiho s Agatkou. Máme tě moooc rádi, Máma a Táta  #74 Libor Olsak 04. 07. 2016 14:40  Nazdarek Borecku s dedou na tebe myslime jestli uz jste meli tu strilecku na kterou ses tesil. Urcite uz mas furu novych kamaradu a vymyslite spolu lumparny. Mej se hezky budu ti posilat pohledy se stihackama  #73 Davídek a Beník 04. 07. 2016 14:23  Ahoj kluci, dnes jsem poslala pohled "normální" poštou, ale zítra a pozítří je svátek a pošta nepracuje, tak další psaní dojde až koncem týdne. Zatím budu psát sem na vzkazovník. Mějte se krásně a pac a pusu :-) maminka  #72 Kluci Janíčkovi 04. 07. 2016 14:15  Ahoj, Adámku, Fildo a Luky, viděli jsme fotky, na nich zatím jen Adámka. Do jakého odddílu jste se přihlásili. Hlavně si to tam hezky užijte a dávejte na sebe pozor. _HODNĚ POZDRAVŮ babička a děda    



#71 Nikolka Frýbertová 04. 07. 2016 10:43  Ahoj zlatíčko, tak máte za sebou víkend. Snad si také užíváte slunečného počasí. Posílám velkou pusu a těším se až mi napíšeš. Máma  #70 Jakub Ogurek 04. 07. 2016 09:55  Krásný den Dubíku, tak podle deníku a fotek je vidět, že si užíváte spoustu zábavy a legrace:-), hlavně nerf bitva tě musela obzvláště bavit, super, posílám pozdrav a pusu :-) mamča  #69 Markétka a Jindříšek 04. 07. 2016 09:45  Ahoj Markétko a Jindříšku, zdravíme vás na tábor a podle fotek vidíme, že se máte super a užíváte si :-) Nebudeme psát vzkaz každý den, ale myslíme na vás pořád. Pošleme i pohledy. Mějte se i nadále krásně Máma a táta - Bel :)  Pro vedoucí - (: Děkujeme za fotky a vůbec veškeré info na webu :)  #68 Adámek Hušek 04. 07. 2016 09:33  Ahojky Adámku!!! Posilame spoustu pusinek a radujeme se z bezva fotecek a deníku, kde sledujeme dění tábora. Mate to tam dost super a zábavný program! Doma nam moc chybis, hlavne Kubíček to porad nějak nemůže pochopit, nejradeji by jel hned s Tebou. Dnes ma Simonka narozky, tak si to urcite užijete! Jdu dnes s Jakoubkem do ZOO, aby mel take hezke prazdninky a nakoupíme tam pohledy pro Tebe! Posilame pusinky! Zdravi i babi Vlasta. M+T+J  #67 Simonka Lamačová 04. 07. 2016 09:24  Milá Simonko!  Moc na Tebe myslíme, krasne si užij dnesni narozeninky!!! Pozdravuj Míšánka, Adámka i Jeníčka a pekne to dnes roztocte! Jakoubek posila pusinku! Krasny den!!! Julie(mam.od Adama)&Jakoubek  #66 Filuša a Tomuša 04. 07. 2016 08:56  Čus bus draci! Máma sice vzdychá a vzpomíná, ale já doufám, že tábor je moc fajn... Užívejte prádnin... Máme vás rádi. Máma, táta  #65 A + J Roubovi 04. 07. 2016 08:32  Ahoj holky, viděla jsem, že vám psal táta, tak jen pro informaci - včera z Norinberku dojeli až do Avignonu , tam spali ve F1 asi 25 k před Avignonem a ujeli asi 1050 Km. Já byla včera ve Lhotce. Pozdravují všichni z Mělníka a Břas. Mějte se fajn. Máma  #64 kluci Janíčkovi 04. 07. 2016 08:23  Ahoj Fildo, Luky a Adámku, zdravíme Vás, doufáme, že se máte fajn! Podle fotek Vám přeje počasí, tak snad to vydrží. Já jedu dnes do Zlatých, tak budu pozdravovat Bábovku:) Mějte se a užívejte si. Posíláme pusu! Čau taťka+mamka  #63 Vojta a Vincent 04. 07. 2016 08:16  Ahoj kluci, posíláme vám spoustu pozdravů z chalupy. Dneska jsme vám s Metodějem poslali dopis i s korespondenčním i lístky, ale protože nás čekají dva sváteční dny, kdy nechodí pošta, tak ho dostanete ve čtvrtek. Koukáme se s Metodějem na fotky a viděli jsme spoustu strašidel, které tam všude máte, i krásný hrad. Pěkně si to tam užívejte a nezapomeňte využít kostýmy. Posíláme pusinky a zase napíšeme! Máma, táta, Metoděj, pejsci a kočičky   



#62 Charlottka a Lukášek 04. 07. 2016 07:06  Ahoj děti, moc vás zdravíme a vzpomínáme. Počasí máte dobré, tak si užívejte pobyt v přírodě. Posíláme hodně pusinek. Babička Jája a děda Dóďa  #61 Tubík a Fíček 04. 07. 2016 06:46  Dobré ráno Táborníci, další parádní den před vámi...plný zábavy a sluníčka. Bagr už připravuje pozemek na náš nový dům a Korýsek s Vačičandami nás pěkně hlídají. My pilně pracujeme a vzpomínáme na vás...Opatrujte se a dávejte na sebe pozor... Míša a Honza  #60 Ondra Mráček 04. 07. 2016 06:31  Ahoj Ondro, doufám, že je vše v pohodě a užíváš si. Hodně na Tebe myslím a ty naše dvě králičí holky tě už hledaly. Pozdravy posílá máma  #59 Simonka Lamačová 04. 07. 2016 06:04  Ahoj Simonko krásné narozeniny přeje teta Iva  #58 Jenik Tomášek 04. 07. 2016 06:03  Ahoj Honzíku. Je pondělí a ja pojedu na chaloupku. Doufam ze nezlobis a ze se ti tam libi. Moc pus zasílá máma.  #57 Libor olsak 04. 07. 2016 05:05  Ahoj zlaticko,uz jsi na tabore druhy den,doufam ze je vse v poradku a jsi spokojeny,moc na tebe myslime a mame te radi,uzivej upirich radovanek,posil ame pusinky mama+tata  #56 Michal Lamač 04. 07. 2016 04:56  Ahojky Mišaku, snad se Ti na táboře líbí, užíváš si táborových her a poznáváš nové kamarády. Když to půjde moc nezlob;-). Posíláme veliké a sladké pusinky. Papa máma a táta  #55 Simonka Lamačová 04. 07. 2016 04:48  KRÁSNÉ NAROZENINY SIMONKO, posíláme moc moc sladkých pusinek, užij si oslavu a ať máš báječný den;-). Snad budeš mít radost z dárečku. Papa máma a táta  #54 Kristynka a Lucinka 03. 07. 2016 22:38  Ahoj holky, všichni vás srdečně zdravi a těši se na spoustu příběhů, které budete z tábora mít. Kristýnce přejí všichni vše nejlepší k úterním narozeninám. Doufáme, že se máte dobře a že tam máte nové kamarádky.  Hezké dny přejí máma, táta, Vojtík  #53 kristián 03. 07. 2016 22:34  Ahoj Kristíku, posíláme moc pozdravů. Těšíme se na nějaké pozitivní zprávy. Přejeme ať se ti tam lìbì. Pusu posìlá máma a táta  #52 A+J Roubovi 03. 07. 2016 21:20  Zdur bus autobus Tata  #51 Beník a David 03. 07. 2016 20:42  Ahoj kulíšci, posílám pozdravy z chladné a upršené Prahy. Snad máte lepší počasí. Užívejte dobrodružství a zábavy. Pusu máma      



#50 PATRIK HOLEČEK 03. 07. 2016 20:36  Ahoj Páťo! ♥ posíláme pusy a čumáček z Ferďáku ;-) Měj se mooc krásně, užívej si co se dá, už teď se těším co budeš vyprávět. Paa s láskou máma, táta a Persi :-)  #49 Rozinka Krčmářová 03. 07. 2016 20:28  Středňáčku náš! Tak jsme slyšely, že už si to parádně rozjela na akrobě! Určitě už máš zas spoustu nových kamarádů, užíváš srandu a rozdáváš dobrou náladu. My s Amískem dnes stříhaly živej plot a v podvečer šly běhat- chudák musela každou chvíli zastavit a počkat až k ní dofuním. Zdraví tě Bambíček. Zkontroluj tátu jestli si vybalil a dej mu za nás pusu. Těšíme se, že se mihneš na nějaké fotce. maminka #48 Libor Olšák 03. 07. 2016 20:21  Ahoj Bobeši, máš za sebou první den a já věřím, že to bylo super. Zítra ti napíšu pohled, tak ho asi pozítří dostaneš. Posílám ti moc pozdravů z domova a věřím, že ani nemáš čas vzpomínat. Měj se krásně a užívej si prázdniny. Babi Iveta.  #47 Natálka Š. 03. 07. 2016 20:15  Ahoj Natálko, tak jak se tam máš? My jsme dnes už tvrdě makali, Anička malovala sama a moc hezky jí to šlo. Počasí ráno vypadalo na krásně a odpoledne dvakrát pořádné zapršelo. Tak se měj moc fajn a když budeme on-line, tak se ozvem:-). Papa  #46 Artur a Samík 03. 07. 2016 19:36  Ahoj kluci, doufáme, že jste se už zabydleli a poznali nové kamarády. Posíláme vám spoustu pozdravů a velkou pusu. Teta Jana a strejda Roman  #45 Anička a Romča 03. 07. 2016 19:33  Ahoj zlatíčka, Aničko a Romčo, jsme na vás moc pyšní, jak to tam všechno zvládáte. Tady občas zaprší, tak snad tam u vás máte počasí hezké. Těšíme se na zprávičky a posíláme spoustu pusinek. Maminka a tatínek  #44 Filda Šmrha 03. 07. 2016 19:17  Ahojky Fildo, tak jaká byla tvoje první táborová noc? jak jste si užili dnešní den?Přejeme spoustu kamarádů a moc na tebe myslíme, hezky si to užívej, rychle to uteče a buď hodný kluk :-D líbáme tě moc mamka, taťka a Štěpík  #43 Adam a Ema 03. 07. 2016 18:47  Ahoj táborníci, moc na vás myslíme. Užívejte si nové kamarády a táborové zážitky. Těšíme se na zprávy od vás a z deníku. PS: Německo porazilo Italy a mam okno do domečku:) Táta Máta a Máma  #42 Filip Korint 03. 07. 2016 18:38  Citace Filip Korint: Ahoj Filousku, prejeme ti at si tabor moc.a moc uzijes. Poznas spoustu novych kamaradu. Myslime na tebe. Posilame velkou pusu, mamka, tatka a Pepik  Ahoj Filípku, tak jak se ti líbí na táboře, moc na tebe myslíme, užij si to. Pa babi Jana a děda Vláďa  #41 Olda kubišta 03. 07. 2016 18:07  Ahoj miláčku, Moc nám chybíš! Byli jsme dnes zase v ZOO a zdraví tě opičky ;-) doufám, že party byla dobrá a že si to uživaš. Rafa tě pořád hledá. Moc tě milujeme a posíláme pusinky. Napiš nám vzkaz taky!  Máma Táta Rafa    



#40 EMA Vítková 03. 07. 2016 17:43  Ahoooooj Emiku, tak na tebe myslíme a doufáme, že se máš dobře. Dnes odjela babi s dědou na chalupu, já odjíždím zítra na Tatínky a Dorotka tady zůstane sama s tátou. Doufám, že jí táta nepustí nahoru... To by to dopadlo... Posíláme puuuusuuuu, máma a táta a Fiškus a Dorotka  #39 Anna Kosprdová 03. 07. 2016 17:19  Anička a Romča Koch  Posílám Vám moc pozdravů a doufám, že si najdete nové kamarády. Aničko děkuji Ti za vzkaz. Snad vyjde předpověď a budete mít hezké počasí. Posílám Vám oběma velkou pusu a pozdrav od Ládi. Pozdravujte Ostraváky.Babička.  #38 Nikita Lavrov 03. 07. 2016 17:01  Ahoj Nikitko, už se nám po tobě stýská. Doufáme, že se ti na táboře líbí. Napiš něco, rádi od tebe dostaneme zprávičku. Zítra ti pošlu pohlednici, snad to rychle dorazí. Posíláme ti velkou pusu, krepko obnimaem, Máma a táta #37 Jakub Ogurek 03. 07. 2016 16:57  Ahoj Dubínku, posílám moc pozdravů na tábor, užij si prima zábavu a pozdravuj kluky a Aničku, posílám pusu a pozdrav od Davida, babi Mirky, dědy Ládi, babi Růženky a dědy Pepíka a také od "Sáry" :-) zdraví mamča  #36 Gabriela Koutecká 03. 07. 2016 16:47  Ahoj Gábulindo, tak už máš celý jeden den za sebou. Určitě si to užíváš, viď? Na borůvky jsem ještě nešla, snad mi to vyjde v úterý. Měj se krásně a skládej básně :-) Pac a pusu, (dnes sobecky pouze) mamulinka  #35 Dav & Dan Musílek 03. 07. 2016 16:06  Ahoj kluci, rádi jsme si přečetli, že jste dorazili v pořádku. U nás je též všechno v pořádku. Užívejte táborových aktivit a dál Vám budeme psát poštou. Mějte se krásně máma, táta a Bogi + Sevi  #34 Artur a Agata 03. 07. 2016 13:56  Privet nasi liubimye, nadeemsia chto u vas vse horoso. My s mamoi uje skucaem. Celujem papa, mama.  #33 Kubik a Fiček 03. 07. 2016 13:51  Ahojky Šmudlíci, uz jedeme smer Bradavice...vse zabaleno a šneci taky...teta,stryčkem,K orysek a Vačičandy pozdravuji a preji rovnez hooodne dobrodruzstvi...moc na vas myslime a prejeme hodne slunicka Míša a Honza  #32 Romy, Joshua, Max 03. 07. 2016 13:13  Naši drahoušci, zdravíme vás z chalupy. Je tady Linda, zítra přijede Kasi. Mějte se krásně. Děda, babi  #31 Žofie Benčová 03. 07. 2016 13:06  Ahoj Žofí, tak doufám, že první táborová noc proběhla hladce a máte se super. Těším se na fotky a zprávy v deníku. Pa a pusu, máma  #30 František Benč 03. 07. 2016 13:04  Ahoj Fanýsku, posílám ti z Prahy velkou pusu a těším se, až tě uvidím na fotkách. U nás nuda, úklid - nic, u čeho bys chtěl být :-). Pa pa a zase napíšu, máma   



#29 Linda a Šimek Pastva 03. 07. 2016 11:35  Ahoj Myšáci, Moc vás pozdravujeme. Chloupek drží stráž na Šimkově posteli a Pípa v krabici, rybičky zlobí a Berta také. Přejeme Vám ať si to tam užijete, protože tady je hrozná nuda .  Posílame PUSU ( máma, táta, babí, děda)  #28 Carlota a Lucia 03. 07. 2016 11:31  Ahoy holky, hope you are both having a great time and that you have found some new friends already! Don't be shy, do ask if you need anything and write how it goes. I am very proud of you, tons of kisses, mum xox!  #27 Adámek Hušek 03. 07. 2016 10:32  Nazdarek Adámku! Myslíme na Tebe, jak ses zabydlel a jak se Ti libi na táboře.V Mnisku se vsichni vyptavali kam ses vydal na prazdniny a moc, moc Te pozdravuji. Tomášek byl roztomilej a pysnej, ze dostal osušku jako mas Ty! Jakoubek Ti posila pusinky! Mej se krasne a užívej prazdnin!!! Brzy napiš. Pusinky Maminka&Tatinek&Jakoubek  #26 Maru a Toník Fried 03. 07. 2016 09:59  Ahoj pusinky, posílám pozdravy od Artura a tatínka. Nezlobit a pořádně si to užijte. :) Líbá máma  #25 ŽOFIE a FRANTIŠEK B. 03. 07. 2016 09:56  Ahoj ! V Praze svítí sluníčko a u vás určitě taky,takže si můžete začít užívat. Moc na vás myslím a těším se na  fotky a zprávy. Mějte se fajn !  Pusu posílá babička E. (a obliz posílá Artuš)  #24 Kája a Kuba Fiserovi 03. 07. 2016 09:50  Ahoj Kajo Kubiku, posilame Vam moc pozdravu a pusinek. Uzivejte si slunicka, kamaradu a her. Myslime na Vas a tesime se na fotecky. Pusu mamka, tatka, Lucinka a Baruska  #23 Joshua D. Silvester 03. 07. 2016 09:30  Čau prdko, doufám že jsi se už rozkoukal :-)  Moc Tě zdravíme a myslíme na Tebe. Užívej, nezlob a buď na sebe opatrnej :-*  #22 Nikča,Miška a Vaša 03. 07. 2016 09:16  Ahojky lásky naše, Moc Vás všechny zdravím a jsem rada, ze si to užíváte a Misce dekuju za zpravicky o Nicolce. Je úžasné, ze tam mate jedna druhou a doufám, ze i Vaša si tábor užívá.. Dnes Vám svítí sluníčko tak mějte krásný den a ja už se moc těším na první táborové fotecky... Velkou pusu Maminka ( teta Mona)  #21 Artur a Samuel Koch 03. 07. 2016 09:07  Ahojte chlapáci, doufám, že je vše ok. Snad už máte nové kamarády a první noc proběhla v pohodě. Užijte si to, Kocham Was Tatuś  P.S.: pozdravte Áňu, Romču i Kubíka  #20 Josh, Max a Romy 03. 07. 2016 08:55  Ahoj kluci a Romynko, jsem ráda, že jste se mi večer ozvali a i když jste rozdělení do dvou chatiček, tak jste to zvládli. Musím vás kluci pochválit, že jste Romy pomohli s vybalováním a dávejte na ni stále pozor. Romy, jak Tě znám, už si se určitě s někým skamarádila a já jsem si jistá, že se Ti na táboře bude líbit stejně jako bráchům. Předpověď počasí máte výbornou, tak si to užívejte! Zase napíši. Vzpomínám na vás, máma.  #19 Adam, Lukáš a Filip 03. 07. 2016 08:50  Ahoj kluci Janíčci,  přejeme vám hodně sluníčka a zábavy. Docela vám zá-  vidíme. Tady je nuda. Zítra jdeme na houby.Celá rodina vás pozdravuje. 



pusu a hodně pozdravů posílá babička a děda.  #18 Filip Korint 03. 07. 2016 08:47  Ahoj Filousku, prejeme ti at si tabor moc.a moc uzijes. Poznas spoustu novych kamaradu. Myslime na tebe. Posilame velkou pusu, mamka, tatka a Pepik  #17 Johanka Jindrová 03. 07. 2016 08:34  Ahoj Johy, právě se mi podařilo ostříhat Matoušovi oba chuchvalce, co měl pod krkem a teď je pěkně plešatý :-) Snad mu to doroste. Myslím na tebe a posílám pusu. Máma  #16 Ondra a Péťa 03. 07. 2016 08:23  Ahoj, posíláme moc pozdravů, přejeme krásné počasí a spoustu zábavy s kamarády :-) Máma, táta, babi, děda, Ron a Mája  #15 Vašek, Miška s Nicol 03. 07. 2016 08:13  Ahohoj, doufáme, že jste na tábor dojely dobře a jste ubytovaný. Vašku, musíš dávat pozor na Mišku a sestřenici, ja tam na táboře asi poprvé. Mějte se tam hezky, babička a děda z Děčína  #14 Miška, Vašík a Nicol 03. 07. 2016 05:20  Posilame vam vsem moc pozdravu, uzijte si s kamarady t-camp... At mate pekne pocasi a zazijete spoustu zabavy Pusuuuu Mamka s taťkou  #13 A+J Roubovi 03. 07. 2016 04:51  Ahoj, Včera táta s Mírou dojeli do Norinberku , tj. ubytování pro Míru ve známém prostředí. Dnes pokračují směrem Francie. Od Plzně už jeli v dešti. Já dnes pojedu s babi a dědou do Lhotky. Mějte se. Máma  #12 Markétka a Jindříšek 02. 07. 2016 21:09  Ahoj Markétko a Jindříšku, jsme rádi, že jste dobře dojeli. Přejeme vám, ať se vám na táboře líbí a najdete brzy nové kamarády :-) Posíláme pusu  Máma a táta - Bel :)  #11 Beník a David 02. 07. 2016 20:48  Ahoj myšáci, užívejte si volna a kamarádů. Přeji vám hezké počasí ať se můžete koupat . Pusu máma  #10 A+J Roubovi 02. 07. 2016 20:30  Zdar, Taky už jsme s Mírou dojeli. Mějte se. Tata  #9 Libor Olšák 02. 07. 2016 19:58  Ahoj Bobeši, přeji Ti pohodovou první noc a bezva příští den. Babi Iveta.  #8 Anička a Romča Koch 02. 07. 2016 19:51  Ahoj broučci, doufám, že cesta byla dobráPřeji Vám hezké počasí a hodně krásných zážitků. Pozdravujte kluky.Babička  #7 Jenik Tomášek 02. 07. 2016 18:59  Ahojda Jenicku. Moc Te pozdravuji, ať se ti tam líbí. Pusu Máma  #6 kristián 02. 07. 2016 18:46  Ahoj, jsme moc rádi, že jste dorazili. Přeji ať se pěkně vyspìš a užiješ si zìtřek s novými kamarády. Měj se hezky. Pusu máma táta 



 #5 Anička a Romča 02. 07. 2016 18:34  Ahoj naše zlatíčka, jsme rádi, že jste v pořádku dorazili a přejeme vám krásnou první noc. Pozdravujte kluky. Velkou pusu posílají maminka a tatínek  #4 Simča a Míša Lamač 02. 07. 2016 18:34  Ahojky dětičky, moc moc pozdravujeme, užijte si plno zábavy, hlavně ať se Vám tam líbí. Posíláme veliké a sladké pusinky papa máma a táta.  #3 Gabča Koutecká 02. 07. 2016 17:55  Ahoj miláčku, všichni tě moc zdravíme a přejeme ti, ať si to na táboře maximálně užiješ. Pa, mami a tati a taky babi a děda, no a samozřejmě i Luky  #2 Libor olsak 02. 07. 2016 17:47  Liborku drz se to das,ses naše sikulka  #1 Kubik a Fiček 02. 07. 2016 17:38  Ahoj Rošťáci, zatím co vy vybalujete...my finišujeme s balením...byt už témeř prázdný...po vašem návratu nás čeka nové dobrodružství v Bradavicích...mejte se krásne a užívejte...Míša a Honza 


