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Milý Korzárland, 
všetko najlepšie k vašemu 10.
výročiu. Prajem vám veľa úspe-
chov do budúcich rokov tábo-
ra. 

Anna Gumanová, 13 rokov

Blahoželám k 10. výročiu
tábora Korzárland. Veľmi sa mi
tu páči. Budúci rok sem znovu
určite prídem.

Veronika Mačejová,
13 rokov

Milý Korzárland!
K Vašemu 10. výročiu vám že-
lám veľa úspechov, splnených
cieľov,... Už desať rokov bavíte
deti a vždy sa k vám vracajú
starší i mladší. Majú úsmev na
tvári a tešia sa na svojich no-
vých či starých kamarátov. Ďa-
kujem, že nás bavíte, hrajete
s nami hry a trávite všetko čas.
Nechodím sem síce dlho, ale
vždy sa teším aj budem tešiť
na tento týždeň. Všetko najle-
pšie! 

Denisa Čontošová,
13 rokov

Všetko najlepšie!
Je tu 10-te výročie... Hoci som
tu prvýkrát, musím povedať,
že tento tábor je úplne naj!
Určite si stadiaľ odnesieme ve-
ľa zážitkov a nových známostí.
Je fascinujúce ako vedúci vedia
vymyslieť taký super program
a vzápätí ho uskutočniť. Máme
strašne zlaté animátorky s kto-
rými sa dá dobre porozprávať
a zasmiať sa. Nepochybujem,
že tento tábor bude stále na-
vštevovaný. Som rada, že som
jeho súčasťou!

Viktória Malinovská,
13 rokov

Blahoželám k 10. výročiu
Korzárlandu. Je to super tábor. 

Tomáš Krankus, 10 rokov

Veľa šťastia
Predvčerom sme hrali hru
ovocníčko. Veľa šťastia zdravia
k 10 rokom. Dneska sme hraly
olympijády. 

Lucia Lacková, 8 rokov

Milí Korzarland, prajeme ti
do 11 ročníka veľmi veľa detí,
veľmi veľa vedúcich... Abi sa
mu darilo a to veľmi.

Natália Nemčíková,
8 rokov

Dnes je utorok. Dnes sme
boly na ihrisku, a včera rosp-
rávkovú hru. Veľa šťastia zdra-
via k 10 rokom. Dneska sme
hrali olimpiadi.

Tatiana Špáková, 7 rokov

Blahoželáme k 10. výročiu
Korzárlandu. Všetko najlepšie.
Každý rok prichádzajú mladší
a odchádzajú starší. Užila som
si tu každý rok od 6 rokov dote-
raz. Budem už mať 15 tak tu už
môžem ísť ako animátorka. Uži
si svoje výročie.

Alexandra Krauszová,
14 rokov

Blahoželáme k 10. výročiu
tábora Korzárland ktorý nám

každý rok poskytuje týždennú
zábavu.

Jakub Brenvasser, 14 rokov

Milý Korzárland,
s deťmi na výlety to už ťaháte
10 krásnych rokov. Každí z nás
si cení to čo robíte a naplno si
užívame tento turnus. Určite
každý rodič si potrebuje od-
dýchnuť od svojich detí a jed-
nou možnosťou je poslať ho na
tábor kde sa vyblázni a zabaví,
A práve pre takých je tu Kor-

zárland ktorý každoročne
strávi veľa zábavných dní.
Držíme vám prsty a hlavne
prajeme veľa šťastia a pevných
nervov do nasledujúcich ro-
kov! Ďakujeme

Martin Železník, 14 rokov

Všetko najlepšie k 10. výro-
čiu nech sa darí jak doteraz.

Anna Mária Štollmannová,
14 rokov

Milý Korzárland, prajem ti
všetko najlepšie k 10. výročiu,
nech sa ti darí aj naďalej tak
ako doteraz. 

Gabriela Heveriová,
13 rokov

Všetko najlepšie k 10 naro-
deninám Korzárlandu dúfam
že sa Korzárland dožije 20

výročia. Je to naj tábor. 
Matej Hrabovský, 10 rokov

Korzárland má 10 rokov,
chcem mu dopriať aby sa nič
ňestalo.

Dalibor Lenárt, 8 rokov

Všetko najlepšie do nového
roku Korzárland. Veľa šťastia
a zdravia a aby sa vam darilo.
Korzárland je super.

Oliver Bobaľ, 8 rokov

Ja prajem Korzáru k 10.
výročiu veľa dobrých novýn,
dobrých článkou, a na koniec
veľa šťastia. A ešte dokonca veľa
táborov. Korzár je najlepší
tábor.

Samuel Kopejtko, 10 rokov

Všetko najlepšie Korzár-
land k 10 rokom. Prajem všetko
najlepšie. 

Markus Oros, 9 rokov

Prajem všetko najlepšie
k 10. víročiu. Dúfam že každý
rok bude taký dobrí. 

Adam Horváth, 10 rokov

Korzárland, blahoželám ti
k 10. výročiu. Mám veľmi rád
tento tábor. Je tu veľa dobrých
aktivít a aj strava je tu dobrá.
Prajem ti veľa šťastia do bu-

dúcich rokov a určite prídem aj
nabudúci rok. 

Tibor Szilágyi, 11 rokov

Korzárland má 10 rokov.
Veľa šťastia, zdravia a aby sa
darilo.

Patrícia Pruhová, 7 rokov

Veľa šťastia, zdravja aby sa
darilo to praje 

Ema Majlingová, 8 rokov

Milý Korzárland, je to už

desiaty rok čo nám umožňuješ
cestovať po Slovensku, spo-
znávať nových ľudí, vidieť ne-
poznané miesta a vyskúšať
nové veci. Som tu zatiaľ po dru-
hý krát, ale tento tábor som si
veľmi obľúbila. A je mnoho
dôvodov prečo. Prvým dôvo-
dom prečo, je každoročné strie-
danie miest. Je dobré, že nikdy
nie sme na rovnakom mieste
a vždy máme možnosť na-
vštíviť nejaké nové, doposiaľ
nepoznané. Veľkou výhodou
pre našich najmenších je, že
môžu v takom veku cestovať
a dokázať sa osamostatniť.
Druhým dôvodom je jednozna-
čne plne nabitý program. Vďa-
ka našim vedúcim a animátor-
kám tu nikdy nie je nuda ale
naopak veľká zábava. Tento
program plný športov, súťaží,

výletov a diskoték vytvára ve-
selú a uvoľnenú atmosféru,
ktorá je tiež jedným z dôvodov.
A tým najhlavnejším dôvodom
sú jednoducho ľudia. Milí, em-
patickí, dobrí ľudia ktorí nám
spríjemňujú naše dni a vyča-
rujú úsmev na perách, sú nao-
zaj osobnosti, bez ktorých by
toto celé nemalo zmysel. Stret-
nete tu rôzne typy ľudí a ich
povách, naučíme sa vychádzať
v kolektíve, zoznamovať sa,
nadviazať nové kontakty a pri-
jať každého aký je a nesúdiť ho
podľa vzhľadu a schopností.
Tak preto želám Korzárlandu
veľa šťastia do budúcich rokov,
aby nám vždy mohol dať neza-
budnuteľné spomienky a zážit-
ky, možnosť spoznať výnimo-
čných ľudí a niečo hodnotné
do našich životov ako pomi-
nulé roky. Je to tábor na ktorý
sa nedá len tak ľahko zabudnúť
a väčšina z vás sa sem bude vž-
dy rada vracať. Ďakujem za
spestrenie vašich prázdnin,
oddych, rozvíjanie našich na-
daní a osobností. Dokážeme si
vážiť každé momenty s priate-
ľmi a nie hmotné veci a počas
týchto pobytov som zistila, že
aj len malý a obyčajný tábor
dokáže naozaj veľa. 

Nina Straková, 13 rokov

Tento úžasný tábor me-
nom Korzárland oslavuje desi-
ate výročie. Síce som tu len
druhý rok ale je mi tu dobre je
to úžasný tábor. Veľa zábavy,
disciplín, preto je tu úžasne.
A aby som nezabudol málo
spánku. Prajem Korzárlandu
veľa šťastia zdravia a aby tento
tábor pokračoval minimálne
do päťdesiatého výročia. Všet-
ko najlepšie Korzárland!

Adam Mitro, 12 rokov

Na toto 10. výročie som sa
veľmi tešila určite som vedela
zaručiť že tu bude opäť zábava
ako minulý rok. Tento tábor je
výnimočný hlavne kôli ochot-
ným a náladovým ľuďom ktorí
stále vedia urobiť dobrú náladu. 

Prajem veľa šťastia a dob-
rej nálady do ďalších rokov. 

Daniela Hrabovská,
12 rokov

Happy birthday,
Korzárland!
Všetko najlepšie Korzárland
máme tak isto rokov. Ale jeden
večer by som teraz venovala
Korzárlandu. Prajem Korzár-
landu všetko najlepšie aby bolo
aj ďalšie roky taký skvelý tábor
ako bol zatiaľ. 

A hlavne prajem veľa super
článkov všetko praje

Karin Hoangová, 10 rokov

Všetko najlepšie milý Kor-
zárland! Prajem ti všetko najle-
pšie. Som veľmi rada že Korzár-
land existuje. Dúfam, že to Kor-
zárland dotiahne až do 20-tky

Juliána Kušnírová, 12 rokov

Všetko najlepšie k 10. výro-
čiu aby vám prišlo kvám stále
viac a viac detí. A gratulujem
10 výročie.

Katarína Ihnátová, 11 rokov

Tento tábor sa nedá porov-
nať s iným. Je jedinečný
a skvelý. Do tábora chodia deti
radi. Teším sa na rok ďalší a ďa-
lší. 

Ela Mária Fiľakovská, 
12 rokov

Gratulujem že tábor Kor-
zárland už trvá 10 tokov. Keď
tam idem veľmi sa teším
a dúfam že bude trvať ešte
strááášne dlho a vždy tam bu-
de viac detí.

Klaudia Kelbelová, 
10 rokov

10 rokov je veľké číslo, aj
keď sa to nezdá. V Korzárlande
som ešte iba druhý rok. Moja
obľúbená časť táborov bola vž-
dy spoznávanie nových ľudí
a tu to je rovnaké. Vedúci, ani-
mátorky aj zdravotníčka. Aj
preto želám Korzárlandu veľa
šťastia aj ďalších 10 rokov.
Nech oslavuje aj 20. a 30. výro-
čie, lebo aj len jeden týždeň
v Korzárlande za celý rok je
nenahraditeľný. Veľa šťastia do
ďalších rokov.

Daša Dvořaková, 13 rokov

Korzárland si super a mám
ťa rád. Máš desať rokov. Cesta
bola super. 

Rastislav Kondáš, 
10 rokov

Prajem všetko len to naj-
lepšie k 10. výročiu Korzárlan-
du. Prajeme veľa dobrých de-
tí, vedúcich a kopec zábavy.
Tento tábor je najlepší na sve-
te.

Ivana Žúdelová, 15 rokov

Gratulujem k 10. výročiu
Korzárlandu. Prajem vám aby
ste oslavovovali ďalšie n10.
výročie. Je to najlšpeí tábor
s úžasnými vedúcimi a zábav-
ným programom ktorý zábavý
mladších aj starších.

Viktória Kortišová, 
15 rokov

O tomto tábore mi poveda-
li kamarátky, ktoré na ňom bo-
li minulý rok. Veľmi sa mi
páčil tak som sa prihlásila
a teraz som tu. Spoznala som
veľa nových ľudí, hier a zažila
veľa zážitkov a bude ich ešte
viac. Je neuveriteľné že tábor
funguje už 10. rokov a už 10 ro-
kov pripravuje program
a zábava detí. Dúfam, že sa bu-
de organizovať ešte poriadne
dlho... (možno, že prídu aj mo-
je vnúčatá). Som rada, že som
sa mohla zúčastniť takého
okrúhleho výročia a ešte raz
želám všetko najlepšie a veľa
šťastia do ďalších táborov.

Emma Mašlanková, 
13 rokov

Drahý Korzárland!
Blahoželám ti k 10 rokom. Pra-
jem ti veľa úspechov a ďalších
10 rokov.

Tobias Vašenko, 14 rokov

Milý Korzárland už máš 10
rokov. Tak ti prajem všetko
najlepšie veľa zdravia a šťastia.

Jakub Jančo, 14 rokov

Všetko najlepšie, Korzárland!


