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LT Snílek Staré Splavy  

 

21.8 – 28.8.2016 

 

Po návratu z ozdravného pobytu v Harrachově se skupinka dětí skoro ve stejném složení 

vydala na poslední letošní letní výjezd do Starých Splavů do chatové osady Snílek.  

 

Byli jsme ubytováni v malých dřevěných chatkách, které byly vybaveny palandami, 

skříňkami na oblečení a jídelním stolem. Před každou chatkou byla malá teráska se stolem a 

židlemi. Chatová osada Snílek je takových chatek plná, a tak poskytuje zázemí mnoha 

dětem i dospělým. Na samém vršku osady je jídelna se společenskou místností, neboli 

hernou. Jídla nám paní kuchařka uvařila vždy dostatek, a také jsme dostávali svačinky s 

sebou.  

Náš pobyt ve Snílku začal v neděli trochu deštivě, proto jsme první den trávili převážně v 

chatkách, kde jsme se zabydleli, a řekli jsme si co nás celý týden čeká, na co se můžeme 

těšit, a na co si musíme dát pozor. Během chvilky bez deště jsme se vydali na první 

procházku k Máchovu jezeru, odkud byl mimo jiné krásně vidět hrad Bezděz. 

 

V pondělí se počasí umoudřilo a začalo se oteplovat... Děti se věnovaly sportovním 

aktivitám jako například benbinkton, házení míčem, a ty nejmenší jezdily na 

odstrkovadlech. Po obědě se mohlo jít na výlet do kempu Borný na pláž, kam vedla hezká 

cesta lesem. Tady jsme se s dětmi věnovali hrám, jako hod na cíl, schovávanou, zpívání 

písniček a jiné aktivity, kterými jsme si zpříjemňovali každou naší cestu. 

Krásné počasí nám přálo po zbytek týdne a bylo dokonce den ode dne lepší. 

 

V dalších dnech jsme s dětmi byli na houbách, kde se děti učily, jaká houba je jedlá a jaká 

zase ne, také jsme si procvičili rozlišení listnatých a jehličnatých stromů a poznávali který 

strom je který. S našimi nejmenšími jsme trénovali barvy, číslice, výslovnost a básničky.  

Volné chvíle trávené u chatky jsme s dětmi vyplnili sportovními aktivitami, malováním, 

trénováním počtů, čtení a mnoha dalšími zábavnými aktivitami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V úterý odpoledne musel být nemocný Lukášek s tetou v chatce, a další den byl odvezen k 

lékaři, následně do nemocnice, takže s námi další dva dny nemohl být. Všechny to moc 

mrzelo a mysleli jsme na něj, aby byl co nejdříve fit a zpátky u nás… 

 



2 

 

Do konce týdne bylo každý den tak krásné počasí, že jsme s dětmi byli u vody kde si to moc 

užívaly. 

 

Čtvrtek jsme strávili celý v Doksech, kam jsme přijeli mašinkou, což byl zážitek především 

pro naše nejmenší, které se smáli celou cestu a opravdu si ji užili. Zde jsme navštívili krásné 

muzeum Čtyřlístku, kde děti mohly vidět Myšpulína, Fifinku, Bobíka i Pinďu, a další 

postavičky ze známého českého komiksu. Další naše kroky vedly do ZOO parku 

BEROUSEK, tam děti viděly spoustu krásných zvířátek jako zebry, velbloudy, lvy, opičky, 

klokany a další. Tato část výletu byla jako stvořená k protrénování znalostí zvířat- děti se 

snažily a návštěva Berouska se jim moc líbila. V odpoledních hodinách jsme se všichni 

vykoupali na hlavní pláži, a odsud jsme jeli parníkem zpět do Snílku.  Plavba po jezeře byla 

krásná, děti vše nadšeně sledovaly a mávaly kolem plujícím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zbytek týdne, od pátku opět s Lukáškem, byl plný koupání, her, malování na obličeje, 

kreslení, zpívání a procházek. Starší děti začaly s trénováním do školy. 

 

Až na malého Lukáška si všechny děti užily tábor ve zdraví, se spoustou zábavy a nových 

zážitků, které jim už nikdo nevezme. 

 

Teta Míša, teta 

Katka a teta 

Veronika  

 


