
Hodnocení letního výjezdu Staré Splavy – hotel Bezděz (červenec 2016) 

Vedoucí pobytu: Teta Donna 

V neděli 10.7. ráno, se celá naše rodinka vydala na druhý letní výjezd do Starých Splavů. 

Všichni jsme se těšili na krásné, slunečné počasí, koupání v Máchově jezeře, a na 

volnočasové aktivity včetně soutěží. 

Celý pobyt jsme měli celkově pěkné počasí, které jsme především v prvních dnech pobytu 

využili na vodní radovánky v aquaparku, k stavění hradeb v písku, sluněním a odpočinkem na 

pláži. Ve večerních hodinách jsme si konec dne zpříjemnili večerními procházkami okolo 

Máchova jezera a po městečku Staré Splavy. Vždy jsme si i koupili něco na zub, ať již zmrzku, 

nanuky, nebo nějakou sladkost. Cestou jsme hráli různé naučné a zábavné hry, povídali jsme 

si zážitky z uplynulých dnů, a vyprávěli si, co nás ještě čeká a nemine. 

Největším zážitkem kromě vodních radovánek, byla návštěva hradu Bezděz, kde ji s velkým 

nadšením a elánem zvládnul i náš nejmladší „benjamínek“ Lukášek. Dětem se samozřejmě 

nejvíce líbila vyhlídková věž a dalekohled, ze kterého si mohly prohlédnout celý Máchův kraj. 

Pro všechny to byl, a zůstává, velký a nezapomenutelný zážitek.  

Na závěr celého pobytu si pro nás tety, děti připravily závěrečný kulturní program. 

Představily se jako výborní tanečníci a tanečnice. Dále jsme si rozdali diplomy za plnění všech 

her a soutěží, za úklid pokojíčků a další volnočasové aktivity.  

Každý z dětí si odnesl i pamětní list na náš velmi vydařený a skvělý letní pobyt na hotelu 

Bezděz. Všem dětem, i tetám, patří velká pochvala za příjemně laděný a strávený týdenní 

pobyt. Děti byly hodné, aktivní, a navzájem si vždy pomohly a poradily. Prostě jsme byli 

jedna velká rodina, co „táhla za jeden provaz“. 

Poslední den odjezdu jsme se svezli i parníkem po Máchově jezeře. 

Těšíme se na další prázdninový výjezd, sluníčko, odpočinek a pohodu. 

 Hurá, stále jsou tu ještě prázdninové zážitky a dobrodružství…….. 

 

Teta Donna a teta Ilona 

                                                               


