
 

Hodnocení LT Snílek  

18.8.2018 – 24.8.2018 

Vedoucí pobytu – teta Míša  

 

 V sobotu 18. srpna jsem se vydali auty na poslední letošní tábor a 

to do Starých Splavů do chatové osady Snílek. Byli jsme ubytování v dřevěných chatkách, s malou 

verandou. Každá chatka byla vybavena palandami stolem, ledničkou a skříňkami. Chatová osada 

Snílek je takových chatek plná, a tak poskytuje zázemí mnoha dětem i dospělým. Na úplném konci 

kempu je budova, která v sobě ukrývá jídelnu a velkou společenskou místnost vybavenou gauči, 

televizi no prostě ideální místo, pokud zrovna není pěkné počasí. Po celý pobyt se o nás starala teta 

kuchařka, která nám vařila samé dobroty. Vzhledem k tomu, že po celou dobu nám počasí přálo, a 

doprovázely nás tropické teploty řádně jsme doplňovaly pitný režim. 

 

I přesto, že cestou do Starých Splavů nám malinko pršelo, náladu nám to nezkazilo, déšť však brzy 

ustal a začalo svítit sluníčko. V sobotu dopoledne jsem si vybalili svá zavazadla, uklidili své chatky, 

a seznámili jsme se s bezpečností, kterou jsme pečlivě dodržovali po celou dobu pobytu. Odpoledne 

jsme se vydali regatou přes Máchovo jezero do Doks na Městské slavnosti města Doksy, kde se 

především naši nejmenší vyřádili. Cestou zpět jsem se rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela vlakem 

do Starých Splavů, a poté pěšky do kempu. Druhá skupina šla k jezeru a nazpátek jela opět regatou.  

Večer jsme si společně všichni popovídali a pořádně utahaní šli spát.  

 

Nedělní a pondělní den se nesl ve velice podobném režimu jako den sobotní. Nedělní dopoledne 

jsme strávili v kempu, kde jsme hráli sportovní hry, ping pong, kluci si s ostatními chlapci z jiných 

dětských domovů zahráli fotbal, malé děti v areálu jezdily na odstrkovadlech, malovali své 

dosavadní zážitky z tábora, počasí bylo parádní tak nám nic nebránilo se po obědě vydat na pláž 



Borný, kde jsme se všichni pořádně vyřádili. Do kempu jsme se vrátili vždy na večeři, po které jsme 

si zhodnotili den, rozdali si odměny a spokojeně šli ulehnout do postelí. V úterý dopoledne se děti s 

tetou Maruškou a tetou Veronikou vydaly do Starých Splavů na výpusť. Cesta byla dlouhá, tak děti 

dostaly na osvěžení výbornou zmrzlinu. I přesto, že sluníčko na nebi svítilo, a nebylo takové teplo, 

tak se děti s tetou Maruškou a tetou Míšou vydaly výletním vláčkem do Doks, do muzea Čtyřlístku, 

kde se velice líbilo našim prckům ale i starším dětem. Nadšeny děti byly z návštěvy ZOO Parku 

Berousek, kde viděly spoustu exotické zvěře. Náš nejmenší Brian se svezl na velbloudovi a Denis 

na poníkovi. Zpět jsme jeli opět výletním vláčkem.  

Středeční dopoledne jsme se vydali do lesa na šišky, ze kterých následně doma budeme vyrábět 

dárky pro naše sponzory. Odpoledne děti s tetou Maruškou a tetou Veronikou vyrazily na Břehyň, 

kde si pochutnaly na skvělé zmrzlině. Odpolední výlet byl dlouhý, ale všichni ho hravě zvládli.  

Ve čtvrtek dopoledne jsme pomalu začali uklízet chatky a balit. Blížil se konec našeho posledního 

výjezdu. Před obědem jsme se vydali k Máchovu jezeru k přístavišti Šroubený. Přálo nám počasí, 

tak jsme hned po obědě vyrazili do Starých Splavů do Aquaparku. Všichni jsme si slunečné 

odpoledne užili. Večer jsme si opekli buřty, a rozloučili se s ostatními dětmi z jiných dětských 

domovů.  

 

Všichni jsme si pobyt ve Starých Splavech moc užili a těšíme se sem opět za rok.  

 

Děti, teta Míša, teta Maruška a teta Veronika 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


