
Zápis z akce – „Deník cesty a pobytu“: 
 

 

V pondělí kolem půl desáté jsme se vydaly na 

společnou cestu směrem Český ráj a opět jako minulý 

rok do obce Malá Skála, kde se nám moc líbilo. Některé 

z nás cestovaly na rekreaci autem a některé vlakem. 

Když jsme dorazily, mile nás přivítal obsluhující 

personál a my se v klidu ubytovaly a opláchly po cestě. 

Po dobrém obědě jsme si chvíli odpočinuly a poté se 

vydaly na procházku do obce. Chvilku jsme sledovaly odvážlivce na loďkách a plavce 

v ledové Jizeře. Chvíli táborníky jak balancovali v lanovém centru. Pěšinou jsme došly až na 

kraj obce Líšné a pomalu jsme se vrátily zpět ke „Žlutým lázním“, kde jsme se občerstvily.  

 

V úterý jsme se domluvily na výletě do Železného Brodu. 

Poté co jsme si prohlédly náměstí a navštívily muzeum skla, se 

sklářskou expozicí, jsme si poobědvaly a zakoupily pohledy a 

známky. Po obědě jsme se vydaly cestou přes „Vápenku“ do 

Pelechova do prodejny korálků. Nakonec jsme se pomalou 

procházkou došly k nádraží a vlakem zpět do hotelu na Malé Skále. 

Odpoledne jsme napsaly několik pohledů s pozdravy z rekreace a 

daly si kávu a svačinu. K večeru jsme se prošly podél Jizery. 

 

Třetí den jsme se rozhodly se trochu 

protáhnout a vyzkoušet jakou máme fyzickou 

kondici. Kolem desáté hodiny jsme se vydaly na 

výšlap k Vranovu. Čekalo nás strmé stoupání do 

vysokých schodů a pěšiny v lese mezi skalami. 

Někdo zvládal stoupání lépe, někdo pomaleji a 

někomu se muselo trochu pomoci. Asi po 

hodině a půl jsme dorazily do našeho prvního cíle. První vyhlidka na 

Malou Skálu. Všechny jsme byly zpocené a udýchané, ale výhled stál 



opravdu za to. Dál a výš bychom to už asi nezvládly a tak jsme se opatrně vydaly dolů. Po 

vydýchání jsme si došly na oběd do místní pizzerie, někdo si dal zeleninový salát a někdo 

šunkovou pizzu. A hlavně zasloužené pivo. Ještě jsme stihly dojít včas na hotel, pak začala 

bouřka a až do noci opravdu hodně pršelo. 

 

Ve čtvrtek jsme se i přes deštivé 

počasí vydaly autobusem do Jablonce nad 

Nisou. Ve městě probíhal festival „Křehká 

krása“, spojený s výstavami, modními 

přehlídkami a hudebními vystoupeními. 

Prohlédly jsme si stánky a obchůdky a dali 

si malé občerstvení a oběd. Poté jsme si 

ještě prošly město a koupily něco na památku. Abychom stihly 

poslední autobus na Malou Skálu, tak jsme se musely s městem 

Jablonec nad Nisou zase rozloučit. Po příjezdu na Malou Skálu 

jsme si daly výbornou točenou zmrzlinu a malou kávu.  

 

V pátek ráno jsme si ještě dopřály dobrou hotelovou snídani. Po dobalení všech věcí 

jsme opustily pokoje a předaly klíče na recepci. Poděkovaly a rozloučily jsme se 

s personálem, který se o nás hezky staral a vracely jsme se domů, směr Skřivany. A opět 

někdo vlakem a někdo autem. 

Pobyt na Malé Skále se nám všem, i přes malou nepřízeň počasí moc líbil. 

 

 

 

Bartáková Miluše, Bořecká Marcela, Hakelová Gréta, Machová Jiřina, 

Nývltová Lucie, Šmerdová Jana, Chudobová Eva, a Stuchlíková Lenka 

 

 

Vypracovaly: Petrová Kristýna, Smetanová Lenka 

 

 

Ve Skřivanech dne 14. srpna 2019 

 

 

 


