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Pobyt pro rodiče a prarodiče s dětmi a hlavně pejsky 
 

„ČTYŘI TLAPKY“ 
 

Jsou věrní, odpustí nám špatnou náladu i nedbalý účes, jsou hraví 
a připraveni ke každé hře. Rádi se učí novým kouskům a ze všeho nejraději jsou  

v naší blízkosti. Pojďme s nimi společně strávit pohodové chvíle při práci i odpočinku. 
 
Zveme Vás srdečně do nádherného prostředí Vysočiny k Milovskému rybníku do 
střediska Poslední Míle na pobyt pro rodiče či prarodiče s dětmi, seniory bez dětí ale 
hlavně pro pejsky všech ras, velikostí a barev. Prožijeme společně čtyři červnové dny 
naplněné společným programem pro dvounožce a jejich psí kamarády, pohybem, 
hrami v lese i na hřišti, psími aktivitami z mnoha oblastí, rukodělným tvořením i 
spoustou netradičních zážitků. Pobyt je určený všem, kteří se chtějí něčemu novému 
přiučit, vzájemně se se svými pejsky více poznat a hlavně překonat české pořekadlo 
„Starého psa novým kouskům nenaučíš.“    
 

• Termín: 26. - 29. 6. 2023 (zahájení na oběd, konec po snídani) 
• Lokalita: RS Milovy, Poslední Míle, Vysočina. K dispozici jsou venkovní hřiště, 

společenská místnost, malá kuchyňka s varnou konvicí, jídelna, barové posezení, 
v bezprostřední blízkosti jsou nádherné lesy, rybník. 

• Ubytování: pokoje, se společným sociálním zázemím vždy pro dva pokoje  
Strava: 3 x denně, ráno formou švédského stolu 

 
Co nás čeká: 

• nácvik poslušnosti, socializace 
• ukázka a nácvik obedience – vysoká škola poslušnosti 
• dogdancing 
• canisterapie, stopování, soutěž o nej… pejska 
• freesbee a jiné létací objekty, psí olympiáda 
• Hersenwerk a jak si vytvořit cvičební pomůcky 
• povídání, zábavné soutěže, kreativní tvoření, kynologická tématika, společný výlet 

s pejsky 
 
Vše bude probíhat zábavnou formou tak, aby to nás i pejsky hodně bavilo. 
  

• Lektoři pobytu: Jana Benešová, Blanka Potočná a jejich psí kamarádi  
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Cena:  
 

• Dospělý    4 000,- Kč 
• Dítě od 12 let   4 000,- Kč 
• Dítě 2 – 12 let   3 500,- Kč 
• Dítě do 2 let      500,- Kč (bez nároku na služby, stravu) 
• Pejsek   1 000,- Kč (výcvik, ubytování) 

 
 

Pokud budete mít zájem o rezervaci místa, prosíme o vyplnění on-line přihlášky  
na této adrese www.filianek.cz v rubrice Pobyty pro seniory. Na základě odeslání této 
přihlášky od nás dostanete další pokyny k pobytu i platbě. 

Těšíme se na setkání. 
 
Kontakt: Jana Benešová, mobil: 728652335, e-mail:benesova@filianek.cz   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pobyty pro seniory se konají   
za finanční podpory statutárního města Brna  


