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Letní pobyt 2023 s Filiánkem pro prarodiče s dětmi 

 
„ Hihlík, Tulamor, Ramses, Padre, Kudla, Žiletka, Profesor, Čango, Padrát, Rezek.“ 

 

„Hlídej si ponožky, všude číhají ...“ 
 
„Nestává se Vám to skoro každý den? Hledáte, pátráte a vždy jen jedna. Červená, zelená, 
žlutá, s dírou na palci, škrábavá vlněná, podkolenka i kotníčková, na léto, do zimy, s výšivkou 
i kraječkou, voňavá i ... Řekli bychom taková obyčejná věc - doprovází nás do školky i do 
školy, do práce i za zábavou, do lesa, na ryby, do divadla i na zahrádku. Ale skutečnost je 
úplně jiná. Drsný svět, záhady, ponožková mafie, zločiny za denního světla. S tím vším si 
budeme muset poradit. Děti i prarodiče, kluci i holky, malí i velcí, hubení i baculatí.“  
 
Zveme Vás tímto srdečně do nádherného prostředí Vysočiny nedaleko Pelhřimova  
na pobyt pro prarodiče s dětmi. Připravili jsme týden naplněný společným programem pro 
malé i velké. 
 

• Termín: 22. - 28. 7. 2023  
 

• Lokalita: Váňův statek, Vysočina  
Váňův statek nám nabídne hezké ubytování a dobré jídlo, zimní zahradu, velký sál  
na cvičení. K tomu venkovní bazén, multifunkční hřiště. Děti budou nadšené z malé 
farmy s poníky, ovcemi, perličkami a prasátky. Celý areál je pečlivě upravovaný, 
nabízí klidná zákoutí, nedaleký les, poklidnou vesnickou atmosféru. Celá lokalita leží 
v klidné části, ve které se pomyslně zastavil „čas“.  
Ubytování je možné v pokojích se sociálním zázemím nebo v pokojících, které mají 
sociální zázemí společné na chodbě. K dispozici je TV ve společenské místnosti, 
připojení na internet.  
Strava 3x denně, celodenní pitný režim k dispozici. 

 
• Program: Co nás čeká? Budeme sportovat, hrát si, soutěžit, luštit hádanky i tajemná 

poselství, chodit na výlety, připravíme si táborák a možná nás čeká i jedno velké 
překvapení. A také budeme odpočívat, koupat se, relaxovat a hlavně si užívat 
příjemné poklidné prostředí a společenství milých a aktivních dětí a prarodičů. 
 

• Lektoři pobytu: Jana Benešová, Lenka Kotková, Eliška Tancošová, canisterapeutický 
pejsek Bastien  
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Cena:  
 
Pokoj se soc. zařízením 

• Dospělý    7 000,- Kč 
• Dítě od 12 let   7 000,- Kč 
• Dítě 2 – 12 let   6 000,- Kč 
• Dítě do 2 let   2 000,- Kč (bez stravy, lze doobjednat dle potřeby) 

 
Pokoj bez soc. zařízení 

• Dospělý     6 500,- Kč 
• Dítě od 12 let   6 500,- Kč 
• Dítě 2 – 12 let   5 500,- Kč 
• Dítě do 2 let   2 000,- Kč (bez stravy, lze doobjednat dle potřeby) 
 

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  


