


Vážení rodiče, partneři a přátelé Filiánku. 

V této zprávě Vám předkládáme aktivity a výsledky naší organizace.

„Každé dítě vnímáme jako talentované, 
vytváříme ty nejlepší podmínky k jeho rozvoji.“

Ve všech hlavních činnostech Filánku, z.s., kterými jsou školka, baletní škola a kroužky, 
výukové programy pro MŠ a ZŠ, pobyty a tábory, akce a soutěže „Reflexní děti“ 

a „Na špičkách“, se snažíme  vytvářet ty nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj dětí. 
A to jak zázemím a prostředím, tak skvělou prací zkušených pedagogů a lektorů. 

„Stáří nás nedoběhne.“

V duchu tohoto motta vytváříme prostor i pro seniory a dospělé formou akcí, 
pobytů a táborů, kurzů a zkoušek, vyukových programů a seminářů. 

I v této oblasti pracují ve Filiánku skvělí lektoři a odborníci.

Ráda bych poděkovala všem partnerům, institucím i soukromým osobám, 
které Filiánku poskytly finanční a materiální podporu, ale také svůj čas a energii. 

Děkuji rodičům za podporu školky, podporu dětí na baletních soutěžích, 
také dobrovolníkům za nezištnou pomoc na jednotlivých akcích a projektech. 

Velmi si této přízně vážíme.

Upřímně děkuji všem zaměstnancům, pedagogům a lektorům Filánku, z.s., 
kteří činnosti a aktivity připravují a realizují.

V roce 2019 bude Filiánek slavit své 10. narozeniny a my se těšíme i nadále 
na Vaši přízeň, na radost dětí i dospělých, kterou naší prací můžeme rozdávat.

Ing. Ivana Šnajderová
statutární zástupce
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STRUKTURA SPOLKU Filiánek, z.s.

Filiánek, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená 
za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu. Jeho posláním je přispívat v souladu 
se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha. 
Cíle, záměry a hlavní myšlenka spolku byly schváleny formou stanov a spolek byl 
založen 4. 6. 2014 na první valné hromadě, kde byl zvolen i výbor spolku.

Filiánek, z.s.
Antonínská 564/18, Veveří, 602 00 Brno
Datum vzniku: 4. 6. 2014
IČO: 029 96 707

Orgány spolku
Nejvyšší orgán: valná hromada
Statutární orgán: výbor
Předseda výboru: Ing. Ivana Šnajderová
Člen výboru: Ing. Romana Horňáková
 Ing. Simona Vaxmonská

Účel spolku
Podpora rodiny ve všech fázích jejího vývoje.
Realizace prorodinných aktivit a volnočasových programů pro děti.
Podpora rovných příležitostí pro rodiče.
Nabídka vzdělávacích aktivit.
Realizace a podpora akcí pro dobročinné a charitativní účely.

Historie
Dětský klub Filiánek, se sídlem na ulici Antonínská 18 v Brně, byl založen v roce 2009, 
jako součást Filia klubu fungujícího již od roku 1993, jehož náplní jsou kurzy plavání 
pro malé děti. V květnu 2014 v souladu s novým zněním Občanského zákoníku byla 
organizace Dětský klub Filiánek transformována na zapsaný spolek Filiánek, z.s.
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HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU

Školka Filiánek - dětská skupina 
Základ školky představuje pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici, 
zdravému sebevědomí, k osvojení dobrých pohybových návyků. Vše vychází 
z přirozeného vývoje dítěte úměrně jeho věku. Díky rodinnému a inspirativnímu 
prostředí, také díky odborným pedagožkách a pečujícím chůvám, se děti v naší školce 
cítí dobře a bezpečně.  Od 1.5. 2016 do 30.4.2020 školka funguje a bude fungovat 
v režimu dětské skupiny díky projektu na podporu zaměstnanosti z ESF. V roce 2018 
navštěvovalo školku celkem 40 dětí.

Výukové programy pro MŠ a ZŠ
Filiánek nabízí ve spolupráci s odborníky v daném oboru realizaci výukových programů 
pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Brně a okolí. Nabízeli jsme 17 programů 
zaměřených na zdraví a prevenci, programy se živými zvířaty, vzdělávací a ekologické 
programy. 

V roce 2018 se uskutečnilo 51 programů, kterých se zúčastnilo 1167 dětí z 27 mateřských 
a základních škol.
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Baletní škola Filiánek
Baletní škola byla založena v září 2009. Díky lektorkám Mercedes González a Sylvě 
Mičánkové děti z naší Baletní školy dosahují vynikajících výsledků na baletních 
soutěžích v České republice i zahraničí.

Za rok 2018 navštívilo Baletní školu Filiánek 250 dětí. Všechny děti se představily 
na závěrečném vystoupení „Filiánek se představuje aneb co se děti u nás naučily“ 
v sále KC Semilasso dne 16.6.2018.

Celoroční činnost kroužků byla podpořena Statutárním městem Brnem.

Velkým úspěchem byla účast na taneční soutěži pro děti a mládež Dance World Cup 
ve Španělsku v Barceloně, kde naši žáci reprezentovali Filiánek, Brno i Českou 
republiku. Úspěšně obstáli ve světové konkurenci ze 47 zemí a se skupinovou 
choreografií „Maďarská polka“ získali 3. místo ve své kategorii.  

Účast na soutěži podpořilo Statutární město Brno, Statutární město Brno městská část
Brno – střed a Obec Popůvky.



6

Kroužky pro děti
Jazykový kroužek Španělština hrou vyučuje rodilá mluvčí lektorka Mercedes González 
formou aktivní konverzace pro děti od 8 let. 
Tematicky zaměřené tvořivě rukodělné aktivity – vánoční a velikonoční dílny, Den 
dětí a den maminek, vedou odborní lektoři v době víkendů nebo školních prázdnin.

Aktivity pro dospělé a seniory ve Filiánku
Filiánek v rámci své činnosti nabízel kroužek španělských tanců, balet a cvičení 
na balanční podložce bosu pro dospělé, kompenzační cvičení a kurzy paměti pro seniory. 
Za rok 2018 navštívilo kroužky ve Filiánku 42 dospělých.

Akreditované zkoušky a přípravné kurzy pro chůvy
Filiánek, z.s., jako autorizovaný zástupce, nabízí možnost získání profesní kvalifikace 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pro zájemce o práci v oblasti 
zajištění péče o děti je připraven blok vzdělávacích přednášek zakončený autorizovanou 
zkouškou před autorizovanými zkušebními komisařkami. V roce 2018 bylo realizováno 
6 přípravných kurzů a 7 autorizovaných zkoušek, kterých se zúčastnilo celkem 63 osob.

Nejen pro absolventy našich přípravných kurzů a autorizovaných zkoušek pro chůvy 
v listopadu Filiánek zorganizoval Seminář Hygiena provozu v dětských skupinách 
a zařízeních péče o malé děti mimo režim školského zákona v rámci dalšího vzdělávání. 
Seminář se konal ve spolupráci s přednášející MUDr. Evou Lysou z Krajské hygienické 
stanice Brno. Semináře se zúčastnilo 22 osob. 
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Příměstské tábory a baletní soustředění pro děti
V rámci letních prázdnin Filiánek nabízel v Brně příměstské tábory s výukou baletu 
a plavání a baletní soustředění nejen pro žáky Baletní školy Filiánek.  Uspořádali jsme 
celkem 12 táborů pro 190 dětí a 6 baletních soustředění pro 82 dětí. 

Pobyty pro děti i dospělé
Během celého roku se mohou děti, rodiče i prarodiče účastnit některých z našich pobytů. 
Pobyty jsou tematicky laděné a program je zaměřen na cílovou věkovou skupinu. 

V zimních měsících jsme zorganizovali celkem 4 pobyty s výukou lyžování 
v Javorníkách, Beskydech a v době jarních prázdnin města Brna v Rakousku. Všechny 
byly pojmenované „Expedice K2“ s horolezeckou tematikou. Zimních pobytů 
se účastnilo 93 dospělých a 93 dětí. 

Na jaře proběhl pobyt pro rodinky a pejsky - „Čtyři tlapky“ v RS Zubří. Pobytu 
se účastnila i kynoložka a program byl zaměřený na agility a výcvik pejsků. 
Zúčastnilo se 13 dospělých, 11 dětí a 9 pejsků. 

V létě v době školních prázdnin jsme měli celkem 4 tábory. Pobyty pro rodiny s dětmi 
i děti bez rodičů proběhly ve dvou lokalitách, na Milovech na Vysočině s plaváním 
a na Búřově v Beskydech s výukou golfu. Oba pobyty „Banjo Banjamin“ a „Mistr 
Banjo“ byly hudebně laděné s písničkami Ivana Mládka. Děti i dospělí se na tyto pobyty 
opakovaně vrací díky sportovnímu i hudebnímu umění lektora Mgr. Jana Šnajdera. 

Další dva pobyty proběhly v RS Zubří a byly určeny pro seniory s vnoučaty, v rámci 
kterých jsme se snažili prohloubit vazbu mezi generacemi. Téma „Expedice No. 8“ 
poučilo o himalájských osmitisícovkách.

Pro seniory jsme také organizovali jarní pobyt „Krása tvarů“ a podzimní pobyt 
„S úsměvem jde všechno líp“ na hotelu Horník na Vysočině, v říjnu pobyt „Překážky 
nás nezastaví“ pro osoby s Parkinsonovou nemocí a jejich doprovod. Pobyty jsou díky 
vynikajícím lektorkám Ing. Janě Benešové a Mgr. Lence Kotkové ve velké oblibě.  

Letních pobytů se účastnilo celkem 70 dospělých a 128 dětí.  
Jarního a podzimního pobytu se účastnilo 66 seniorů. 

Všechny pobyty byly podpořeny Statutárním městem Brnem.
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Pobyty pro seniory

Letní tábory

Zimní pobyty
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Příměstské tábory

Filiánek se představuje

Výukové programy
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AKCE A PROJEKTY

• 14. 3. 2018 Stáří nás nedoběhne I
Ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna jsme zorganizovali přednášku 
pro brněnské seniory o trénovaní paměti spojenou s netradičním cvičením. Tato akce byla 
pořádána v rámci Národního týdně trénovaní paměti vyhlášeného Českou společností 
pro trénovaní paměti a mozkový jogging. Semináře se zúčastnilo 80 seniorů.

• 7. 4. 2018 Dětský maškarní ples
Pro děti všech věkových kategorií jsme v KC Semilasso připravili odpoledne plné tance, 
zábavy a odměn za krásné masky. V rámci programu vystoupily děti Baletní školy 
Filiánek. Akce se konala ve spolupráci MŠ Božetěchova v Brně, účastnilo se jí téměř 
100 dětí. 

• 7. 4. 2018 25. ples Filia klubu a Filiánku 
Tradiční jubilejní 25. ples tentokráte „Společensky v modrém“ pro rodiče a přátele Filia 
klubu a Filiánku se konal v KC Semilasso. Hlavním záměrem akce bylo poděkování 
za přízeň a podporu nejen rodičům a přátelům, ale i zaměstnancům a spolupracujícím 
osobám i firmám obou organizací. Na plese, kterého se zúčastnilo celkem 160 osob, 
vystoupili žáci Baletní školy Filiánek.
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• 28. - 29. 4. 2018 „Na Špičkách“ Brno 2018
Baletní škola Filiánek uspořádala 4. ročník Mezinárodní amatérské 
baletní soutěže pro děti a mládež v sále Rotunda a pavilonu A v prostorách 
Výstaviště Brno. Soutěže se účastnilo přes 800 mladých tanečníků  z České republiky, 
Slovenska a Rakouska, kteří předvedli celkem 329 vystoupení. Soutěž dává příležitost 
předat si zkušenosti nejen mezi žáky a tanečníky, ale i mezi lektory a pedagogy. 

Děkujeme všem přátelům, rodičům Baletní školy Filiánek a všem partnerům a sponzorům této 
soutěže. Soutěž byla podpořena Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem. 

• 1.1. – 31. 5.2018 Reflexní děti 
Pátý ročník výtvarné soutěže „Reflexní děti“ na téma „V hlubinách oceánů“. 
Soutěž byla připravena pro tři kategorie – předškolní zařízení a ZŠ, senior a dítě, 
senior. Všichni měli za úkol namalovat návrhy na reflexní loga na dané téma. 
Soutěž byla zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazu pořádané Kanceláří 
Zdravé město Magistrátu města Brna.Do soutěže se zapojilo celkem 23 kolektivů 
a hodnoceno bylo 203 výkresů. Vítězné motivy vytvořila pro děti firma G3 jako ceny 
do soutěže.

www.atlasskolstvi.cz
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• 30.5. 2018 Den dětí na Šelepce
„Den dětí na Šelepce aneb Hrajeme si bez úrazu“ je hravé odpoledne, kde děti plní 
zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Akce vznikla v rámci spolupráce s Kanceláří
Brno zdravé město a byla spojena s vyhlašováním výsledku soutěže Reflexní děti.
Akce se celkem zúčastnilo přes 270 dětí se svými rodiči a prarodiči. 

• 12. 6. 2018    Veletrh pro-rodinných a seniorských organizací
V rámci veletrhu vystupovaly děti ze školky Filiánek s pásmem básniček na Moravském 
náměstí, kde se akce konala. Filiánek měl k dispozici stánek, kde návštěvníkům 
představoval své aktivity. Zájemci si mohli koupit drobné keramické výrobky našich 
dětí a tím přispěli na nákup vybavení do nového baletního sálu na Sportovní ulici v Brně. 

• 16. 6. 2018          Filiánek se představuje 
Všechny děti z Baletní školy a tanečnice z kroužku Španělských tanců se představily 
na závěrečném vystoupení pro rodiče, prarodiče a jejich přátele v sále KC Semilasso 
„Filiánek se představuje aneb co se děti u nás naučily“.  Taneční vystoupení byly ukázkou 
celoroční práce lektorek, dětí i dospělých. Na představení zatančili jako hosté a inspirace 
pro děti i primabalerína ND Brno Jana Přibylová a sólista ND Brno Michal Pimek. 

• 10 – 12 .9. 2018       Adaptační program pro žáky TK Brno
Ve spolupráci s Taneční konzervatoří Brno jsme uspořádali třídenní adaptační program 
pro 28 žáků z celé České republiky, kteří nastoupili do 1. ročníku TK. Děti měly příležitost 
se vzájemně seznámit, poznat město Brno a cenu spolupráce a sounáležitosti.   
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 • 25.9. 2018   Tužme se v Tyršově parku !
Akce se uskutečnila v rámci Brněnských dnů pro zdraví pořádaných Statutárním 
městem Brno, Kancelář projektu Brno – Zdravé město. V široké nabídce aktivit různých 
brněnských organizací Filiánek zorganizoval hravé dopoledne pro 130 dětí z MŠ a DS. 
V Tyršově parku byly připraveny stanoviště s úkoly podporujícími zdravý životní styl, 
pohyb motivovaný sokolským cvičením a ukázkou aktivní canisterapie. 

• 27.9. 2018   Stáří nás nedoběhne II
Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena města Brna proběhla ukázková lekce tréningu 
paměti pro seniory spojená se speciálním cvičením. Lekce se zúčastnilo 40 seniorů.

• 20.10. 2018   Dobročinný bazar
V prostorách naší Baletní školy rodiče dětí zorganizovali bazárek zimního oblečení 
a doplňků na podporu účasti na soutěži Dance World Cup 2019 v Portugalsku.

• 28.11. 2018   Stáří nás nedoběhne III
Opět ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena města Brna v rámci projektu 
Moderní senior proběhla ukázková lekce tréningu paměti pro brněnské seniory 
spojená s psychomotorickým cvičením. Lekce se zúčastnilo 60 seniorů.
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HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
školka 758 2009 -1251
kroužky 1806 1913 -107
výukové programy 55 46 9
akreditované kurzy 299 314 -15
pobyty a tábory pro děti 2295 2606 -311
Na špičkách - baletní soutěž 324 768 -444
maškarní plesy 58 106 -48
adaptační tábor TK Brno 30 17 13

5625 7779 -2154

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
přípravné kurzy a semináře 132 22 110
teambuildingová akce 33 5 28
pronájem 6 1 5
prodej majetku 22 3 19
reklama 20 3 17

213 34 179

DARY A DOTACE PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
provozní dotace 1737 0 1737
přijaté dary 30 0 30

1767 0 1767

Za rok 2018 vykázal spolek ztrátu 208 tisíc, tato ztráta bude uhrazena 
z nerozděleného zisku z roku 2016. Hospodaření spolku bylo vyrovnané, ztráta 
vznikla z důvodu oprav a vybavení nových pronajatých prostor - baletního sálu 
a šaten se sociálním zázemím pro Baletní školu Filiánek.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
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VÝNOSY PŘÍJMY
prodej služeb 5633
prodej zboží 106
ostatní výnosy 99
přijaté dary 35
provozní dotace 1732

7605

NÁKLADY VÝDAJE
spotřeba materiálu 618
spotřeba energie 95
nákup zboží 89
ostatní služby 3307
osobní náklady 3542
ostatní náklady 98
odpisy majetku 64

7813

VÝNOSY A NÁKLADY 2018 v tisících Kč

Baletní soutěž „Na špičkách“ 
byla spolufinancována Jihomoravským krajem.

Aktivity organizace Filiánek, z.s. 
byly podpořeny statutárním městem Brnem.



Filiánek, z.s.
Antonínská 18

Brno 602 00
IČ: 02996707

čú: 4604646046/2010
www.filianek.cz

filianek@filianek.cz


