Filiánek oslavil 10. narozeniny.
Děkujeme za přání všech dětí i Vás dospěláků.
Deset let radosti, úsměvů, přátelství, kamarádů a zážitků.
Touto cestou chceme popřát i my Vám milé děti i Vám milí dospěláci.
Jděte za svými sny a my Vám rádi budeme nápomocni.
CHVÍLI JAKO DĚTI ...
Pojď a nemysli už na to, proč jsi tu,
a postavíme v písku třeba hrad.
Že párkrát nám spadne, to nevadí,
vždyť nic nemůže věčně stát.
Budeme aspoň dneska, aspoň chvíli jako děti.
A v slunci budeme hledat náš dětský svět.
Říká se, že život strašně letí,
ale my dnes vrátíme se zpět.
Do aleje plné třešní,
na louku tam létají motýli,
do lesa, kde veverky už čekají nás.
Pak přiložíme ucho k zemi
a budeme slyšet její dech i hlas.
Protože my jsme dneska přece jako děti.
Ve sklepě najdeme náš starý míč,
chytneme se za ruce a poběžíme,
někam daleko a odsud pryč.

Vážení rodiče, partneři a přátelé Filiánku.

V této zprávě Vám předkládáme aktivity a výsledky naší práce v roce 2019.
Podařilo se nám mnoho dobrého a to za podpory a pomoci Vás všech.
Děkuji Vám partnerům, veřejným institucím i soukromým osobám,
které Filiánku poskytly finanční a materiální podporu, ale také svůj čas a energii.
Děkuji všem rodičům a prarodičům za podporu školky a baletní školy,
za podporu dětí na baletních soutěžích,
děkuji Vám, kteří s námi trávíte svůj volný čas na pobytech a táborech.
Děkuji všem zaměstnancům, pedagogům, lektorům Filiánku a dobrovolníkům,
kteří pro Vás všechny aktivity připravují a realizují.

Iva Šnajderová
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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:
Statutární orgán:
Předseda výboru:
Člen výboru:

valná hromada
výbor
Ing. Ivana Šnajderová
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
Školka Filiánek je pestrou škálou aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici,
zdravému sebevědomí a k osvojení správných 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 v režimu dětské skupiny díky projektu
na podporu zaměstnanosti z ESF. V roce 2019 navštěvovalo školku celkem 56 dětí.

Výukové programy pro MŠ a ZŠ
Pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Brně a blízkém okolí nabízí Filiánek
výukové programy, které jsou velmi atraktivní svým obsahem a prezentací, a to hlavně
díky výborné práci lektorky Jany Benešové. Celkem nabízíme 15 různých programů
- vzdělávací, ekologické, programy se zvířaty a se zaměřením na zdraví a prevenci.
Školky, které opakovaně programy absolvují, mohou získat titul „Aktivní školka“.
V roce 2019 se uskutečnilo 169 výukových programů pro celkem 2 311 dětí.
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Baletní škola Filiánek
Baletní škola byla založena v září 2009. Výuka probíhá každý všední den ve dvou
baletních sálech pod vedením našich lektorek Mercedes Gonzalez a Sylvy Mičánkové.
Za rok 2019 navštívilo Baletní školu Filiánek 316 dětí. Všechny děti se představily
na závěrečném vystoupení „Filiánek se představuje aneb co se děti u nás naučily“
v prostorách Hudební scény Městského divadla Brno.
Děkujeme lektorkám Sylvě Mičánkové a Mercedes Gonzalez za vedení dětí, výborné
choreografie a úspěšnou reprezentaci Filiánku. Díky jejich odborné práci, děti z naší
baletní školy dosahují vynikajících výsledků na baletních soutěžích v České republice
i zahraničí. Na soutěžích v České republice Pardubická Arabeska, Hradecká Odette,
GP Olomouc, Na špičkách Brno, DWC Jihlava, Baletní mládí Praha a Plzeňský
střevíček se umístily děti 42 x na 1. místě, 45 x na 2. místě a 22 x na 3. místě v sólových
a skupinových choreografiích.

Celoroční činnost Baletní školy Filiánek byla podpořena Statutárním městem Brnem.
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Baletní soutěž DWC Portugalsko
Největším úspěchem, kterého pod vedením lektorky Sylvy Mičánkové naši žáci dosáhli,
bylo umístění na mezinárodní taneční soutěži pro děti a mládež Dance World Cup
v Portugalsku, kde reprezentovali Filiánek, Brno i Českou republiku. Soutěže zúčastnilo
6600 tanečníků z 51 zemí světa a z naší baletní školy se kvalifikovalo celkem 56 dětí.
1. místo a zlatá medaile - choreografie Tanec pro Kleopatru (děti 6-9 let)
			
v obsazení Karolína Miková, Sofie Petkovská a Alexandra Vlková.
2. místo a stříbrná medaile - choreografie Modrý ptáček,
			
teprve sedmiletý talentovaný baletní sólista Martin Búlik
3. místo a bronzová medaile - choreografie Kolibřík - Karolina Miková (9 let)
4. místo - Waltz z Bajadéry - skupiny - klasický balet (děti 10 – 13 let)
		
Neapolitánský tanec - skupiny - klasický balet (tanečníci 18 -25 let)

Děkujeme za finanční podporu Ministerstva kultury České republiky,
Statutárního města Brna, obce Kunice, obce Popůvky, městské části Brno - Kohoutovice
a firmám MK stav-invest s.r.o., Compactive, s.r.o. a STAMACO engineering s.r.o.,
které reprezentaci dětí také podpořily.

Obec Popůvky

MČ Brno
Kohoutovice
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Obec Kunice

Kroužky pro děti
Jazykový kroužek Španělština hrou vyučuje rodilá mluvčí lektorka Mercedes Gonzalez
formou aktivní konverzace pro děti od 8 let.
Tvořivě rukodělné aktivity jsou realizovány formou tematických dílen - Velikonoční
a Vánoční dílny, dílny ke Dni dětí a Dni maminek, které vedou odborní lektoři v době
víkendů nebo školních prázdnin.

Aktivity pro dospělé a seniory ve Filiánku
Filiánek v rámci své činnosti nabízí kroužek španělských tanců, balet pro dospělé,
kompenzační cvičení a kurzy paměti pro seniory. Za rok 2019 navštívilo tyto aktivity
ve Filiánku 64 dospělých.
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Autorizované profesní zkoušky a vzdělávací 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 2019 bylo realizováno
5 přípravných kurzů a 5 autorizovaných zkoušek, kterých se zúčastnilo celkem 48 osob.

Vzdělávací semináře pro chůvy
V rámci dalšího vzdělávání jsme ve Filiánku nabídli cyklus vzdělávacích seminářů
pro osoby pečující o malé děti. Celkem šlo o 3 semináře, tematicky zaměřené na Zásady
zdravé výživy malých děti, Jak pracovat s dětmi ve věku 1 – 6 let s poruchami chování
a Poskytování první pomoci dětem do 6 let a život zachraňující dovednosti. Semináře
se konaly ve spolupráci s odborníky v daných oblastech a účastnilo se jich 42 osob.
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Příměstské tábory a baletní soustředění pro děti
V době letních prázdnin nabízíme dětské příměstské tábory. V rámci programu
příměstských táborů s baletem mají děti možnost baletní výuky v prostorách našich
baletních sálů, v odpoledních hodinách nabízíme výlety, výtvarné dílny, hry a další
programy na smysluplné trávení volného času ve skupině vrstevníků. Příměstské
tábory s plaváním a solnou jeskyní organizujeme v prostorách dětského plaveckého
Filia klubu na Lesné, který nabízí zázemí pro děti a vnitřní bazén. Program je zpestřen
možností přespání v solné jeskyňce. Nejen pro děti naší baletní školy pořádáme v době
letních prázdnin baletní soustředění. V roce 2019 jsme uspořádali celkem 13 táborů
a soustředění pro 186 dětí.
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Pobyty pro děti i dospělé
Během celého roku se mohou děti, rodiče i prarodiče účastnit některého z našich pobytů.
Pobyty jsou tematicky laděné a program je zaměřen na cílovou věkovou skupinu.
V zimě jsme uspořádali celkem 4 pobyty s programem „Dobytí jižního pólu“ a výukou
lyžování. Tři na Portáši v Javorníkách a jeden na Semmeringu v Rakousku. Zimních
pobytů se zúčastnilo celkem 88 dospělých a 99 dětí.
Pobyt „Čtyři tlapky“ se konal na jaře v RS Zubří na Vysočině a byl určen pro rodinky
s pejsky. Společný program byl naplněn pohybem, hrami v lese i na hřišti. Výcvik psů
a agility odborně vedla kynoložka a psovodka Blanka Potočná. Pobytu se zúčastnilo
14 dospělých, 11 dětí a 9 pejsků.
V létě v době školních prázdnin jsme měli celkem 4 pobyty a tábory. Dva pobyty pro
rodiny s dětmi i děti bez rodičů proběhly ve dvou lokalitách. Tábor „Lexikon zvířat“
byl v RS Milovy na Vysočině a byl hudebně laděn písničkami Jarka Nohavici. Druhý
pobyt „Zelený svět“ na chatě Bůřov v Beskydech byl spojen s výukou golfu. Pobyty
jsou mezi dětmi i dospělými velmi oblíbené i díky sportovnímu a hudebnímu umění
lektora Jana Šnajdera. Těchto dvou pobytů se zúčastnilo celkem 33 dospělých a 56 dětí.
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Další dva pobyty byly určeny pro seniory s vnoučaty. Celodenní doprovodný program
letos s názvem „Africa terra“ zahrnoval cvičení a tanec pro seniory, dopolední,
odpolední a večerní program pro prarodiče i vnoučata. Pokud měli senioři svůj program
nebo byli unaveni, bylo zajištěno lektorské hlídání dětí s programem. Pobyty proběhly
v hotelu Horník na Vysočině a zúčastnilo se jich celkem 67 prarodičů a 125 dětí.
Pro samotné seniory jsme organizovali jarní pobyt „Milovská romaneta“ na Vysočině
v penzionu Paleček na Milovech a podzimní pobyt „Houslovým klíčem odemčeno“.
také na Vysočině v hotelu Horník. Celodenní programy zahrnují kompenzační, relaxační
a rehabilitační cvičení, pěší výlet, odborné přednášky a další zajímavé aktivity přiměřené
cílové skupině. Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 52 seniorů.
Pobyt „Zpíváno do dálky“ byl určen pro osoby s Parkinsonovým onemocněním
a jejich doprovod. Jednalo se o takto koncipovaný již třetí pobyt pro osoby se zdravotním
znevýhodněním. Náplní pobytu bylo cvičení, motivační hry, logopedická a mluvní
cvičení, rehabilitace, vycházky do okolí, besedy, kreativní tvoření, muzikoterapie,
canisterapie, tréninky paměti a kognitivní cvičení. Pobyty určené pro seniory jsou díky
vynikajícím lektorkám Ing. Janě Benešové a Mgr. Lence Kotkové ve velké oblibě.
Pobyt se konal na Vysočině v obci Tři Studně v hotelu Horník a zúčastnilo se 25 osob.

Všechny pobyty se uskutečnily za finanční podpory Statutárního města Brna.
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AKCE A PROJEKTY
•

5. 2. 2019

Dětský maškarní bál

•

11. 3. 2019

Stáří nás nedoběhne

Pro děti všech věkových kategorií jsme v KC Semilasso připravili odpoledne s Pepkem
Námořníkem a Olivou Olivovou, odpoledne plné tance, zábavy a odměn za krásné
masky. V rámci programu vystoupily děti BŠ Filiánek. Akce se konala ve spolupráci
MŠ Božetěchova v Brně, účastnilo se jí téměř 100 dětí se svými rodiči.

Ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna jsme zorganizovali trénink
paměti a cvičení s ukázkami kognitivních aktivit pro seniory. Akce se konala v rámci
Národního týdně trénovaní paměti vyhlášeného Českou společností pro trénovaní paměti
a mozkový jogging. Semináře se zúčastnilo 44 seniorů. V rámci spolupráce se následně
uskutečnil kurz tréninku paměti pro 52 zaměstnanců Magistrátu města Brna.
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•

5. 4. 2019

•

1. 1. – 30. 4. 2019

26. Ples Filia klubu a Filiánku

Tradiční 26. ples „Na divokém západě“ byl organizován pro rodiče a přátele Filia
klubu s.r.o. a Filiánku, z.s. Konal se v KC Semilasso a hlavním záměrem 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.

Slovo dětmi malované

První ročník literárně – výtvarné soutěže pro děti a skupiny dětí z dětských skupin,
mateřských a základních škol, výtvarných a uměleckých škol. Zaměřením soutěže
jsme dětem chtěli nabídnout propojení světa literatury a výtvarného umění. Námětem
1. ročníku se stala bajka zpracovaná jako leporelo. Sešlo se 297 nádherných leporel
z 62 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky. Soutěžní práce
hodnotili 4 hodnotitelé odborní - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše
Nivnická, pracovník propagace KJM - malíř MgA. Jakub Hvězda, brněnská malířka
a grafička Ing. arch. Magdalena Říčná a Ing. arch. Michal Říčný, a dalších 16 veřejných
hodnotitelů bylo z řad přátel a rodičů Filiánku. Některé práce byly vystaveny v Knihovně
Jiřího Mahena v Brně. Obrázky na diplomy pro děti, jejichž leporela byla vyhodnocena
a také obrázky na účastnícké listy všem dětem ze soutěže věnoval brněnský malíř
a ilustrátor Pavel Čech. Díky všem za účast a podporu naší soutěže.

13

•

27. - 28. 4. 2019

„Na Špičkách“ Brno 2019

Baletní škola Filiánek uspořádala již 5. ročník Mezinárodní baletní soutěže pro děti
a mládež v prostorách Výstaviště Brno. Letošní ročník jsme se rozhodli rozšířit
o možnost účasti studentů tanečních konzervatoří a tanečních škol s akreditací k výchově
profesionálních tanečních umělců. Soutěže se tak zúčastnilo přes 900 mladých tanečníků
z České republiky, Slovenska a Rakouska, kteří předvedli celkem 406 vystoupení.
Soutěž dává příležitost předat si zkušenosti nejen mezi žáky a tanečníky, ale i mezi
lektory a pedagogy. Propagací celého projektu v rámci celé ČR i státech EU podporujeme
myšlenku otevřenosti města Brna volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.

Soutěž byla spolufinancována Jihomoravským krajem
a konala se za finanční podpory Statutárního města Brna.
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... všem přátelům, rodičům, partnerům a sponzorům této soutěže.
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•

4. 5. 2019

Dobročinný bazar

•

28. 5. 2019

Veletrh prorodinných organizací

•

29. 5. 2019

Den dětí na Šelepce

•

16. 6. 2019

Filiánek se představuje - 10. narozeniny

V prostorách naší BŠ na Sportovní ulici rodiče dětí zorganizovali bazárek jarního oblečení
a doplňků na podporu účasti dětí na soutěži Dance World Cup 2019 v Portugalsku.
V parku na Moravské náměstí v Brně se konal Veletrh prorodinných a seniorských
organizací, na kterém měl Filiánek možnost představit všechny své aktivity. Na pódiu
vystoupily i děti naší školky a baletní školy.
„S pohádkou bez úrazu“ aneb „Kamarádi z pohádek ví jak na to“ v parku Šelepka, kde
děti plnily úkoly na pohádkově laděných stanovištích, zaměřených na bezpečnou hru.
Akce proběhla ve spolupráci s Kanceláří Brno zdravé město v rámci Brněnských dnů
bez úrazů, dále ve spolupráci s Restaurací Šelepka, CVČ Botanka, Filia klubem, s.r.o.,
a Autonovou Brno, která doplnila program ukázkou bezpečné jízdy v autě.

Dvě představení byly oslavou 10. narozenin Filiánku. Taneční vystoupení všech dětí naší
baletní školy pod vedením lektorek Sylvy Mičánkové a Mercedes Gonzalez, vystoupení
dospělých tanečnic z kroužku Španělských tanců, vyhlášení výsledků celostátní výtvarné
soutěže „Slovo dětmi malované“, to vše pro rodiče, prarodiče a všechny přátele Filiánku
v prostorách Hudební scény Městského divadla Brno. Vystoupení „Filiánek se představuje
aneb co se děti u nás naučily“ byly ukázkou celoroční práce lektorek, dětí i dospělých.
Na představení zatančili jako hosté a inspirace pro děti i dospělé primabalerína ND Brno
Jana Přibylová se sólistou ND Brno Michalem Pimkem a písničkou Filiánku popřála
paní Alena Antalová, herečka Městského divadla Brno.
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•

3. – 6. 9. 2019

Adaptační tábor pro žáky TK Brno

•

24. 9. 2019

Tužme se v Tyršově parku!

•

9. 11. 2019

Podzimní bazárek na „Sportovní“

•

30. 11. 2019

„Rastrillo“ solidario

Naše organizace uspořádala ve Škrdlovicích na Vysočině pro 53 žáků 1. a 2. ročníku
Taneční konzervatoře Brno adaptační tábor. Děti měly příležitost v rámci seznamovacího
a sportovního programu a dalších společenských aktivit vzájemně se poznat a snadněji
se adaptovat na další životní etapu, jakou je nástup na novou školu.

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 120 dětí z MŠ a DS.
V Tyršově parku byly připraveny 4 stanoviště s úkoly podporujícími zdravý životní styl,
pohyb motivovaný sokolským cvičením a ukázka aktivní canisterapie.

Rodiče dětí, které postoupily na taneční mistrovství světa, za pomoci lektorky uspořádali
pro veřejnost v prostorách naší BŠ na Sportovní bazárek zimního oblečení a doplňků
na podporu účasti dětí na soutěži Dance World Cup 2020 v Říme v Itálii.

... aneb „Udělejte si radost“. Pod tímto názvem v prostorách naší BŠ na Antonínské
ulici rodiče dětí zorganizovali 1. adventní bazárek oblečení, doplňků, her a hraček.
Za výtěžek byly nakoupeny kostýmy pro děti na závěrečné vystoupení. Věci, které nebyly
prodány, jsme darovali do vybraných dětských domovů a charitativních organizací.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Za rok 2019 vykázal spolek ztrátu 80 tisíc, tato ztráta bude převedena
na neuhrazenou ztrátu roku 2019.
VÝSLEDKY ČINNOSTI 2019 v tisících Kč

HLAVNÍ ČINNOSTI
školka
kroužky
výukové programy
akreditované kurzy
pobyty a tábory pro děti
DWC - baletní soutěž
Na špičkách - baletní soutěž
maškarní plesy
Filiánek se představuje
Slovo dětmi... - výtvarná soutěž

PŘÍJMY
959
2491
101
202
2393
416
405
49
166
16
7198

VÝDAJE
2105
2576
102
208
2579
768
106
768
106
17
9330

VÝSLEDEK
-1146
-85
-1
-6
-186
-246
-395
-45
-36
14
-2132

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
přípravné kurzy a semináře
pronájem
reklama

PŘÍJMY
105
2
35
213

VÝDAJE
17
0
4
34

VÝSLEDEK
88
2
31
121

DARY A DOTACE
provozní dotace
přijaté dary

PŘÍJMY
1872
59
1931

VÝDAJE
0
0
0

VÝSLEDEK
1872
59
1931

Aktivity organizace Filiánek, z.s. byly podpořeny statutárním městem Brnem.
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VÝNOSY A NÁKLADY 2019 v tisících Kč
VÝNOSY
prodej služeb
prodej zboží
ostatní výnosy
přijaté dary
provozní dotace

PŘÍJMY
6919
66
354
59
1872

NÁKLADY
spotřeba materiálu
spotřeba energie
nákup zboží
ostatní služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy majetku

VÝDAJE
726
96
46
3939
3910
563
70

9270

9350

Baletní soutěž „Na špičkách“ Brno 2019
byla spolufinancována Jihomoravským krajem.

Reprezentace žáků BŠ Filiánek na DWC v Portugalsku
byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.
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