


Vážení a milí přátelé.

I v roce 2021 jsme Vám my všichni z Filiánku vstupovali do Vašich životů. 
Naší snahou bylo život Váš a Vašich dětí zpestřit, obohatit o nové dovednosti 

a všemi nabízenými aktivitami hlavně rozdávat radost a pocity štěstí.
Nejen z aktivního zapojení, ale i ze sounáležitosti, kamarádů a přátel, 

které jste Vy nebo Vaše děti ve Filiánku mohli potkat. 
Bohužel v první polovině roku 2021 byly některé aktivity spolku 

vzhledem k situaci s Covid 19 omezeny nebo zcela zrušeny. 
I přes tyto těžkosti jsme vše zvládli a v činnostech pokračovali,

 jen co to situace dovolila.

Ve všech hlavních činnostech  Filiánku, z.s., 
kterými jsou školka, baletní škola, výukové programy, pobyty, tábory a soutěže, 

se snažíme vytvářet ty nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj dětí. 
Také pro dospělé a seniory Filiánek, z.s. připravoval aktivity na vysoké úrovni. 
Ať formou akreditačních kurzů a zkoušek, odborných seminářů nebo pobytů, 
cvičení a vyukových programů. A to nejen kvalitním prostředím a zázemím,

ale hlavně a nejvíce skvělou prací pedagogů a lektorů.

Právě v této souvislosti upřímně děkuji všem zaměstnancům, 
pedagogům, lektorům a dobrovolníkům, kteří činnosti připravují 

a realizují s nadšením, trpělivostí a láskou. 

Děkuji také Vám, aktivním členům, rodičům a přátelům Filiánku, 
kteří jste nás podpořili v této nelehké době. 

Děkuji také všem partnerům a institucím.
Velmi si Vaší přízně vážíme a moc pro nás znamená.

Přejeme si, aby Filiánek i nadále rozdával radost malým i velkým. 

       
                          S úctou 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: 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 

Školka Filiánek – dětská skupina je určena pro 12 dětí ve věku od 2 do 5 let. Školka 
je situovaná v centru Brna, má k dispozici zahradu s pískovištěm a dřevěným 
domečkem, také sál včetně sportovních pomůcek a potřeb. Základ školky představuje 
pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici, zdravému sebevědomí 
a k osvojení správných návyků dětí. Díky rodinnému a inspirativnímu prostředí, také 
díky odborným pedagožkách a pečujícím chůvám, se děti v naší školce cítí dobře 
a bezpečně. V roce 2021 navštěvovalo školku 31 dětí. 

Školka od 1.5. 2020 pokračuje v režimu dětské skupiny 3. etapou projektu na podporu 
zaměstnanosti z ESF.

Prázdninové programové bloky školky FiLiÁNEK – dětské skupiny 

• PRÁZDNINY - prázdniny, dovolená, cestování, u babičky a dědečka
• SPORTUJEME V LÉTĚ - procházky, běh, koloběžky, pobyt venku, sporty
• POZNÁVÁME BRNO A ČESKO - mapa, města, vesnice, výlety
• DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - po zemi, vodě i vzduchem, výlety
• CESTA KOLEM SVĚTA - svět, země, kontinenty, atlas a globus, příběhy v knihách
• DĚTI ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA - rozdíly – jiné děti, jiné národy, jazyky, jiné hry
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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 tanečních pedagogů Sylvy Mičánkové 
a Mercedes Gonzalez. Za rok 2021 navštívilo Baletní školu Filiánek přes 300 dětí. 

Letošní rok byl poznamenán epidemiologickou situací, která nám znemožnila několik 
měsíců baletní výuku v sálech. Děti jsme motivovali ke cvičení natočením sérii 
videolekcí, které měly k dispozici po celou dobu zavření sálů. 

V roce 2021 se žáci naší baletní školy zúčastnili  baletních soutěží a vedli si skvěle: 
• na soutěži Dance World Cup Jihlava, která proběhla on-line, získali 2 x 1., 2 x 2. a 1 x 3.místo,
• na soutěži Plzeňský střevíček bylo umístění dětí naší školy 2 x 1. místo, 4 x 2. místo a 4 x 3. místo, 
• na soutěži Baletní mládí Praha získali 11 x 1. místo, 7 x 2. místo a 7 x 3. místo, 
• na soutěži „Na špičkách“ Brno to bylo 10 x 1. místo, 10 x 2. místo a 7 x 3. místo. 

Celoroční činnost Baletní školy Filiánek byla podpořena Statutárním městem Brnem.
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Výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Pro děti mateřských a 1. stupeň základních škol v Brně a blízkém okolí nabízí Filiánek již 
osmým rokem výukové programy, které jsou velmi atraktivní svým obsahem i prezentací, 
a to hlavně díky výborné práci lektorky Jany Benešové. Snažíme se, aby si děti hravou a 
aktivní formou odnesly nové poznatky z rozličných oblastí denního života. Školy, které 
opakovaně programy absolvují, mohou získat titul „Aktivní školka“.

Nabízíme programy vzdělávací, ekologické, programy se zvířaty a se zaměřením na zdraví 
a prevenci.

HRAJEME SI S PAMĚTÍ - nácvik a ukázka, jak se i s malými dětmi dá trénovat paměť.           
HRAJEME SI HEBCE, MĚKCE - didaktická hra dětí s pomůckami v netradičním pojetí.
CESTOU S VESTOU - výukový program zaměřený na prevenci dětských úrazů.
PROČ NÁM KRÁVA MLÉKO DÁVÁ - jak nám kravička vyrábí mléko, stloukání másla.
VAŽME SI CHLEBA - děti poznají životní cyklus rostlin, význam obilnin pro naši výživu. 
OHEŇ - cílem programu je naučit děti nebát se ohně a znát jeho sílu, ale i nebezpečí.
VODA - program vysvětluje koloběh vody a její důležitost pro náš život.
VZDUCH - děti se naučí složení vzduchu, vyzkoušejí pokusy se vzduchem. 
ZEMĚ - program je zaměřen na seznámení dětí se zemí - zeminou, třídění odpadů.                                 
HRAJEME SI S BASTÍKEM - program seznámí děti s živým pejskem border kolií Bastienem 
a canisterapií.  
ABY ZOUBKY NEBOLELY - program je zaměřený na nácvik správných návyků péče 
o dětské zoubky.
MRAVENCI A JEJICH SVĚT - program je zaměřený na přiblížení světa mravenců.    
STROMY, STROMKY, STROMEČKY - program o důležitosti lesa a života v něm.  
KOUZELNÉ BYLINKY A KVĚTINOVÁ VÍLA - pohádkově laděný program o bylinkách.
POSTAVÍME HMYZÍ DOMEČEK - program spojený s výrobou hmyzího domečku 
na školní zahradu. 

V roce 2021 se uskutečnilo 98 programů 
v 34 MŠ a ŽŠ v Brně a blízkém okolí, 
kterých se zúčastnilo celkem 1769 dětí. 
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OD KAPIČKY K DEŠŤOVCE aneb ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU 

Program environmentální výchovy na rozvoj znalostí o zpracování odpadů a o důležitosti 
třídění, o životě a důležitosti žížal v kontextu zpracování bioodpadu. Program byl podpořen 
v rámci projektu „Dešťovka“ v brněnských školách a je zaměřený na zvýšení povědomí 
mladších dětí o přínosu zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou. Pilotní program 
proběhl v Dětské skupině Filiánek za účasti 12 dětí, V roce 2021 se uskutečnilo celkem 58 
výukových programů „Dešťovka“, kterých se účastnilo 760 dětí, kde prostřednictvím dětí 
byli osloveni rodiče a prarodiče včetně pedagogických pracovníků. Na letních táborech 
byly realizovány  4 programy pro 40 dětí. Celkem se uskutečnilo 62 výukových programů 
pro 800 dětí. 

Program „Od kapičky k dešťovce“ byl podpořen statutárním městem Brnem.  

Projektové dny pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Pro školky a školy nabízíme pět tematických projektových dnů dle dotačních šablon:
• HRAJEME SI S PAMĚTÍ – program na rozvoj paměťových dovedností,
• MŮJ KAMARÁD PES – canisterapeutický program se živým pejskem,
• PŘÍRODA MĚ BAVÍ – environmentální program o přírodě,
• JSME MALÍ A ŠÍKOVNÍ – program polytechnické výchovy,
• ŽIVÉ ŽIVLY – environmentální program o vodě, ohni, vzduchu a zemi.

Projektové dny mají za cíl rozvinout kompetence pedagogických pracovníků v oblasti 
přípravy a vedení projektového vzdělávání, které napomáhají rozvoji sociálních a osobních 
kompetencí a vzdělávání dětí. Během roku 2021 se uskutečnilo 10 projektových dnů.
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Aktivity pro dospělé a seniory ve Filiánku

Filiánek v rámci své činnosti nabízí kroužek Španělských tanců, lekce baletu pro 
dospělé, kompenzační cvičení a kurzy paměti pro seniory. Za rok 2021 navštěvovalo 
tyto aktivity ve Filiánku přes 40 dospělých a seniorů. 

Senioři absolvovali první úroveň online kurzů paměti pro začátečníky.
Potěšili nás jejich milé reakce na kurz.
Na otázku „Co Vás na Kurzu Trénování paměti bavilo?“ nám odpověděli.

• Všechno.
• Skládání příběhů.
• To, že nám naše vnoučata pomohla s připojením ke konferenci, což jsme před tím       
          neuměli. 
• Naučil jsem se konečně telefonní čísla členů naší rodiny.
• Že jsme se mohli společně setkat i když jen formou on-line.
• Vše bylo super, zábavné.
• Přišli jsme na jiné myšlenky v této těžké době.
• Super škola hrou.
• To, co jsme se naučili jsme mohli vyzkoušet na našich vnoučatech.
• Kurz Filiánku nebyl jen o trénování paměti, ale prověřil i vztah našich vnoučat   
          k nám. Starší vnuci museli zajistit a nainstalovat kameru, mladší zase „pomáhat 
         s úkoly“... a celkově jsme si užili pěkné a veselé chvilky.

Velké poděkování lektorce Janě Benešové za lidské a profesionální vedení kurzů.
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V podzimních měsících naše organizace připravila ve spolupráci s příspěvkovou 
organizací Kávéeska Kurzy trénování paměti pro seniory. Uskutečnilo se 20 lekcí. 
   
Filiánek ve spolupráci s OZ Magistrátu města Brna ve dnech 30.9. a 7.10. 2021 
zorganizoval pro brněnské seniory a seniorky aktivní ukázku trénování paměti 
Stáří nás nedoběhne. Tato akce byla pořádána v rámci Brněnských dnů pro seniory 
2021. Senioři si mohli vyzkoušet a ověřit, že paměť je stále schopna si zapamatovat 
mnoho informací, když budou vědět, jak si je vhodným způsobem roztřídit a efektivně 
uchovat.  Seznámili se s technikami práce s pamětí. Ukázané a procvičené techniky 
pak mohou využít ve svém každodenním životě. 

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 Mgr. Alenou Polákovou, 
Mgr. Radkou Retkovou a Petrou Mrkosovou. V roce 2021 bylo realizováno 
6 přípravných kurzů a 6 autorizovaných zkoušek, kterých se zúčastnilo celkem 38 osob.

Vzdělávací semináře pro chůvy
V rámci dalšího vzdělávání jsme ve Filiánku nabídli cyklus 6 vzdělávacích programů
pro osoby pečující o malé děti, tematicky zaměřené na Diagnostiku poruch chování 
u dětí mladšího předškolního věku pohledem psychologa a Společná efektivní 
komunikace mezi rodiči a pedagogy. Semináře se konaly ve spolupráci s odborníky 
v daných oblastech a účastnilo se jich 19 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 malý 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 2021 jsme uspořádali 
celkem 11 táborů a soustředění pro 98 dětí.
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Letní kempy aneb „Když je učení a pohyb zábavou“

V rámci podpory MŠMT jsme uspořádali projekt Letní kempy s Filiánkem aneb 
„Když je učení a pohyb zábavou“. Nabídli jsme 12 týdenních příměstských táborů pro 
školáky, kteří ve školním roce 2020/2021 plnili povinnou školní docházku s dopady 
na proces jejich vzdělávání v důsledku pandemie COVID 19.

Kempů se účastnili žáci TK Brno,  se kterou dlouhodobě spolupracujeme, děti Baletní 
školy Filiánek a žáci z celého Brna a blízkého okolí. Program byl zaměřen nejen 
na balet a tanec, ale i na plavání, výlety, pohybové aktivity, výukové programy, minigolf 
a další aktivity edukativního i sportovního charakteru. Dva tematické týdny byly pro 
děti Taneční skupiny B-Crew „Putování s piráty“ a „Putování po Bradavicích s Harrym 
Potterem“. Na kempech děti získávaly vzdělání v baletním, tanečním a tělovýchovném 
oboru, zlepšovaly si celkovou kondici a procvičovaly paměť. Vzdělávaly se 
v oborech historie, přírodovědy, environmentálního povědomí, a to v sálech, třídách, 
venku v parcích nebo lese. Všechny taneční i vzdělávací lekce vedli odborní lektoři 
a pedagogové. Kromě vzdělávacích programů se děti učily pracovat v týmu, také 
se učily trpělivosti a pomoci kamarádům. Na všech kempech měly děti kurz první 
pomoci. Hodnotný program podpořil posílení sociálních vztahů a propojení formálního 
a neformálního vzdělávání, obnovil jejich pracovní a studijní návyky a jejich zájem 
o vzdělání, rozvíjel pohybové aktivity, také posílil duševní pohodu a zdraví dětí. Tímto 
byl účel a cíl Výzvy Letní kempy 2021 naplněn. Kempů se účastnilo celkem 190 dětí. 

Projekt „Letní kempy“ byl podpořen MŠMT České republiky.  
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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.
Zimní pobyty s výukou lyžování se vzhledem k pandemické situaci nemohly uskutečnit. 

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 „Emoji“ 
v termínu 11. – 18.7. 2021 byl v hotelu Portáš v Javorníkách a spojen s výukou písniček 
o námořnících a mořeplavcích a pobyt „Emoji na golfu“ se uskutečnil 8. – 15.8. 2021 
na chatě Bůřov v Beskydech a byl spojen s výukou základů golfu. Pobyty jsou mezi 
dětmi i dospělými velmi oblíbené i díky sportovnímu a hudebnímu umění lektora 
Mgr. Jana Šnajdera. Těchto dvou pobytů se zúčastnilo celkem 38 dětí a 26 dospělých.

Další dva pobyty byly určeny pro seniory s vnoučaty. Uskutečnily se v termínech 
25. – 31.7. 2021 a 15. – 21.8. 2021, na Váňově statku a Hotelu Horník na Vysočině. 
Celodenní doprovodný program letos s názvem „Ostrov dračích katastrof“ 
byl pohádkově laděny pobyt plný dračích nástrah, světa fantazie, bájných 
a mystických postav z pohádek a pověstí. Pro seniory bylo připraveno dopolední 
cvičení a odpolední taneční hodiny. Pro obě generace byl program doplněn 
soutěžemi, hrami, opékáním buřtíků i slaného těsta, výlety do blízkého okolí. 
Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 66 dětí a 45 prarodičů.
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Pobyty pro seniory a seniory s PN

Pro samotné seniory se uskutečnil podzimní pobyt „Záhady a kuriozity“  na Vysočině     
od 19. do 23.9. 2021 a byl zaměřený na zvláštnosti, rarity a kuriozity, kterými jsme 
obklopení v běžném životě. Celodenní program zahrnoval kompenzační, relaxační a 
rehabilitační cvičení, tanec, hry, výlety, odborné přednášky, společenské kognitivní 
aktivity a další zajímavé aktivity přiměřené cílové skupině. Celkem se pobytu zúčastnilo 
16 seniorů.

Pobyt „Překážky nás nezastaví“ byl v termínu 12. – 15.10. 2021  a byl tematicky i 
odborně zaměřen  na danou  cílovou  skupinu senior/seniorka s diagnostikovanou  PN  a 
jejich doprovod,  životní partnery účastníků nebo osobní rodinné  příslušníky.  Jednalo 
se o takto koncipovaný již pátý 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. Pobytu se zúčastnilo 19 osob.

Oba pobyty se konaly na Vysočině v obci Tři Studně v hotelu Horník, který nabízí 
bezbariérový přístup pro potřebné klienty, celodenní stravovací režim, vhodné 
sociální zázemí, společenskou místnost, tělocvičnu a vhodné prostory pro možnost 
aktivního trávení volného času i v blízkém okolí. Celého pobytu se účastní i lektorka 
s canisterapeutickým pejskem, součástí programu je ukázka polohování na lůžku, 
možnost využití canisterapie v denním životě seniorů. Pobyty pro seniory jsou díky 
vynikajícím lektorkám  Ing. Janě Benešové a Mgr. Lence Kotkové ve velké oblibě.
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Pobyty pro seniory a seniory s PN se uskutečnily za finanční podpory Statutárního města Brna.
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AKCE A PROJEKTY

• 29.4.2021  Mezinárodní den tance

Tentokrát  jsme oslavili Mezinárodní den tance společně, ale každý sám. Děti tančily doma 
z důvodu uzavření škol spojené se situací s Covid 19. Byli jsme v online propojení a některé 
děti posílaly svá taneční fota. Roztančili jsme celé Brno. Děkujeme všem kteří se zapojili do 
výzvy a s Filiánkem oslavili Mezinárodní den tance.

• 30.6. 2021 Pruhy nebo Puntíky na Šelepce

Ve spolupráci s Filia klubem, Dobrocentrem u Sv. Anny, Školkou Malý princ při MDB 
a Klubem Šelepka jsme připravili odpoledne plné zábavy pro předškoláky i školáky jako 
oslavu závěru školního roku. 

Akce se konala v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
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• 1. - 3. 9. 2021 Adaptační programy pro žáky TK Brno

Naše organizace uspořádala ve spolupráci s Taneční konzervatoří Brno adaptační 
pobyt pro žáky 1. ročníku s názvem „Společně to zvládneme“. 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. Pobyt se konal v rekreačním středisku Poslední Míle na Vysočině 
a zúčastnilo se ho celkem 24 žáků TK.
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•  1. 9. 2021 Slovo dětmi malované

Třetí ročník literárně – výtvarné soutěže pro děti a skupiny dětí z dětských skupin,
mateřských a základních škol, výtvarných a uměleckých škol. Zaměřením soutěže 
chceme dětem i pedagogům nabídnout propojení světa literatury a výtvarného umění. 
Tématem 3. ročníku jsou „Báje a pověsti vašeho kraje“, kde děti mají za úkol zpracovat 
a nakreslit vybranou pověst, báj nebo jakýkoliv příběh, jehož děj se váže na místa, ze 
kterého pochází. Hodnocení soutěže proběhne v květnu 2022. 
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• Mezinárodní baletní soutěž „Na špičkách“ Brno 2021

Filiánek, z.s.  připravil a uspořádal již 6. ročník Mezinárodní baletní soutěž 
„Na špičkách“ Brno 2021 pro děti a mládež, se konala 26. – 28. 11.2021 v areálu 
Výstaviště Brno v rámci festivalu DANCE Life. Konání soutěže bylo ovlivněno 
vládními opatřeními, proto účast oproti minulým ročníkům byla 50%. Bylo hodnoceno 
207 vystoupení od více jak 380 tanečníků z 25 škol z České a Slovenské republiky. 

Ve spolupráci se zástupkyní ředitele TK Brno pro taneční obor MgA. Ivou Musilovou 
byli osloveni studenti, taneční školy a také odborní porotci. Soutěžili studenti tanečních 
konzervatoří a odborných tanečních škol, základních uměleckých škol, baletních 
a tanečních škol a studií v klasickém i moderním tanci. Soutěžící profesionálních
 i neprofesionálních kategoriích hodnotila odborná porota ve složení primabalerína 
Jana Kosíková-Přibylová, baletní mistr, choreografka a pedagožka ND Brno, 
Nelka Lazovic, členka baletu ND Brno, Michal Štípa, první sólista baletu ND Praha 
a kategorii mladších  dětí hodnotili odborní pedagogové TK Brno Doc. Mgr. Jarmila 
Vondrová, Mgr. Eva Štychová a Mgr. Boris Hanák. Záštitu nad celou soutěží opět 
převzala porotkyně primabalerína Jana Kosíková-Přibylová, která soutěž „Na špičkách“ 
podporuje již od 1.ročníku.
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Žáci naší BŠ se s velikým úspěchem zúčastnili soutěže „Na špičkách“ BRNO 2021.
Vytančili 10 x 1.místo, 10 x 2.místo a 7 x 3.místo. Gratulujeme a děkujeme zaskvělou 
reprezentaci Filiánku všem tanečníkům a pedagožkám Sylvě Mičánkové a Mercedes 
Gonzalez za přípravu dětí a krásné choreografie.

    
Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Brna.
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www.atlasskolstvi.cz

Děkujeme za finanční podporu, věcné dary a pomoc všem partnerům 
a sponzorům soutěže, také všem přátelům a rodičům Filiánku, z.s.
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HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
školka 851 2124 -1273
kroužky 2117 2813 -696
výukové programy 134 333 -199
akreditované kurzy a semináře 192 199 -7
pobyty, kempy a tábory pro děti 904 1687 -783
baletní soutěž Na špičkách 127 510 -383

4325 7666 -3341

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
přípravné kurzy a semináře 75 8 67
workshopy - ostatní služby 34 4 30
pronájem 4 0 4
reklama 25 3 22

138 15 123

DARY A DOTACE PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
provozní dotace 3869 756 3113
přijaté dary 35 0 35

3904 756 3148

Za rok 2021 vykázal spolek ztrátu 70 tisíc Kč. Tato ztráta bude uhrazena z části 
nerozděleného zisku za rok 2020.

VÝSLEDKY ČINNOSTI 2021 v tisících Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
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VÝNOSY PŘÍJMY
prodej služeb 4334
prodej zboží 52
ostatní výnosy 77
přijaté dary 35
provozní dotace 3869

8367

NÁKLADY VÝDAJE
spotřeba materiálu 636
spotřeba energie 92
nákup zboží 40
ostatní služby 2428
osobní náklady 5085
ostatní náklady 26
odpisy majetku 130

8437

VÝNOSY A NÁKLADY 2021 v tisících Kč

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