


Vážení a milí přátelé.

Filiánek, z.s. je organizace, jejíž aktivity jsou různorodé a rozmanité. 
V těchto aktivitách se všichni z Filiánku snažili pracovat 

po celý rok 2020 jak nejlépe uměli a mohli.
 

Bohužel některé aktivity spolku byly v tomto roce vzhledem 
k situaci s Covid 19 a mimořádnými opatřeními vlády ČR omezeny 

nebo zcela zrušeny. I tak jsme to nevzdali a snažili jsme se Vám přinést 
trochu štěstí a radosti do Vašich domovů.

Právě v této souvislosti DĚKUJI 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.

Velké DÍKY patří také všem zaměstnancům Filiánku a dobrovolníkům, 
kteří činnosti a aktivity připravují a realizují. 

Děkuji za práci, kterou všichni děláte s láskou, nadšeně 
a laskavě a s velkou trpělivostí, s cílem udělat radost všem …

… všem, pro které naše akce a projekty připravujeme.
Vám všem děkujeme za účast, pomoc a podporu při naplňování 

základních myšlenek a cílů Filiánku, z.s. 

Je naše upřímné přání, 
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. Prostory 
školky jsou situovány v centru Brna, školka 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. 
Od 1.5. 2016 do 30.4.2020 školka fungovala v režimu dětské skupiny díky projektu
na podporu zaměstnanosti z ESF. Tímto byla ukončena 2. etapa projektu. Celkový 
počet podpořených osob v rámci projektu bylo 56. Školka od 1.5.2020 pokračuje 
v režimu dětské skupiny 3. etapou projektu. 

V roce 2020 navštěvovalo školku celkem 45 dětí.
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Výukové programy pro MŠ a ZŠ
Pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Brně a blízkém okolí nabízí Filiánek 
již šestým 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. S našimi výukovými programy se seznámilo již více než 7800 dětí. Školky, 
které opakovaně programy absolvují, mohou získat titul „Aktivní školka“.

Nabízíme programy vzdělávací, ekologické, programy se zvířaty a se zaměřením 
na zdraví a prevenci, celkem nabízíme 16 programů:
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 SE S BASTÍKEM - seznámí děti s živým pejskem border kolií a canisterapií.  
ABY ZOUBKY NEBOLELY - nácvik správných návyků péče o dětské zoubky.
ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU  - environmentální výchova o životě a důležitosti žížal.
MRAVENCI A JEJICH SVĚT - program je zaměřený na přiblížení světa mravenců dětem.    
STROMY, STROMKY, STROMEČKY - přináší dětem informace o důležitosti lesa.  
KOUZELNÉ BYLINKY A KVĚTINOVÁ VÍLA - pohádkově laděný program o bylinkách.
POSTAVÍME HMYZÍ DOMEČEK - program o životě hmyzu uprostřed města.

Výukový program „Hmyzí domečky“ 
byl podpořen statutárním městem Brnem.
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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 2020 navštívilo Baletní školu Filiánek 340 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 2020 se žáci naší baletní školy zúčastnili jen jedné baletní soutěže 7.- 8.3.2020  
Dance World Cup v Jihlavě, která byla zároveň kvalifikací na celosvětovou soutěž 
DWC 2020. Tradičně si tanečníci vedli velmi úspěšně, získali 18 x 1.místo, 6 x 2.místo 
a 2 x 3.místo. Kvalifikovalo se celkem 64 dětí a 20 choreografií na finále soutěže 
v Říme, které se vzhledem k opatřením s Covid 19 neuskutečnilo a bylo přesunuto na 
rok 2021. 

Celoroční činnost Baletní školy Filiánek byla podpořena Statutárním městem Brnem 
a MČ Brno Bystrc.
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Kroužky pro děti
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. Bohužel v roce 2020 ovlivněném situací s Covid 19 
se dílny nekonaly.

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 2020 navštívilo tyto aktivity ve Filiánku 40 dospělých.

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 od 0 do 7 let je připraven blok vzdělávacích přednášek zakončený 
autorizovanou zkouškou před zkušenými autorizovanými zkušebními komisařkami 
Alenou Polákovou, Radkou Retkovou a Petrou Mrkosovou.
V roce 2020 bylo realizováno 5 přípravných kurzů a 5 autorizovaných zkoušek, kterých 
se zúčastnilo celkem 45 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 vedli odborníci v daných oblastech a zúčastnilo 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 smysluplného trávení volného času ve skupině vrstevníků. Příměstské
tábory s plaváním a solnou jeskyní organizujeme v prostorách 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 2020 jsme uspořádali celkem 12 táborů a soustředění pro 205 dětí. 

Prázdninový baletní workshop

Ve spolupráci s baletkou Lenkou Maříkovou, členkou baletu Národního divadla 
Praha, jsme zorganizovali 2 víkendové workshopy s baletní výukou. 
Účastnilo se celkem 13 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 „Zlatá horečka na Klondiku“ 
a výukou lyžování. Tři pobyty na Hotelu Portáš v Javorníkách byly v termínech 
19. – 24.1., 2. – 7.2. a 1. – 6.3. 2020, a jeden na Semmeringu v Rakousku v době 
jarních prázdnin města Brna 16. – 21.2. 2020. 

Zimních pobytů se zúčastnilo celkem 93 dospělých a 111 dětí.

.

Pobyt „Čtyři tlapky“ se konal 14. – 17.6. 2020 v hoteli Sykovec 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. 
Pod odborným vedením lektorů se klienti učí pracovat se svými pejsky v tradičním i 
neobvyklém prostředí. Celodenní program je koncipován tak, aby vyhovoval tempu 
začátečníků i zkušených psovodů.
Pobytu se zúčastnilo 8 dospělých, 5 dětí a 7 pejsků.
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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 „Od pobřeží 
k pobřeží“ v termínu 3. – 11. 7. 2020 byl v hotelu Portáš v Javorníkách spojen 
s výukou písniček o námořnících a mořeplavcích. Zároveň byl zajištěn sportovní 
program pro děti i dospělé. Pobyt „Od jamky k jamce“ se uskutečnil 16. – 23.8. 2020 
na chatě Bůřov v Beskydech a byl spojen s výukou golfu. Pobyty jsou mezi dětmi i 
dospělými velmi oblíbené i díky sportovnímu a hudebnímu umění Jana Šnajdera. 
Těchto dvou pobytů se zúčastnilo celkem 42 dospělých a 43 dětí.

Další dva pobyty byly určeny pro seniory s vnoučaty. Uskutečnily se v termínech 
12. - 17.7. a 26.- 31. 7. 2020, v nové lokalitě Váňova statku nedaleko Pelhřimova. 
Celodenní doprovodný program letos s názvem „Tajemství zapomenutého kufru“ 
byl tematicky zaměřen na návrat k tradičním řemeslům. Každý den si děti i dospělí 
mohli vyzkoušet a pomyslně objevit řemeslo, ať již známé či netradiční. Pro seniory 
bylo připraveno dopolední cvičení a odpolední taneční hodiny. Pro obě generace 
byl program doplněn soutěžemi, hrami, sportovní olympiádou, opékáním buřtíků i 
slaného těsta, výlety do blízkého okolí. Na závěr pobytu byl pro všechny připraven 
program v Muzeu staré bible ve Starém Pelhřimově spojený s výrobou ručního papíru, 
sázením písmen, knihtiskem a psaním brkem. Pokud měli senioři svůj program nebo 
byli unaveni, bylo zajištěno lektorské hlídání dětí s programem. 
Pobytů pro seniory s vnoučaty se zúčastnilo celkem 39 prarodičů a 66 dětí.
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Pro samotné seniory jsme organizovali jarní pobyt „Smím prosit“ v termínu 
22. – 26.6. 2020 na Vysočině v hotelu Horník. Tentokráte jsme vyhověli i skupině osob 
s Parkinsonovým onemocněním, kteří s námi jezdí na pravidelné pobyty v podzimním 
termínu. Spojení těchto dvou skupin seniorů se ukázalo jako velice prospěšné a 
na základě tohoto zjištění připravujeme obdobný pobyt i na rok 2021. Podzimní 
pobyt „Štětcem a srdcem malované“ se uskutečnil také na Vysočině v hotelu Horník 
ve dnech 28.9. – 2.10. 2020. Celodenní programy zahrnují kompenzační, relaxační 
a rehabilitační cvičení, pěší výlet, odborné přednášky a další zajímavé aktivity 
přiměřené cílové skupině. Letošním tématem byl svět barev, maleb, obrazů. 
Pan Vašina si pro všechny účastníky připravil videoprezentaci ze svého pobytu 
ve Španělsku zaměřeného na výtvarné velikány jako je Gaudi, Picasso a Salvador 
Dali. Senioři si mohli vyzkoušet různé druhy maleb, suchý pastel, akvarel, tempery 
i kresbu pod vedením zkušených malířek Hany Kašpárkové a Sylvy Vašinové. 
Obrazy účastníků jsme vyvěsili ve společenském sále a proběhla malá výstava. 
Doprovodným celopobytovým programem bylo i ztvárnění obrazů významných 
malířů formou fotografie a vlastním osobním předvedením výtvarného objektu 
ve zhotovených kostýmech, což se u seniorů setkalo s obrovským úspěchem.

Celkem se těchto pobytů zúčastnilo 55 seniorů.

Pobyt „Překážky nás nezastaví“ byl v termínu 11. – 16.10. 2020 a byl určen pro osoby 
s Parkinsonovým onemocněním a jejich doprovod. Jednalo se o takto koncipovaný již 
čtvrtý 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 pro seniory jsou díky vynikajícím lektorkám Janě Benešové a Lence Kotkové 
ve velké oblibě.

Pobyt se konal na Vysočině v obci Tři Studně v hotelu Horník a zúčastnilo se 11 osob.

Všechny pobyty se uskutečnily za finanční podpory Statutárního města Brna

Pobyty pro rodinky i seniory organizace Filiánek, z.s. byly podpořeny statutárním městem Brnem.
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AKCE A PROJEKTY
• 8. 2. 2020       Žáci BŠ Filiánek v Národním divadle Brno
Naší baletní škole se dostalo veliké pocty. S choreografií Valčík z Bajadéry vystoupily 
naše tanečnice jako hosté v předtančení na mimořádné akci Charity Awards 
Gala v Mahenové divadle. Jednalo se o Galakoncertu vítězů mezinárodní baletní 
soutěže ve Vídni. 

• 11. 2. 2020  
Děti z naší baletní školy připravily vystoupení pro Senior klub Bystrc ve Společenském 
centru MČ Brno Bytrc.

• 12. 2. 2020      Dětský maškarní bál
Pro děti všech věkových kategorií jsme v KC Semilasso připravili odpoledne 
s profesory Čar a kouzel, odpoledne plné tance, zábavy a odměn za krásné masky. 
V rámci programu vystoupily děti BŠ Filiánek. Akce se konala ve spolupráci 
s MŠ Božetěchova v Brně, účastnilo se jí téměř 100 dětí se svými rodiči.

• 29. 2. 2020      Workshop moderna s Carolinou Isach
Baletní sobota pro děti  naší baletní školy s členko baletu ND Brno.

• 4. 4. 2020        „JEANS PARTY“ aneb 27. ples Filiánku a Filia klubu
Bohužel na základě mimořádných opatření se situací s Covid 19 se ples nekonal. 
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• Březen a duben 2020       
 DobroCentrum u sv. Anny,  Filiánek, z.s. a Městské divadlo Brno

V březnu a dubnu probíhalo na detašovaném pracovišti hlídání dětí lékařů a 
zdravotnického personálu FNUSA. Každý den dobrovolníci zajišťovali péči o děti 
zdravotnického personálu zajišťujícího péči o nemocné v souvislosti s Covid 19. 
Díky spolupráci DobroCentra s neziskovou organizací Filiánek, z.s. a Městským 
divadlem Brno se děti pravidelně každou středu dopoledne seznamovaly s baletními 
pohádkami. Nejprve si o každé pohádce něco vyprávěly, shlédly video s ukázkami 
tanečníků a potom pozvaný herec či herečka z MDB dětem jednu roztančenou pohádku 
dětem přečetli. Na jejím základě potom děti malovaly obrázky, které byly následně 
zapojeny do výtvarné soutěže „Slovo dětmi malované“. 
Nejznámější balet Labutí jezero dětem představila Míša Mrkosová. Následovala 
pohádka o Baletce Sabince, kterou dětem převyprávěl Tomáš Sagher. Krásné 
dopoledne s Louskáčkem dětem připravila Svetlana Janotová. Následoval Honza 
Apolenář, který svým charismatickým hlasem dětem převyprávěl Sylfidu a dokonce 
i zatančil krátký skotský tanec. Lucie Bergerová děti přenesla do světa pohádky Pták 
Ohnivák, Barbora Goldmannová si připravila baletní pohádku Popelka s několika 
soutěžními úkoly. Další týden si děti zatančily s Hankou Kubinovou a Petrem 
Dočkalem při pohádce Spící krasavice.  Každé páteční dopoledne bylo připraveno 
setkání s canisterapeutickým pejskem Bastienem z brněnského Cantes. Děti si s 
pejskem zacvičily, společně luštily hlavolamy, společně si hrály na zahradě. 

• 23. 9.  2020   Tužme se v Tyršově parku!
Akce se uskutečnila v rámci Brněnských dnů pro zdraví pořádaných Statutárním
městem Brno, Kanceláří projektu Brno – Zdravé město. V široké nabídce aktivit 
různých brněnských organizací Filiánek, z.s. zorganizoval hravé dopoledne pro děti z 
MŠ a DS. V Tyršově parku byla připravena pohádková cesta s úkoly a malou odměnou 
v cíli pro celou třídu. Program byl doplněn ukázkou aktivní canisterapie.



16

• 2. - 4. 9. 2020 a 7. - 11. 9. 2020  
           Adaptační programy pro žáky Taneční konzervatoře Brno

Naše organizace uspořádala ve spolupráci s TK Brno adaptační pobyty, jeden pro 
žáky 3. ročníku s názvem „Společně se nenudíme“,  druhý pro žáky 1. a 2. 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 a zahájení nového 
školního roku.

Pobyty se konaly v rekreačním středisku Drak v Křižanově a zúčastnilo se jich celkem 
58 žáků TK.

• Mezinárodní baletní soutěž „Na špičkách“ Brno

Mezinárodní baletní soutěž „Na špičkách“ Brno 2020 
pro děti a mládež, která se měla konat 25. a 26.4.2020, 
byla vzhledem k situaci s Covid 19 přeložena na podzim 
30.10. - 1.11.2020, bohužel ani v tomto termínu nám 
epidemiologická situace nedovolila soutěž uspořádat. 
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•  1. 1. - 31.12. 2020  Slovo dětmi malované

Druhý 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. Pohádky 
inspirované světovými balety jako jsou Louskáček, Šípková Růženka, Labutí jezero, 
Pták Ohnivák, Popelka nebo Coppélia byly námětem 2. ročníku soutěže. Děti měly za 
úkol namalovat obrázek z dané baletní pohádky jako ilustraci do knižky. Zúčastnilo se 
22 mateřských, základních a uměleckých škol a hodnotili jsme celkem 186 výtvarných 
prací. Patronem a odbornou porotkyní ročníku soutěže byla paní Dana Šťastná 
Flídrová - autorka a ilustrátorka knížky Roztančené pohádky, redaktorka časopisu 
Národní divadlo Praha. Dalšími členy odborné poroty byli paní Jana Přibylová - 
primabalerina, nyní baletní mistr ND Brno, paní Magdalena Říčná - brněnská malířka 
a grafička a pan Milan Dorazil - technický a výtvarný redaktor nakladatelství ARGO. 
Obrázky na diplomy pro vyhodnocené práce a také obrázky na účastnické listy všem 
dětem věnovala paní Dana Šťastná Flídrová.
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HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
školka 830 1682 -852
kroužky 20 2526 -474
výukové programy 60 113 -53
akreditované kurzy 236 269 -33
pobyty a tábory pro děti 2425 2599 -174

5603 7189 -1586

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
přípravné kurzy a semináře 91 12 79
workshopy - ostatní služby 19 3 16
pronájem 1 0 1
reklama 10 1 9

121 16 105

DARY A DOTACE PŘÍJMY VÝDAJE VÝSLEDEK
provozní dotace 2341 246 2095
přijaté dary 37 0 37

2378 246 2132

Za rok 2020 vykázal spolek zisk 584 tisíc Kč. Část zisku 286 tisíc Kč bude
použita na neuhrazenou ztrátu roku 2018 a 2019, část zisku ve výši 298 tisíc 
bude převedena na nerozdělený zisk 2020. 

VÝSLEDKY ČINNOSTI 2020 v tisících Kč

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU
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VÝNOSY PŘÍJMY
prodej služeb 5617
prodej zboží 44
ostatní výnosy 63
přijaté dary 37
provozní dotace 2341

8102

NÁKLADY VÝDAJE
spotřeba materiálu 357
spotřeba energie 113
nákup zboží 43
ostatní služby 3099
osobní náklady 3752
ostatní náklady 19
odpisy majetku 68
daň 67

7518

VÝNOSY A NÁKLADY 2020 v tisících Kč

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