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Vážení rodiče, milí přátelé, 
dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu.  
Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. 

Filia klub působí v Brně již 22 let. Ať kojenci, batolátka, předškoláci 
nebo jejich rodiče, všichni navštěvují bazén, saunu nebo solnou jeskyni 
ze stejných důvodů – radost z vody, pohybu a kamarádů.

Před 6 lety byl v rámci Filia klubu založen Dětský klub Filiánek, nyní 
nezisková organizace Filiánek, z.s., jehož hlavní nabídkou je školka 
a balet pro děti, tábory a pobyty pro rodiny s dětmi, akreditační kurzy 
pro dospělé.

Nesmírně nás těší Váš  zájem o akce našich organizací  a věrnost, kterou 
nám projevujete. Budeme se snažit, abychom nezklamali Vaší důvěru. 
Jsme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete. Podělte 
se s námi o Vaše postřehy a nápady, abychom společně budovali místo, 
kde budou moci Vaše děti vyrůstat a rozvíjet svoje schopnosti. 
 
Nakonec bychom Vám všem chtěli poděkovat za společně strávený čas 
na baletu, ve školce, na plavání nebo na pobytech a popřát Vám krásně 
prožité Vánoční svátky a úspěšný start do nového roku 2016. 

Iva a Honza Šnajderovi



Prožili jsme ... 

Letní a podzimní tábory a pobyty   
Během letních prázdnin jsme zorganizovali tematické příměstské tábory. Ve Filiánku to byly 
tábory s dopolední baletní výukou a ve Filii to byly tábory s intenzivním kurzem plavání.  
Pro rodiny s dětmi i seniory jsme zorganizovali pobyty na Milovech a v Zubří na Vysočině 
a v Lipové Lázních v Jeseníkách . 
Děkujeme všem zúčastněným za krásně strávený čas a budeme se těšit př íště!

Brněnská tkanička                13.9. 2015
Již 2. ročník veselého putování kolem hradu Špilberk spojený s hádankami a úkoly.  Cílem 
bylo překonat vzdálenost 557,7 km, kterou dohromady zdolali všichni účastníci 1. ročníku. 
To se nám bohužel nepodařilo a ušli jsme vzdálenost jen 133,95 km.

Baletním Brnem „po špičkách“                                       4.10.2015
Procházka Brnem spojená s tanečně-spor tovními úkoly pro malé i velké. Akce byla zorgani-
zovaná v rámci Brněnských dnů pro zdraví. 

AŤ  ŽIJÍ  DUCHOVÉ

NEZNÁLEK  VE  SLUNEČNÍM  MĚSTĚ

BALETNÍM  BRNEM  PO  ŠPIČKÁCH
BRNĚNSKÁ  TKANIČKA



Baletní workshop s Caterinou Mantovani           13.10.2015
Caterina Mantovani, italská učitelka baletu ve Víděnské státní opěřě, navštívila Filiánek 
v rámci baletní soboty s Mercedes Gonzales. Děti naší baletní školy byly nadšené, stejně tak 
i Caterina, která pochválila úroveň baletních dovedností všech dětí.

Soutěž Baletní mládí Praha               24.10.2015
Po usilovném a tvrdém tréninku získala děvčata naší baletní školy jedno 1. místo, 
dvě 3. místa a tř i čestná uznání. 

Dance Life Expo                   8.11.2015
Baletky z naší taneční školy se představili na veletrhu na Výstavišti v Brně v rámci akce
Dance Life Expo celkem s deseti vystoupeními.

Soutěž Taneční korunka Praha              14.11.2015
I na této soutěži naše děti uspěly a získaly dvě 2. místa, jedno 3. místo a šest čestných 
uznání. 
Všechny úspěchy naší baletní školy najdete na www.balet-f ilianek.cz/souteze-a-uspechy.
Děkujeme a gratulujeme nejen dětem, které získaly medaile, ale i všem ostatním, kteří 
reprezentovaly naši baletní školu. Velké díky patř í i našim lektorkám Mercedes Gonzales 
a Sylvě Mičánkové. Na všechny úspěchy se můžete podívat na www.f ilianek.cz/fotogalerie.

BALETNÍ  WORKSHOP  S  CATERINOU

BALETNÍ  SOUTĚŽE



CO  NÁS  ČEKÁ ...

Návštěva Mikuláše v naší školce                       4.12. 2015
Do naší školky zavítá Mikuláš s kamarády a dětem přinese balíček. 

Sobota s baletem a vánočním tvořením             5.12.2015
Zveme Vás na baletní sobotní dopoledne s Mercedes, doplněné výtvarným tvořením 
s Luckou Drbalovou.  Více na www.balet-f ilianek.cz/soboty-s-baletem-a-keramikou.

Vánoční plavání ve Filia klubu                     týden 15. – 21. 12.2015
V tomto týdnu Vás zveme na plavání při svíčkách s vánočním překvapením. Lze domluvit 
i jednotlivou lekci – nutná domluva ve Fila klubu.  

Zimní pobyty                 
Máme pro Vás nabídku  zimních pobytů pro rodiny s dětmi od 3 let. Naučíme Vaše děti 
lyžovat pod vedením zkušených lektorů!

Horský hotel PORTÁŠ – Javorníky:                           Termíny: 24.- 29.1. a 31.1. – 5.2. 2016
Hotel DUO – Horní Bečva – Beskydy                                                                           Termín: 7.2 – 13.2. 2016

Bližší informace: www.filianek.cz/pobyty-pro-rodiny-s-detmi

MIKULÁŠ  VE  ŠKOLCE

PLAVÁNÍ  VE  FILIA  KLUBU

ZIMNÍ POBYTY  PRO  RODINY  S  DĚTMI



BALETNÍ ŠKOLKA s tanečně-pohybovou specializací
Velikou změnou pro nás byla proměna naší školky na Baletní školku s tanečně-pohybovou 
specializací. Naše děti v rámci celodenní docházky mohou dvakrát týdně navštěvovat baletní 
lekce – v pondělí s lektorkou Mercedes Gonzales a ve středu se Sylvou Mičánkovou, jednou 
týdně taneční a hudební rytmiku, jednou týdně solnou jeskyni a plavání  nebo saunu ve Filia klubu. 
Pokud máte doma malou holčičku nebo kluka a chtěli by jste rozvíjet jejich pohybové 
a rytmické schopnosti, těšíme se na Vás. 
Bližší informace o programu a školném najdete na www.skolka-f ilianek.cz.

BALETNÍ  ŠKOLKA  FILIÁNEK



Udělejte radost…

BEZVA TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK ! 
Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkových poukazů pro Vaše blízké na: 

 Kurzy plavání pro děti  - www.f ilia.cz/plavani-deti

 Solnou jeskyni - www.f ilia.cz/vstupy-a-permanentky

 Saunu pro děti i dospělé - www.f ilia.cz/sauna

 Taneční a baletní př ípravku - www.balet-f ilianek.cz

 Pobyty pro rodiče s dětmi i seniory - www.f ilianek.cz/tabory-pobyty

Napište nám na f ilia@filia.cz nebo f ilianek@filianek.cz a my Vám poukaz připravíme podle 
Vašeho přání.

     Připojte se k nám...           
  
                  www.facebook.com/FILIA-Klub-127421590631620/?ref=hlub   
 
          
                  www.facebook.com/Baletn%C3%AD-škola-Filiánek-137742626245762/?ref=hl
                               

Děkujeme.

Přejeme krásný a pohodový adventní čas.


