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Milí přátelé,
dostáváte do rukou tuto Výroční zprávu, která je svým způsobem odlišná od všech předchozích. Odráží totiž činnost Salesiánského střediska nikoli za kalendářní, ale za školní rok. Tato úprava souvisí s nejvýznamnější událostí, k níž v uplynulém
školním roce 2006/2007 ve středisku došlo, a to s jeho zařazením do rejstříku školských zařízení na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy. Možná se ptáte, co tato skutečnost pro středisko znamená? Především fakt, že máme právo získávat pravidelnou finanční dotaci z ministerstva, o což se středisko již několik let neúspěšně pokoušelo. Druhé velké
pozitivum spatřuji v šanci zvýšit kvalitu naší práce. Ode dne zařazení se totiž naše aktivity musí řídit školským zákonem.
To s sebou přináší sice větší administrativní náročnost, ale také vyšší standardy kvality.
Co nového chystáme ve školním roce 2007/2008? Otevíráme nové volnočasové i vzdělávací programy, což můžete
sledovat na našich stále aktualizovaných a nově nazvaných internetových stránkách www.salesko.cz. Posilujeme také náš
tým o několik dalších schopných zaměstnanců a také věříme, že se nám podaří podat plánovaný projekt na stavbu zbývající
části budovy střediska a komplexu hřišť.
Následující připomínka je spíše ohlédnutím směrem k našim kořenům. Rok 2007 je významným rokem nejen pro středisko, ale pro celé salesiánské dílo u nás, jelikož si připomínáme 80 let od příchodu prvních salesiánů do republiky.
Salesiánské středisko v Líšni, které letos slaví teprve své 13. narozeniny, se může v této souvislosti cítit jako takové mládě.
Já jsem ale přesvědčený, že i za tuto vcelku krátkou dobu ušlo velký kus cesty a zprostředkovalo mnoho dobrého nejen
dětem a mladým lidem.
Na této „cestě dobra“ pro druhé jste se podíleli nebo stále podílíte i vy a moc rád bych vám za to poděkoval.
Nejen za sebe, ale i za celý současný tým Salesiánského střediska.

Ing. Mgr. Pavel Ženíšek
ředitel střediska
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Cíle a poslání střediska

Salesiánské středisko mládeže (SaSM) funguje v Brně-Líšni od roku 1995.
Naším posláním vyplývajícím ze statutu je přispívat k všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže vytvářením přátelského prostředí pro aktivní a smysluplné trávení jejich volného času.
SaSM staví na křesťanských hodnotách a salesiánské tradici po vzoru zakladatele salesiánů, jímž byl italský
kněz Giovanni Bosco (1815—1888). Nabízí činnosti a programy, které podporují zdravý způsob života a navazování kamarádských vztahů. SaSM se přednostně zaměřuje na výchovu a vzdělávání sociálně znevýhodněných mladých lidí z Brna-Líšně
a okolí.
Pracujeme s dětmi od nejútlejšího věku až po dospělé jedince. Při zábavných činnostech je učíme vzájemné toleranci
a ohleduplnosti. Snažíme se, aby mladí lidé prožívali svůj volný čas aktivně. Podněcujeme je k samostatnosti a tvořivosti.
Každý člověk je jedinečný, a proto se také snažíme ke každému dítěti přistupovat individuálně. Při činnosti dbáme na osobní
vztahy, pomáháme dětem hledat si nové kamarády. K tomu nám slouží jak pravidelná činnost ve středisku, tak zejména jednorázové akce mimo středisko (turnaje, tábory, výlety, ...).
Držíme se hesla „Mladí pro mladé“. Mnoho aktivit v našem středisku je zajišťováno mladými dobrovolníky, kteří častokrát pocházejí z řad dřívějších pravidelných návštěvníků. Vedlejší, avšak neméně důležitou činností střediska je práce s dobrovolníky.
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Volnočasové aktivity
Oratoř – volnočasový program pro děti od 6 do 14 let
Oratoř je volnočasový program pro děti od 6 do 14 let, obsahuje nízkoprahové prvky, každý může přijít a odejít, kdy chce.
Svoji činnost si každý účastník volí sám a aktivně se podílí na její formě.
Možností jak se zabavit je mnoho: v tělocvičně je k dispozici veškeré vybavení, míče, horolezecká stěna a malá bouldrovací
stěna, v herně pingpongové stoly, stolní fotbaly, šipky, stolní hry, posezení, klubovna s tatami a venkovní terasa.
Základním principem oratoře je vytváření osobního vztahu prostřednictvím hry, zážitku a osobního kontaktu. Důraz klademe
na individuální přístup, komunikaci a vytváření bezpečného prostředí pro všechny. Oratoř je místem k popovídání si, k setkávání
s druhými lidmi a k příjemnému strávení volného času.
Pravidelný program doplňují výlety a jednorázové akce. Příměstský tábor o letních prázdninách formou sportovních, poznávacích a zážitkových akcí a výletů zakončuje celoroční činnost.
Oratoř je stěžejní činností SaSM v rovině systému prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Návštěvnost oratoře
se ve školním roce 2006/2007 pohybovala kolem 40 dětí denně. Celkem jí projde cca 300 dětí za rok, z čehož zhruba
200 dětí chodí pravidelně.
Otevřeno:

Úterý 15.00 —18.00
Středa 15.00 —18.00
Čtvrtek 15.00 —18.00
Pátek 15.00 —18.00
Neděle 15.00 —18.00

VeSPOD – volnočasový klub pro mládež od 14 let
Klub VeSPOD funguje na sídlišti v Brně-Líšni třetím rokem a jeho návštěvnost se pohybuje kolem 50 —100 mladých týdně. Vedle
Oratoře tvoří druhý pilíř systému prevence kriminality dětí a mládeže. Návštěvníky klubu VeSPOD chceme vést k samostatnosti
při výběru svých volnočasových aktivit. Naším cílem je pozitivní rozvoj osobnosti návštěvníků, jejich přístupu k životu a k
druhým lidem.
Klub VeSPOD vychází ze zkušeností, že sociálně patologickým jevům ve společnosti nelze zabránit pouze pasivní represí
(např.: zákaz kouření, alkoholu a drog v celém areálu SaSM), ale že je třeba mladým lidem nabídnout vhodnou alternativu,
jak smysluplně trávit volný čas v prostředí svých vrstevníků. Většina aktivit klubu je dostupná bezplatně.
Klub VeSPOD se snaží mladým lidem nabídnout prostředí jim přirozené a blízké, ale zároveň i obohacující, prostředí přátelské,
ale zároveň i vyžadující vzájemné dodržování pravidel.
V průběhu let se klub VeSPOD rozvinul do 8 samostatných programů: ZABARUJ – kulečníkový bar, ZAHRAJ – šipky, stolní tenis, stolní fotbal, ..., POLET – sálové sporty v tělocvičně, POVIS – lezení na umělé horolezecké stěně,
POSED – posezení v sálku, POKŘIK – hudba, koncerty, diskotéky, ..., PLUS – multimediální projekce, výstavy, cestopisy, ...,
zpět
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LEGÁL – legální sprejerská stěna (LEGÁL je přidružený program klubu, který vznikl samostatně, má specifickou skupinu návštěvníků, pod klub VeSPOD jej pouze řadíme z organizačních důvodů).
Aktuálně funguje pravidelně každý pátek a sobotu od 18:00 do 22:00 ZABARUJ, ZAHRAJ a POSED,
v neděli od 18:00 do 22:00 pak program PLUS a každou poslední neděli v měsíci program POLET. POKŘIK bývá nepravidelně
jako zpestření běžného provozu.
Během uplynulého školního roku ukončil Michal Havlíček, do té doby vedoucí klubu VeSPOD, svou činnost ve středisku. Jeho
odchod se výrazně projevil na fungování klubu, který ke konci školního roku neměl dostatečné personální zázemí a velmi omezil
svou činnost.
S novým školním rokem přichází i nový vedoucí klubu – Lenka Škarková Stojanová, jejímž cílem je navázat na svého předchůdce
a opět naplno rozvinout aktivity klubu.
Zájmové kroužky
Ve školním roce 2006/2007 bylo otevřeno celkem 22 kroužků, ve kterých bylo na počátku zapsáno 190 „kroužkodětí“. Tento
počet se v průběhu roku ještě mírně zvýšil. Ve školním roce 2007/2008 plánujeme otevřít některé nové kroužky (např. klavír,
nebo žonglování). Kroužky lze rozdělit do čtyř kategorií – sportovní, tvořivě-estetické, hudební a vzdělávací.
Dětem zde nabízíme rozvoj nejrůznějších dovedností a vědomostí. Při činnosti dbáme na dobré vztahy ve skupině, které usnadňují komunikaci mezi dětmi. Náplň a úroveň kroužků zajišťují vychovatelé a dobrovolní pracovníci, kteří mají v daném oboru
dostatečné teoretické znalosti i praktické zkušenosti.
V rámci kroužků mají děti a mladí obvykle i možnost účasti na různých mimořádných akcích. Jedná se zejména o sportovní turnaje, a to jak na místní, tak i celorepublikové úrovni (např. pořádané Salesiánským hnutím mládeže). Kroužky basketbalu, florbalu
a ping-pongu se zapojují do pravidelných (registrovaných či amatérských) soutěží.
V uplynulém školním roce jsme otevřeli tyto kroužky: aikibudo, basketbal (2), badminton, dramatický, florbal (3), fotbal, hip hop,
historický šerm, horolezecký, kytara (4), modelář, paličkování, ping-pong (3), počítačový, šachy, šití, volejbal, výtvarka.
Salíček – klub rodičů s dětmi
Klub rodičů s dětmi je program určený pro rodiče a děti předškolního věku přibližně od 1 do 6 let. V rámci Salíčku probíhá
jednak cvičení rodičů s malými dětmi ve věku 1–3 roky. Pro velký zájem otevřelo středisko v loňském školním roce dva termíny
týdně. Jednou týdně měly maminky dále možnost cvičit power jógu a body-styling (ve školním roce 2007/2008 nahradí pilates),
zatímco se jim o děti starali pracovníci SaSM. Od nového školního roku funguje navíc klub předškoláčků.
Cílem SaSM je pomáhat upevňovat vztahy rodičů s dětmi, a to zdravou a zábavnou cestou. V klubu je samozřejmě prostor
pro vzájemnou komunikaci mezi rodiči, což má na mladé rodiče významný sociální dopad. Průměrná návštěvnost programu
je 20 převážně maminek, ale i otců. Během roku se jich tu vystřídá kolem 200.
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Horostěna
V tělocvičně SaSM je k dispozici umělá horolezecká stěna. Děti jí využívají v rámci Oratoře a horokroužku. Kromě toho byla
ale čtyři večery v týdnu otevřena i široké veřejnosti.
Pro rok 2007/2008 je plánována otevírací doba od úterý do pátku vždy od 18:00 do 21:00.
Tábory
K činnosti střediska patří samozřejmě také letní a zimní tábory. Ve školním roce 2006/2007 jsme pořádali celkem čtyři letní tábory a dále se dobrovolníci ze střediska podíleli na organizaci táborů pořádaných společně s Římskokatolickou farností u kostela
sv. Jiljí v Brně-Líšni. Pro příští rok je plánováno letních táborů dvakrát víc, tedy osm.
Maminky s dětmi
Již popáté mohly maminky strávit příjemný prázdninový týden se svými ratolestmi na letním táboře. Pro velký zájem probíhaly
letos tři turnusy. První dva se uskutečnily v malebném prostředí Bedřichova u Lysic, třetí již tradičně na Vysočině, ale tentokráte
ve Strážku.
Děti během tábora prožívaly zajímavá dobrodružství společně s Ferdou mravencem a jeho kamarády. Na konci si každý odvezl
domů svého vlastního Ferdu, s kterým si může hrát a který mu připomíná prázdninová dobrodružství.
Maminky se mezitím mohly každý večer výtvarně realizovat na tričkách svých dětí, ale i na jiných materiálech, a utužovat nová
přátelství. Na závěrečné předávání cen přijeli i tatínkové, kteří si domů odváželi zrekreované děti a spokojené maminky.
3P (Pohodový pánský pětiboj)
Deset kluků od 12 do 15 let a čtyři vedoucí strávili jeden sportovní srpnový týden na Vysočině v Borové u Poličky. Pánové
zde měli možnost se sportovně vyřádit po všech stránkách (hrál se fotbal, jezdilo se na kolech, slaňovalo z věže, ...) a někteří
z nich si sáhli až na dno svých sil a poznali, že jejich možnosti jsou mnohem větší, než předpokládali.
Jednorázové akce
Vedle pravidelných aktivit pořádá SaSM i mnoho jednorázových akcí. Jde zejména o víkendové akce mimo středisko, dětské
odpoledne (v roce 2007 celkem 357 dětí), sportovní turnaje a další. Mezi tradiční akce lze zařadit horolezecké závody „Líšeňský diktát“, sjíždění řek, turnaj v malé kopané, turnaj v sálové kopané, dvanáctihodinový florbalový maratón, výlety pro mladší,
speleologické výpravy pro starší... Za školní rok 2006/2007 vykázalo středisko celkem 109 jednorázových akcí a 19 pobytových akcí.
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Saleskiáda – dětské odpoledne
Pravidelně již od roku 1993 pořádáme v měsíci květnu Dětské odpoledne pro děti ve věku od 4 do 14 let. Děti mají možnost
soutěžit o nejrůznější ceny. V roce 2007 byly hlavním tématem olympijské hry. Celkem se zúčastnilo 357 dětí.
Sjíždění řek
Pravidelně se pouštíme do sjíždění několika řek. Tyto akce jsou převážně odměnou za celoroční dobrovolnickou práci našim
animátorům, zbývající volná místa pak vždy zaplní mládež z klubu či líšeňské farnosti. Celkem se vodáckých akcí účastní
cca 30 mladých vodáků.
Ve školním roce 2006/2007 jsme pokořili Jihlavu, Salzu, Divokou Orlici, Bystřičku a Hamerský potok.
Účast na ultramaratonu
V roce 2007 jsme se v březnu již popáté účastnili brněnského ultramaratonu a náš šestičlenný tým vybojoval ve štafetovém dvanáctihodinovém závodě první místo.
Běh líšeňských škol
V roce 2007 jsme organizovali druhý ročník Běhu líšeňských škol. Celkem se ho účastnilo 92 dětí ze čtyř líšeňských základních
škol.
Turnaj v sálové kopané
V lednu 2007 jsme uspořádali tradiční turnaj v sálové kopané určený pro širokou veřejnost. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 24 týmů. Celý turnaj proběhl o dvou lednových sobotách v tělocvičně střediska.
Líšeňský diktát – horolezecké závody
Pátý ročník horolezeckých závodů (lezení na čas) na umělé stěně v tělocvičně střediska přilákal celkem 16 dětí.
Apetito Challenge – dvanáctihodinový florbalový maratón
V uplynulém roce proběh 4. ročník florbalového maratónu, při kterém se místní florbalisté po dvanáct hodin „potí jako psi“.
Jak se říká, čas od času má člověk dát tělu pořádně zabrat.
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Vzdělávací aktivity
SaVIO – vzdělávací program pro veřejnost
SaVIO se jako samostatný program rozjíždí teprve od nového školního roku 2007/2008. Jde o vzdělávací a informační program, v rámci něhož budou pořádány různé přednášky, besedy a diskuze zejména s pedagogickou a psychologickou tematikou určené pro širokou veřejnost.
SVAŘáK – vzdělávací kurz pro dobrovolníky
Heslem salesiánů je „Mladí pro mladé“. Většina aktivit střediska je zajišťována mladými dobrovolníky, obvykle studenty VŠ, kteří
navíc mnohdy pocházejí z řad dřívějších pravidelných návštěvníků, a mají tudíž osobní zkušenosti se salesiánskými výchovnými
principy. Další důležitou činností střediska je vzdělávání těchto dobrovolníků formou večerních pedagogicko-psychologických
kurzů a animačních víkendů. Ve školním roce 2006/2007 se zúčastnilo 13 dobrovolníků.
Doučování
Doučování funguje na bázi individuální potřeby. Nabízíme pomoc ve výuce jazyků, matematiky a učiva základních škol. Doučování zajišťují plně dobrovolníci, často z řad vysokoškoláků. Ve školním roce 2006/2007 jsme registrovali 25 dětí pravidelně
docházejících na doučování.
Čtenářský koutek
V prostorách SaSM funguje čtenářský koutek. K dispozici je zejména pedagogická a psychologická literatura, ale najdou
se i jiné žánry. Čtenářský koutek je otevřen široké veřejnosti. Ve školním roce 2006/2007 této nabídky využívalo pravidelně
zhruba 80 lidí.
Praxe
SaSM nabízí středoškolákům a vysokoškolákům (zejména pedagogických a sociálních směrů) možnost získání praxe. Ve školním roce 2006/2007 jsme měli na praxi celkem 5 mladých lidí. Pro školní rok 2007/2008 máme v plánu přijmout na praxi
12 zájemců.
Pro školy
Ve školním roce 2007/2008 rozjíždíme ještě jeden nový program – Pro školy. Jak již název napovídá, tento program je určen
základním školám z Brna-Líšně a okolí. Pro každou třídu máme vyhrazeno jedno dopoledne, kdy se formou zábavných her,
při kterých je vyžadována vzájemná spolupráce mezi dětmi, snažíme o stmelení kolektivu třídy. Pro školní rok 2007/2008 máme
v plánu, že tímto programem projde zhruba 600 dětí.
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Plány do budoucna

Činnost střediska se neustále vyvíjí. Snažíme se reagovat na podněty ze strany dětí a především rodičů. Jednotlivé aktivity navštěvuje
stále vzrůstající počet dětí.
Do budoucna plánujeme rozšiřovat naši nabídku. Stejně tak plánujeme zvětšovat i naše kapacity, jelikož už nyní máme často problém najít volné prostory.
Patrně největší budoucí investicí je plánovaná stavba venkovního hřiště na prostranství za střediskem spojená s dostavbou střediska jako takového. Tuto investici chceme realizovat za finanční pomoci Evropské unie. Ta však přispívá vždy pouze určitou částí,
v našem případě pravděpodobně max. 85 % celkové sumy. Zbylé prostředky budeme shánět z jiných zdrojů a oceníme jakoukoli
vaši pomoc.
Ve školním roce 2007/2008 také otevíráme některé nové programy. Zejména se jedná o vzdělávací program SaVIO, který
je určen široké veřejnosti. V rámci tohoto programu nabízíme zajímavé přednášky a diskuze s odborníky z oblastí pedagogiky,
psychologie a historie, dále kurz efektivního rodičovství ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně.
Další novinkou je program Pro školy, kdy se formou zážitkové pedagogiky snažíme o stmelení kolektivu jednotlivých tříd. Program
je určen brněnským základním školám. V programu Salíček budou nově vedle cvičení maminek s dětmi fungovat i volnočasové
aktivity pro předškoláky.
Na školní rok 2007/2008 jsme si dále stanovili tyto priority:
1. Splnit administrativní nároky MŠMT, uvést školský zákon do praxe.
2. Posílit a zejména ujednotit personální strukturu SaSM a kompetence jednotlivých programů a sekcí.
3. Znovu naplno rozvinout činnost Klubu VeSPOD.
4. Více se zaměřit na dobrovolníky, provázat školení animátorů se Salesiánskou asociací Dona Boska (SADBA).
5. Připravit projekt SALVe (Salesiánský Areál pro Líšeňskou Veřejnost) – projekt na stavbu venkovních hřišť a dostavbu budovy.
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Personální struktura SaSM (k 1. 9. 2007)
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Přehled nákladů a výnosů za rok 2006
Náklady
Spotřeba materiálu

Kč

551�739

Energie

Kč

245�902

Náklady na služby

Kč

503�968

Mzdové náklady

Kč

428�709

Ostaní náklady

Kč

7�737

Náklady celkem

Kč

1�738�055

Tržby z prodeje služeb

Kč

355�654

Dary

Kč

104�300

Členské příspěvky

Kč

88�400

Provozní dotace

Kč

1�248�960

Jiné ostatní výnosy

Kč

116�839

Výnosy celkem

Kč

1�914�153

Kč

590�000
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Provozní dotace
Nadace pro radost
Jihomoravský kraj

Kč

200�000

Nadace Domovy potřebných

Kč

25�000

Magistrát města Brna

Kč

184�000

Salesiánská provincie Praha

Kč

89�960

Městská část Brno-Líšeň

Kč

160�000

Provozní dotace celkem

Kč

1�248�960
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1) V roce 2006 byla ještě většina pracovníků SaSM placena jako pastorační asistenti Biskupstvím Brněnským. V roce 2007 dojde tudíž k výraznému navýšení této položky.
2) V provozních dotacích je započítána i dotace z JMK, kterou jsme obdrželi ještě v roce 2006, ale použita byla až v roce 2007. Z toho důvodu jsou za rok 2006 výnosy účetně vyšší než náklady.
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Poděkování

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří nějakým způsobem přispívají k chodu Salesiánského střediska mládeže.
Jednak jde o zaměstnance střediska (respektive zaměstnance Brněnského biskupství, kteří pracují ve středisku). Jejich pracovní
nasazení a ochota pomoci jsou při minimální mzdě, kterou dostávají, obdivuhodné.
Velký dík patří dále všem, kteří pomáhají dobrovolně ve svém volném čase. Ve školním roce 2006/2007 se ve středisku pravidelně zapojovalo 66 dobrovolníků, kteří podle našich odhadů odpracovali cca 9500 hodin (toto číslo odpovídá zhruba pěti
plným úvazkům) bez nároku na jakoukoliv odměnu. Nebýt tolika ochotných dobrovolníků, středisko by vůbec nefungovalo.
Jsou to:
Babyrád Karel; Bílková Veronika; Boro Marek; Bouda Richard; Cejpek Jaromír; Cvečková Pavla; Čechová Anna; Čermák
Radek; Fraňková Eva; Gaďorková Marie; Gelová Marie; Hanáček Pavel; Havlíček Vladimír; Hejmal Zdeněk; Herz Luboš;
Hlaváč David; Horáčková Eva; Jirovský Jiří; Kačmaříková Markéta; Klíma Jiří; Klíma Martin; Knopflová Helena; Kočvara Jan;
Kočvara Karel; Kolář Jan; Kotulánová Hana; Krämerová Martina; Kratochvílová Veronika; Křesková Vendula; Kubušek Ján;
Lednický Jan; Lhotecký Lukáš; Maliňák Petr; Maliňáková Klára; Matějová Marie; Mosler Štěpán; Nečasová Lída; Novotňák Jiří;
Novotný Tomáš; Papež Radek; Petrovská Petra; Pleva Pavel; Plevová Marie; Plevová Marie; Pospíšil Pavel; Pospíšilová Ludmila;
Preis Jiří; Preisová Petra; Příhoda Michal; Reich Tomáš; Reich Vít; Sekanina Ivor; Simandel Eugen; Slavíčková Hana; Smekal
Tomáš; Smekal Tomáš; Sobotka Jakub; Stratilová Marie; Šabatka Ondřej; Šandová Jana; Španihel Jiří; Špatný František; Štirba
Jiří; Štirbová Petra; Švanda Václav a Zeman Pavel.
Děkujeme také všem, kteří podporují naši činnost finančně. V hospodářském roce 2006 jsme obdrželi finanční dary v celkové
výši 104 300 Kč. Jmenovitě uvádíme ty, kteří věnovali více než 10 000 Kč. Jsou to: Bouda Richard a Lorenc Aleš.
Dále děkujeme všem sponzorům Dětského odpoledne v roce 2007: AUTOFIT, s.r.o.; STAPO MORAVA, a.s.; Hana Hoangová; MaDe, spol. s r.o.; KARTON P+P, spol. s r.o.; KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.; ANETE, s.r.o.; Restaurace U Libušky;
InfoTel, spol. s r.o.; PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s.r.o.; REDA, s.r.o.; ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.,
nástupnická společnost; AGORA plus, a.s.; Alsig, spol. s r.o.; Potraviny Kolejka; ALERA, s.r.o.; AGIP – čerpací stanice Líšeň; Květiny J. Maixnerová.
Zvláštní poděkování patří Nadaci pro radost, Jihomoravskému kraji, Městské části Brno-Líšeň, Magistrátu města Brna, Salesiánské provincii Praha a Nadaci Domovy potřebných za jejich dotace na provoz Salesiánského střediska mládeže za hospodářský rok 2006 v celkové výši 1 248 960 Kč.
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže Brno-Líšeň
Kotlanova 13, 628 00 Brno
tel.: 544 232 641
www.salesko.cz
info@lisen.sdb.cz
bank. spojení: 2056273349/0800
IČ: 65348699

Grafická úprava a tisk: Richard Bouda
www.fotobouda.cz
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