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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE —DDM BRNO-LÍŠEŇ
Kotlanova 13, 628 00 Brno, www.salesko.cz, tel.: 544 212 507

Milí přátelé,
zakladatel salesiánů a velký pedagog 19. století Don Bosko věnoval svůj život mladým lidem — jejich lidské a křesťanské
výchově a celostnímu rozvoji jejich osobnosti. V době, kdy je pro mladého člověka možná stále náročnější rozlišovat a vsázet na trvalé hodnoty, chceme, aby se Don Boskův laskavý přístup stal skutečnou pomocí konkrétnímu mladému člověku
v jeho životě. Jsem přesvědčený, že výchovný styl Dona Boska je stále živý, aktuální a schopný inspirovat všechny vychovatele — rodiče, salesiány, zaměstnance i dobrovolníky. Proto určitě není náhodou, že se kromě vyobrazení Dona Boska na
sprejerské stěně Saleska objevily před budovou a v tělocvičně také vlajky s jeho tváří.
Uplynulý školní rok 2007—2008 můžeme nazvat jako první rok pravidelného provozu střediska pod křídly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, ale také jako rok posílení střediskové činnosti a personálního rozvoje. Podrobnějšímu zhodnocení roku jsou věnovány stránky následující.
Možná vás zajímá, co nás čeká dál. Ve školním roce 2008—2009, který je již v plném proudu, otevíráme v pořadí již
16. pedagogický program, a to vzdělávací kurz pro třídní kolektivy líšeňských základních škol nazvaný Prevence.
Pokud nedojde k nějaké závažné změně, mělo by se jaro 2009 stát obdobím započetí stavby areálu SALVe neboli komplexu hřišť a rozšíření stávající budovy.
Rok 2009 budeme prožívat ve znamení oslav 70. výročí příchodu salesiánů do Brna. Tyto oslavy se jistě více dotýkají našeho nejbližšího spřáteleného střediska v Brně-Žabovřeskách, kam právě před válkou salesiáni přišli, přesto se však jedná
o událost, jež má velký význam i pro salesiánské dílo v Líšni.
Salesko v Líšni se stále rozvíjí, a to díky celé řadě lidí, kteří se na jeho poslání a činnosti podílí. Rád bych na tomto místě poděkoval obzvláště našim nejmladším dobrovolníkům–pomocníkům, kteří v našem středisku tvoří novou skupinu ochotných
spolupracovníků.
￼

											
											

Ing. Mgr. Pavel Ženíšek
ředitel střediska

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 zábavních 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.
Od 1. 6. 2007 je Salesiánské středisko mládeže — DDM Brno-Líšeň školskou právnickou osobou a je zařazeno do rejstříku
školských zařízení. Zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha. Členy rady š.p.o. jsou k 1. 9. 2008 Mgr. František Blaha, Mgr.
Evžen Rakovský a Mgr. Marek Sklenář.

Volnočasové aktivity
Oratoř – volnočasový program pro děti od 6 do 15 let
Oratoř je určena dětem od 6 do 15 let. Jedná se o volnočasový program s nízkoprahovými prvky, každý účastník může přijít
a odejít, kdy chce, a může si sám zvolit, jaké činnosti se chce věnovat. Vstup je podmíněn pouze zaplacením členského příspěvku 100,- Kč na rok a dodržením několika základních pravidel.
Část programu probíhá v tělocvičně, kde je k dispozici sportovní vybavení pro různé sporty a horolezecká stěna, druhá část
v ostatních prostorách střediska, zejména v herně, kde je k dispozici stolní fotbal, ping-pong, společenské hry a posezení. Pravidelný program doplňují výlety a jednorázové akce. Celoroční činnost završuje příměstský tábor na začátku letních prázdnin.
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.
Oratoř je stěžejní činností SaSM v rovině systému prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Návštěvnost Oratoře se
ve školním roce 2007—2008 pohybovala kolem 25 dětí denně. Celkem jí projde cca 200 dětí za rok, z čehož zhruba polovina
chodí pravidelně.
VeSPOD – volnočasový klub pro mládež od 15 let
Klub VeSPOD funguje na sídlišti v Brně-Líšni už čtyři roky a vedle Oratoře tvoří druhý pilíř systému prevence kriminality dětí
a mládeže. Je otevřen pro mládež od patnácti let. Jeho návštěvnost se pohybuje kole 30—80 mladých týdně. Záběr programu
je široký ve vymezení věku cílové skupiny i v nabídce aktivit — stolní fotbal, ping-pong, kulečník, stolní hry, bar, posezení, koncerty
a diskotéky, legální sprejerská stěna. Většina aktivit klubu je dostupná bezplatně.
Klub VeSPOD se snaží nabídnout prostředí podporující aktivní trávení volného času. Prostředí pro mladé lidi bezpečné a přirozené, zároveň ale i obohacující, prostředí přátelské, zároveň ale i vyžadující vzájemné dodržování pravidel. 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.
Ve školním roce 2007—2008 běžel klub vždy v pátek a v sobotu ve své volné a neorganizované podobě a v neděli jako program Plus, jehož náplní byla spíše intelektuálnější činnost (cestopisy, besedy, filmová projekce). Během uplynulého školního roku
došlo ke změně vedoucího a prostor klubu dostal nový kabát v podobě výmalby a sedacích souprav.
V novém školním roce čekají klub další změny — místo soboty bude otevřeno ve čtvrtek. Náplň nedělního Pluska přebírá program
SaVIO.

Zájmové kroužky
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo 220 účastníků celkem 29 kroužků, a to konkrétně: aikibudo, basketbal (2), badminton, cyklistický, florbal (3), fotbal, hip hop, historický šerm, horolezecký, kytara (4), lukostřelba, modelář, paličkování, pingpong (3), počítačový, šachy, šití, taneční, volejbal, výtvarka a žonglování.
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 novém školním roce máme v plánu rozšířit některé stávající kroužky a otevřít některé další nové kroužky, např. hraní na bicí
či sportovní pro děti.
Salíček – klub rodičů s dětmi
Klub rodičů Salíček je program pro rodiče a děti od 1 do 5 let. Nabízí jednou týdně cvičení jógy maminkám s hlídáním dětí,
dvakrát týdně cvičení rodičů s dětmi a několikrát ročně také večerní tvořivé aktivity.
Cílem je podpora vztahů rodičů a dětí, vytváření prostoru k rozvíjení sociálních kontaktů mezi rodinami. Děti se zase učí základní
komunikaci a správnému chování mezi sebou navzájem. Průměrná návštěvnost je 20 rodičů a během roku se jich tu vystřídá
okolo 200.
Předškoláček
Nový program Předškoláček vytváří prostor pro aktivní trávení volného času předškolních dětí. Nabízí cvičení, hry a tvořivé aktivity dětem od 4 do 7 let bez účasti rodičů. Program probíhá v tělocvičně a ve výtvarné dílně. V průběhu roku mezi nás zavítalo
40 dětí, každý týden průměrně 15.

Klub VeSPOD

Oratoř

Horostěna
V tělocvičně SaSM je k dispozici umělá horolezecká stěna. Děti ji využívají v rámci Oratoře a horokroužku. Kromě toho byla
ale čtyři večery v týdnu otevřena i široké veřejnosti.
Od nového roku mohli zájemci využívat posilovací stroj a rotopedy a prostor pod boulderingovou stěnou byl vybaven novou
dopadovou plochou.
Jednorázové akce
Vedle pravidelných aktivit pořádá SaSM i mnoho jednorázových akcí. Jde zejména o víkendové akce mimo středisko, dětské
odpoledne, sportovní turnaje a další. Mezi tradiční akce lze zařadit sjíždění řek, turnaj v malé kopané, turnaj v sálové kopané,
dvanáctihodinový florbalový maratón… Za školní rok 2007/2008 vykázalo středisko celkem 120 jednorázových akcí a 28 pobytových akcí.
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 2008 bylo zaměřeno na svět zvířat, přišla i návštěva ze ZOO. Celkem se zúčastnilo 411 dětí,
s přípravou a organizací pomáhalo 70 dobrovolníků.
Sjíždění řek
Pravidelně se pouštíme do sjíždění několika řek. Tyto akce jsou nabízené především mládeži z klubu, oratoře či líšeňské farnosti.
Celkem se vodáckých akcí účastní cca 30 mladých vodáků. Ve školním roce 2007/2008 jsme pokořili Svitavu, Jihlavu, Divokou
Orlici, Vltavu a Svratku.
Účast na ultramaratonu
V roce 2008 jsme se již pošesté účastnili brněnského ultramaratonu a naše šestičlenné týmy vybojovaly ve štafetovém dvanáctihodinovém závodě první a druhé místo.
Běh líšeňských škol
V roce 2008 jsme organizovali třetí ročník Běhu líšeňských škol. Celkem se ho účastnilo 118 dětí ze tří líšeňských základních
škol.
Turnaj v sálové kopané
V lednu 2008 jsme uspořádali tradiční turnaj v sálové kopané určený pro širokou veřejnost. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 120 hráčů v 21 týmech. Celý turnaj proběhl o dvou lednových sobotách v tělocvičně střediska.

Apetito Challenge — dvanáctihodinový florbalový maratón
V uplynulém roce proběh 5. ročník florbalového maratónu, při kterém dva teamy místních florbalistů soutěží dvanáct hodin o první
a druhé místo.
Sportovně bezalkoholový Silvestr
Akce byla určena mladým od 15 let věku, většina z nich byla z pátečního spolča. Byl nachystaný zážitkový program, jehož
součástí byla i brigáda. Z programu byl dětmi nelépe hodnocen taneční večer, noční výsadek a jídlo. Z netradičních programů
zde byla vyjížďka na koni a skvělé silvestrovské kázání místního faráře Petra Bartoňka.
Ladovská zima aneb Zabijačka v Salesku
Jedinečná nabídka dětem i dospělým, jak si připomenout či poznávat klasické vesnické zvyky, a to v srdci líšeňského sídliště.
Možnost zapojení se do celého výrobního procesu i následné ochutnávky konečných produktů.
Špicové dvojboj
První ročník turnaje v ping-pongu a šachu. Oba sporty byly organizovány ve Švýcarském systému. Neregistrovaní hráči měli
3 míčky nebo 2 minuty k dobru.
Ping-pong
Děti z ping-pongových kroužků se tradičně účastnily pěti turnajů pod hlavičkou Salesiánského hnutí mládeže, jeden z nich jsme
v Líšni pořádali. Kromě toho jsme uspořádali ještě dva turnaje družstev pro spřátelené organizace.
O prázdninách 2009 plánujeme zorganizovat mezinárodní turnaj družstev.
Tábory
V létě 2008 jsme uspořádali celkem 9 táborů pro 224 účastníků. Na přípravě se podílelo 56 zaměstnanců a dobrovolníků
střediska.
Maminky s dětmi se třikrát (3 tábory) vydaly do lesa Řáholce navštívit Rumcajse, Manku a Cipíska.
Děti ve věku 7—9 let se vydaly po stopách Gullivera na jeho cestu za dobrodružstvím.
Děti o kategorii starší (10—12 let) se staly námořníky. Velel jim Vasco de Gama a společně hledali cestu do Indie.
Z mládeže ve věku 13—15 let se stali přistěhovalci na Novém Zélandu, kteří zde začali budovat vlastní civilizaci.
Starší mládež (15—18 let) si sáhla na dno na táboře Unikát, kde se díky zážitkové pedagogice dostávali na hranice a za hranice všedních dnů a svých možností. Nad rámec plánu dokonce zažili i zásah bleskem a následné úspěšné oživování, za což
Martina Krämerová dostala medaili Masarykovy Univerzity za záchranu života.
Specifický byl tábor Vltavské splutí, který lze spíše nazvat vodáckým táborem.
Na přelomu srpna a září se naši dobrovolníci vydali pokořit některé vrcholy v italských Alpách.

Kroužky

Vzdělávací aktivity
SaVIO – vzdělávací program pro veřejnost
Ve školním roce 2007—2008 proběhlo celkem 18 přednášek, víceméně v pravidelných dvoutýdenních intervalech. Počet posluchačů se lišil v závislosti na zvoleném tématu, nicméně s ohledem na prostorové kapacity klubu VeSPOD se pohyboval v rozmezí
10 až 50. Vyšší účast se projevila zejména u atraktivních hostů, kterým byl například Stanislav Juránek. V novém školním roce
přebírá program SaVIO také aktivity, které dříve spadaly pod Plusko klubu VeSPOD, jedná se zejména o cestopisy a filmové
projekce.
SVAŘáK – vzdělávací kurz pro dobrovolníky
Jedná se o vzdělávací program pro dobrovolníky, kteří ve středisku pomáhají a připravují zde aktivity pro děti a mladé. Pokud
mají dobrovolníci skutečný zájem o práci ve středisku, tak se mohou přihlásit na tento kurz, který jim nabízí znalosti z oblasti
pedagogiky, psychologie, dramaturgie, týmové spolupráce a mnoho dalšího. Vzděláváním dobrovolníků se snažíme zajistit, aby
naše práce byla co nejkvalitnější.
Ve školním roce pokračoval druhým rokem dvouletý kurz SVAŘáK. Kurzu se účastnilo 12 dobrovolníků, z nichž osm obhájilo své
závěrečné práce.
Od nového školního roku jsme se připojili k celostátní Salesiánské škole animátorů (SaŠA), která je pořádána organizací SADBA. Na SaŠU jezdí 34 zájemců z celé ČR a naši animátoři tak mají možnost poznávat nové lidi a vyměňovat si s nimi své zkušenosti. Z našeho střediska jezdí na Školu animátorů 13 dobrovolníků jako účastníci, další dva dobrovolníci a dva místní salesiáni
se podílí na přípravě setkání.
Doučování
Již několik let u nás probíhá pravidelné i nepravidelné doučování pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol.
Nabízíme pomoc v případě těžkostí s pochopením či naučením látky, možnost procvičení a fixace učiva i přípravu k přijímacím
zkouškám. V minulém roce jsme registrovali 25 pravidelně docházejících dětí a cca 30 příležitostných.
Knihovna
Program knihovna ve školním roce 2007—2008 započal svou činnost. Během podzimu 2007 se podařilo zavést systém půjčování knih a dokončit evidenci starších titulů, které dosud nebyly do knihovny zařazeny. Byl dokončen systém evidence čtenářů
a byly nakoupeny nové knihy především z oblasti pedagogiky, psychologie a beletrie.
Během jara 2008 se stabilizoval knihovnický tým, čítající 6 lidí. V knihovně byla zavedena pravidelná otevírací doba. Částečně
bylo započato s propagací. Během prázdnin byly do knihovny zařazeny další knihy, které byly knihovně věnovány, byla dokončena a zpřehledněna evidence knih a navržen nový systém jejich půjčování.

Praxe
SaSM nabízí středoškolákům a vysokoškolákům (zejména pedagogických a sociálních směrů) možnost získání odborné praxe.
Ve školním roce 2007—2008 tuto nabídku využilo celkem 14 studentů z brněnských škol. Někteří studenti po vykonání své praxe začali v našem středisku působit jako dobrovolníci. Pro školní rok 2008—2009 máme v plánu přijmout na praxi 12 zájemců.
AKTIF – program pro školy
Název programu AKTIF je zkratka slov aktivace kolektivu třídy interaktivní formou a přetransformoval se z programu Pro školy. Ve
školním roce 2007—2008 se ho účastnilo 17 tříd (350 žáků) ze ZŠ Novolíšeňská. Většina žáků i vyučujících hodnotila program
pozitivně a mnozí z nich nás potom navštívili i v rámci jiných programů.
Pro rok 2008—2009 jsme rozjeli spolupráci se ZŠ Masarova. Programem by mělo projít 16 tříd, přičemž všechny dvakrát za
rok.
KEfíR – kurz efektivního rodičovství
V loňském roce jsme uspořádali dva běhy Kurzu efektivního rodičovství. Jedná se o cyklus osmi setkání, kde se rodiče dozví,
jak lépe rozumět svému dítěti, jak lépe komunikovat a jak efektivně reagovat na dětský negativismus. Součástí programu byly i
besedy se zajímavými hosty o výchově dětí a rodinném životě. Kurzu se zúčastnilo 25 rodičů. Pro velký zájem počítáme s těmito
aktivitami i v dalším školním roce.

Personální struktura Salesko (září 2008)
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kurz dobrovolníků
Ondřej ŠABATKA

SaVIO
Petr MALIŇÁK

Kroužky
Pavel ANDRLE

Horostěna
Karel KOČVARA

Doučko
Marie POSPÍŠILOVÁ

Praxe
Dana MALÍKOVÁ

Salíček
Marie POSPÍŠILOVÁ

Předškoláček
Marie POSPÍŠILOVÁ

AKTIF
Dana MALÍKOVÁ

Prevence
Lenka ŠKARKOVÁ

Tábory
Dana MALÍKOVÁ

Akce
Pavel ANDRLE

KEfíR
Marie POSPÍŠILOVÁ

Knihovna
Klára MALIŇÁKOVÁ

Personalistika
Vladimír HAVLÍČEK

Personální struktura Salesko (září 2008)
ředitel
Pavel ŽENÍŠEK

EKONOMICKÁ
sekce
Ekonom
Jan TRAXLER

Zástupce ředitele
pro provoz
Jan KOČVARA

Pronájmy
Pavel ŠIMŮNEK

Správce PC-sítě
Jan KOLÁŘ

Fundraiser
Jan KOČVARA

Vedoucí vrátnice
Jana BORO

Hudební
aparatura
Pavel ANDRLE

Účetní,
mzdový účetní
Vladimír HAVLÍČEK
Správce majetku
Jan KOČVARA

INFORMAČNÍ
sekce
PR, média
Renata LORENCOVÁ

TECHNICKÁ
sekce
Správce objektu, PO
Jan ŠVANDA

Pokladník
Pavel ŠIMŮNEK
Databáze,
průkazky
Jana BORO

Foto, grafika
Richard BOUDA

Úklid objektu
Olha RYASHKO

Webové stránky
Jiří NOVOTŇÁK

Školitel BOZP
Pavel ŠIMŮNEK

Fotoarchiv,
kroniky
Jana BORO

Přehled nákladů a výnosů za rok 2007

Náklady
Spotřeba materiálu
Energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

3 582
226
1 291
1 337
46

749,15
910,98
763,40
555,00
448,50

6 485 427,03

21%

1

1%

55%
20%

Spotřeba materiálu
Energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady

3%

Výnosy

1%7%
Tržby z prodeje služeb
Účastnické poplatky
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

423
377
203
89
5 350
40

005,00
990,40
900,00
550,00
768,50
800,51

6 486 014,41

Provozní dotace
MŠMT ČR
Nadace pro radost
Městská část Brno-Líšeň
Magistrát města Brna
Provozní dotace celkem

6%

3%
1%

82%

Tržby z prodeje služeb
Účastnické poplatky
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy

3%
5% 3%
4 743
280
180
147

000,00
000,00
000,00
768,50

MŠMT ČR
Nadace pro radost
Městská část Brno-Líšeň
Magistrát města Brna

5 350 768,50

89%
1) Mimořádně vysoké materiálové náklady, jelikož v roce 2007 došlo k odkupu veškerého nábytku a vybavení střediska od Nadace pro radost.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří jste finančně, věcně nebo dobrovolnou službou přispěli středisku a jeho činnosti. S vaší podporou se
Salesko může nadále rozvíjet a rozšiřovat své aktivity a programy pro děti, mládež, ale i dospělé. Jsme vděčni, že vám není
lhostejná budoucnost našich dětí a dáváte nám najevo svou přízeň.
Finančními i věcnými dary nám na provoz střediska a na Dětské odpoledne ve školním roce 2007—2008 přispěli:
Právnické osoby: AGORA plus, a.s.; ALERA, s.r.o.; Alsig spol. s r.o.; ANETE spol. s r.o.; Auto Fit, s.r.o.; Cukrárna ROMANCE;
Českomoravský cement, a.s.; Čokoládovny Fikar; Floristické studio Jolana Maixnerová; KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.; KARTON P+P spol. s r.o; MaDe, spol. s r.o.; Potraviny Kolejka; NICOM, a.s.; PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.;
Reda, a.s.; Restaurace U Libušky; SASTA CZ, a.s.; STAPO MORAVA, a. s.
Fyzické osoby: Olga Dostálová; Ing. Jiří Dufka; Milada Dufková; Mgr. Marie Hamplová; Hana Hoangová; Ing. Daniel Jasovský; Tomáš Klíma; Marie Kovačová; Zuzana Lazarová; Prof. Marie Matějová; Ing. Jan Nečas; Ing. Pavel Šamánek; Dalibor
Štrunc.
Velký dík patří všem našim dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase věnují mládeži ve středisku nebo pomáhají v zázemí.
Děkujeme také všem zaměstnancům střediska i Brněnského biskupství za nezištnou pomoc a nespočet hodin mimo pracovní
dobu strávených ve středisku při různých akcích.
Zvláštní poděkování patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravskému kraji, Městské části Brno-Líšeň, Magistrátu města Brna, Nadaci ČEZ a Nadaci pro radost za jejich dotace či dary na provoz Salesiánského střediska mládeže.

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
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