


Problémy, se kterými za námi naši klienti přicházejí, 

se týkají zejména:

rodiny, tj.vztahů dětí s rodiči a rodičů navzájem, vztahů dětí 

k novým partnerům svých rodičů a k novým sourozencům, 

řešíme rozvodové a porozvodové situace v rodině, stále 

častěji se podílíme na řešení syndromu zavrženého 

rodiče, staráme se o děti, které byly svědky nebo oběťmi 

domácího násilí, oběťmi nepřiměřených trestů, týrání či 

sexuálního zneužívání

klientů samotných, tedy těch, kteří řeší problém se vztahy 

k vrstevníkům, s láskou, sami se sebou, se svou nemocí 

či odlišností, se smyslem života, se samotou, kteří trpí 

depresí, úzkostí,  trápí je pocity bezmocnosti a mají 

sebevražedné myšlenky

školy, zde řešíme problémy jako je neprospěch, šikana, 

záškoláctví

dětí a mladých lidí bez přístřeší, těch, kteří ztratili střechu 

nad hlavou a ocitli se na ulici, utíkají z domova nebo 

z ústavu 

Našim klientům nabízíme:

Ambulantní poradenství, diagnostiku a okamžitou osobní 

pomoc – osobní pomoc  usiluje o to, aby klienti v osobní 

akutní krizi pocítili úlevu, získali naději a odvahu ke zvládnutí 

Posláním krizového centra je ochrana a pomoc dítěti, 

které se ocitlo bez jakékoliv péče, dítěti, kdy jsou závažným 

způsobem ohrožena jeho základní práva, nebo je-li jeho 

život či příznivý vývoj vážně ohrožen. Dále jde-li o dítě 

tělesně nebo duševně týrané, zneužívané, dítě bez přístřeší. 

Pomoc spočívá v uspokojování základních životních potřeb 

dítěte včetně ubytování, v zajištění psychologické  nebo 

jiné nutné odborné péče. 

Cílem je tedy poskytnout dítěti bezpečí, podporu, naději 

a vedení v situaci, kterou ono samo vnímá jako neodkladnou 

a naléhavou, a má pocit, že je ve stavu nouze, kterou není 

schopno řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem 

je také zvýšit schopnost dítěte situaci zvládat a následně 

mu nabídnout navazující služby jako je poradenství, pomoc 

v prosazování práv a zájmů, terapie. Výsledkem je návrat 

dítěte na předkrizovou úroveň, zlepšení jeho psychického 

stavu a zvýšení sebedůvěry, získání schopnosti náhledu 

na situaci, uklidnění situace v rodině, mezi vrstevníky, ve 

škole.

Klienty krizového centra jsou děti a mladí lidé do 18 

let, dále pak studenti do 26 let věku a matky s dětmi 

v případech domácího násilí. V souvislosti s problémy, 

které se týkají dětí, se však na nás může obrátit kdokoliv, 

tedy i  rodiče dítěte, příbuzní, učitelé, různí odborníci. 

naši klienti-komu pomáháme

poslání, cíl

poskytovaná pomoc-jak pomáháme
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bezprostřední budoucnosti. Na tuto pomoc většinou nava-

zuje poradenství a terapie.

V rámci poradenství se poskytují zejména doporučení za-

měřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí, 

zprostředkovávají se rodičům rady ve věcech výchovy 

a v dalších otázkách týkajících se rodinných, sociálních  

a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti. 

Poradenství je poskytováno i samotným dětem a mládeži, 

týká se především řešení jejich osobní situace, vztahů 

s vrstevníky, školní problematiky apod.

Cílem diagnostiky je rozpoznání příčin problémů dítěte, 

vlastní diagnostická práce se nevztahuje pouze na dítě 

samotné, nýbrž zahrnuje celý rodinný systém.

Pomoc může být dle charakteru problému a přání klienta 

buď jednorázová, nebo se může opakovat po dobu, než se 

vše urovná či vyřeší.

Individuální a rodinnou terapii – dlouhodobá i krátkodobá 

psychologická péče o klienta samotného nebo jeho rodinu. 

Péče o rodinu vždy závisí na chuti spolupracovat s našim 

zařízením, na snaze změnit krizovou situaci v rodině.

Canisterapii – je to speciální léčebná metoda za přítom-

nosti psa, při níž se uvolňuje napětí, zbavuje se strachu, 

stresu a úzkosti

Sociálně – právní poradenství – zejména v rozvodových 

situacích, dále obětem domácího násilí a klientům bez 

přístřeší

Telefonickou krizovou pomoc – k tomu slouží zvláštní 

telefonická linka, pevná i mobilní, která je obsluhována 

nepřetržitě. Je využívána především klienty, kteří chtějí 

zůstat v anonymitě a dětmi, kteří se stydí sdělit svá trá-

pení přímo osobně. Nezřídka se v těchto případech jedná 

o oběti týrání a zneužívání.

Internetovou linku důvěry – způsob e-mailové komuni-

kace vyhovuje zejména klientům, kteří  nejsou z Brna, 

nebo klientům, kteří  chtějí záměrně zůstat v co největší 

anonymitě. 

Azylové pobyty – jsou to krátkodobé a dlouhodobé dob-

rovolné pobyty dětí a mladých lidí v našem zařízení v pří-

padech, kdy se v rodině objeví násilí, týrání, zneužívání, 

nepochopení, různé těžké konflikty pramenící z rozvodo-

vých situací nebo ocitne-li se dítě z různých důvodů bez 

přístřeší.

Azylové pobyty matek s nezletilými dětmi – ty poskytu-

jeme v případech, kdy se matka a dítě stanou oběťmi do-

mácího násilí a navíc se nacházejí v naprosto nevyhovující 

a neřešitelné bytové situaci.  

Psychiatrickou péči -  ambulance slouží výhradně klientům 

krizového centra. 
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Za rok 2005 jsme poskytli naše služby celkem 

540ti novým klientům, a to v rámci 2385ti kon-

taktů, ať již formou krizových intervencí či poradenství. 

31 dětí využilo možnosti azylového pobytu. Z let 

předchozích zůstalo v péči 20  klientů, kteří docházeli na 

terapie v rámci dlouhodobé péče, nebo kteří se do péče 

znovu vrátili výskytem nových problémů. Celkově o jednu 

třetinu převažovaly dívky nad chlapci, nejvíce dětí bylo ve 

věku čtrnáct až sedmnáct let.

Nejvíce případů jsme řešili stejně jako v letech předchozích 

v souvislosti s rodinnými problémy (zejména související 

s rozvodovou situací v rodině a se syndromem zavrženého 

rodiče), dále v souvislosti se syndromem týraného dítěte a 

v souvislosti s osobními problémy jednotlivých klientů. 

rodinné problémy: domácí násilí, rozvodová problematika, 

vztahové problémy v rodině, útěky z domova, ztráta rodičů 

– celkem 191  případů, nejvíce ve věku okolo 3 let dítěte 

a pak mezi 14 a 17 rokem věku dítěte, rovněž řešeny 

případy dětí do 1 roku věku

týrání, zneužívání a zanedbávání: 77 případů, nejvíce ve 

věku 10 a 13 let, i děti do 1 roku věku

žádosti o ubytování: 63 případů, děti samotné starší 13ti let 

věku, dále matky s dětmi

osobní problémy: osobní krize, deprese, neurózy, 

sebevražedné tendence, závislosti, nemoc, odlišná 

sexuální orientace – 62 případů, nejvíce ve věku 17 let

sociálně-právní poradenství:  52 případů, nejvíce ve věku 

18 - 26 let

poruchy chování: 38 případů, nejvíce ve věku 13 – 15 let

vztahové problémy intimního charakteru, s vrstevníky: 

  27 případů, nejvíce u 17ti letých

ostatní problémy : 18 případů

školní problémy: záškoláctví, šikana, neprospěch – 12 

případů, převážně u 10ti letých  

Kromě poruch chování  převažovaly ve všech případech 

dívky nad chlapci. Nejsilnějšími měsíci byly červen, září 

a listopad, nejméně kontaktů bylo v červenci.
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Nové případy dle typu problému

statistické údaje-výstupy z naší práce

CAN.......................14%
Osobní....................11%
Ostatní.....................3%
Poruchy chování........7%
Rodinné problémy....36%

Školní problémy.........2%
Vztahové problémy....5%
Poradenství.............10%
Žádost o ubytování..12%
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Syndrom CANRodinné problémy

Fyzické a psychické týrání rodiči.......................21%
Fyzické týrání rodiči...........................................5%
Sexuální obtěžování.........................................6%
Sexuální zneužívání
rodinnými příslušníky.......................................34%
Zanedbávání...........................................25%
Sexuální zneužívání cizí osobou........................8%
Psychické týrání rodiči.......................................1%

Domácí násilí.....................................30%
Útěk z domova.....................................7%
Vztahové.........................................35%
Rozvodová situace............................25%
Ztráta rodičů.......................................3%



V Bytě na půli cesty je nabízen dvěma mladým lidem roční 

pobyt se zaměřením na jejich integraci do společnosti. 

Cílovou skupinou jsou mladí dospělí, kteří po dovršení 

plnoletosti opouštějí některý typ ústavní péče, početné 

pěstounské rodiny. Tito mladí lidé nemají žádné zázemí 

a mnohdy nejsou připraveni na běžný život.  Ocitají se tak 

v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlast-

ními silami, obtížně se zařazují do společnosti, nedisponují 

základními pro život praktickými dovednostmi.

Primárním cílem je jejich adaptace na běžné životní 

podmínky, vedení k přijetí kvalitních hodnot, postojů 

a zdravého životního stylu. Kromě přechodného ubytování 

je mladým lidem nabízena pomoc při hledání zaměstnání, 

pomoc při hledání vlastního samostatného bydlení, dále 

odborná pomoc psychologa a sociální pracovnice.

Projekt realizujeme od září 2005 v rámci Společného 

regionálního operačního programu, grantové schéma 3.2 

– „Podpora sociální integrace v Jihomoravském kraji“ 

a je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím 

Jihomoravského kraje.

Hlavním cílem projektu je snížení izolace sociálně znevý-

hodněných a ohrožených skupin obyvatelstva na území 

Jihomoravského kraje a jejich integrace do společnosti, 

jakož i prevence sociálně patologických jevů. Specifickými 

cíli projektu jsou vyhledávání jedinců a skupin ohrožených 

rizikovým vývojem, poradenství, psychologická pomoc 

a předcházení vzniku společensky patologických jevů. Cílo-

vou skupinou tvoří mladí lidé ve věku 15 – 26 let.

Díky tomuto projektu bylo rozšířeno již stávající pestré 

spektrum služeb naší organizace o tyto služby:

Jedná se o formu přímé komunikace po internetové síti 

prostřednictvím psaného textu. Komunikace probíhá 

pomocí chatovacího programu ICQ. Jeho výhodou je 

bezplatná dostupnost, osobní přístup, možnost soukromí 

a anonymity. Další výhodou je  možnost okamžité přímé 

pomoci a překonání vzdálenosti mezi odborníkem a klienty 

ze vzdálenějších míst. Klienti tak mohou šest dní v týdnu 

komunikovat ve vymezených chatovacích hodinách s naši-

mi odborníky. Prostřednictvím této formy komunikace však 

nelze poskytovat terapii, omezuje se pouze na poradenství 

a krizovou intervenci.

O službu psychologického a sociálního poradenství pro-

střednictvím chatu projevili velký zájem klienti zejména 

BYT NA PŮLI CESTY

MULTIMEDIÁLNÍ FORMA POMOCI
A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚ-
NÝCH: ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB

Chatové poradenství
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ve věku mezi 12-22 lety, za čtyři měsíce provozu jsme jich 

evidovali celkem 52.

Představuje další rozšířenou službu. Tato jedna z nejmoder-

nějších forem komunikace na dálku probíhá prostřednictvím 

webové kamery umístěné na počítači, která přenáší obraz 

i zvuk do vzdáleného počítače. Klient tak nemusí dojíždět do 

našeho krizového centra, přičemž je mu zajištěna okamžitá 

odborná pomoc. Obrazový i zvukový přenos výrazným 

způsobem napomáhá našim odborníkům diagnostikovat  

aktuální situaci klienta při řešení jeho osobních problémů. 

Zároveň přispívá ke zvýšení důvěry klienta v odborníka, 

kterého slyší a vidí před sebou na obrazovce. Bezplatný 

přístup k počítači, který je vybaven kamerovým systémem 

nalezne klient v několika partnerských organizací v celém 

Jihomoravském kraji.

Vzdělávací program je primárně zaměřen na nácvik sociál-

ních kompetencí. Je určen pro nezaměstnané ve věku od 

18 do 26 let (osoby po skončení pobytů v zařízeních ústavní 

péče nebo v pěstounské péči) a osoby ze sociálně znevý-

hodněného prostředí ve věku 15 – 26 let. Výukový program 

vytváří podmínky pro rozvoj osobnosti, pro základní uživa-

telství PC a zvýšení sociálně právního povědomí. Výuka je 

zaměřena na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Vzdělá-

vání probíhá ve skupinách v prostorách organizace.

  

V rámci osvětové činnosti  a výchovných programů realizu-

jeme pravidelné besedy  se žáky základních škol na témata, 

která jsou předem vybrána pedagogickými pracovníky škol.  

Jedná se především o téma „rodina, šikana, negativní 

ovlivňování, týrání a zneužívání,  vztahy mezi vrstevníky“. 

Prostřednictvím besed se žáky se předchází situacím ohro-

žujícím vývoj dítěte obecně, předchází se jeho sociálnímu 

selhání, prvnímu kontaktu dítěte s drogou, apod. Součástí 

besed je nabídka osvětových materiálů, které připravuje 

naše zařízení.

Spolupráce s veřejností, s dalšími institucemi, 

školící pracoviště, medializace - již několik let 

poskytujeme krátkodobé stáže  a praxe studentům vyso-

kých škol z oborů pedagogika, psychologie, sociální práce 

a studentům vyšších odborných škol sociálně-právních. 

Tyto praxe jsou realizovány na základě smluvního vztahu 

s jednotlivými školami. 

Videochatové poradenství

Vzdělávání sociálně znevýhodněných 
mladých lidí

OSVĚTOVÁ ČINNOST, VÝCHOVNÉ 
PROGRAMY, DALŠÍ AKTIVITY
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Organizujeme pracovní schůzky a besedy u kulatého stolu 

s kolegy z jiných odborných pracovišť  nejen z Jihomorav-

ského kraje, a to v rámci výměny zkušeností a nabídky 

spolupráce. Navázali jsme kontakt s obdobným zařízením 

v litevském  Vilniusu, plánujeme společné setkání a vý-

měnnou stáž.

V souvislosti s komplexním řešením případů jednotlivých 

klientů úzce spolupracujeme se zařízeními návazné péče, 

kterými jsou především  orgány sociálně-právní ochrany 

dětí (včetně zpracovávání podkladů pro další opatření),  

orgány činné v trestním řízení, soudy, školy, diagnostické 

ústavy,  pedagogicko-psychologické poradny, pečovatelská 

služba, zdravotnická zařízení. 

V rámci našich mediálních aktivit spolupracujeme s regio-

nálními periodiky. Účastníme se pravidelných rozhlasových 

vysílání, prostřednictvím kterých informujeme veřejnost 

o naší činnosti a hlavně na ni působíme preventivně, což 

považujeme za jeden z našich prioritních úkolů. Preventivní 

programy zaměřené na nejširší veřejnost realizujeme také 

u příležitosti kampaně Brno - Zdravé město.

Nedílnou součástí naší práce jsou pravidelné intervize 

a supervize, které napomáhají ke zvyšování kvality péče 

o klienty a k duševnímu zdraví všech pracovníků.

ON, 4,5 let – výchovné problémy

Chlapec byl do Krizového centra přiveden matkou, která 

byla nešťastná z jeho nezvladatelnosti a emoční nestálosti. 

Klient byl, zčásti i v důsledku organické problematiky, v do-

mácím prostředí velmi obtížně usměrnitelný.  Ve vypjatých 

situacích reagoval vztekem, při požadavcích matky vyhro-

žoval i sebevraždou a prováděl první kroky k jejímu usku-

tečnění. V průběhu docházky vyšlo najevo, že vedle tohoto 

problému je také problémem malé zapojení se otce do 

výchovy, který sice měl o podíl na vedení syna eminentní 

zájem, ale nedokázal na jeho chování správně reagovat. 

Jeho pozice v rodině pak byla frustrující jak pro něj, tak pro 

matku i samotného klienta. V průběhu docházky bylo pra-

cováno jednak s klientem, a jednak s celou rodinou. Využita 

byla i práce se psem. Po posílení vztahu mezi rodiči, podání 

návodů, jak v obdobných situacích reagovat a intenzivněj-

ším zapojením se otce do výchovy,  se chování klienta 

výrazně upravilo. Docházka byla ukončena jako úspěšná.

ON, 15 let – přehnané nároky matky

Na Krizové centrum se obrátila rozvedená matka patnáctile-

tého chlapce se zakázkou řešit  chlapcovy problémy, které 

souvisejí s jeho úzkostností a špatným zvládáním stresu při 

školní zátěži. Tyto problémy pak měly údajně způsobovat 

jeho slabší školní prospěch, který matka považovala za 

synovo selhání, které se snažila napravit tím, že chlapci 

zaplatila mnoho hodin doučování v několik předmětech. 

Chlapec se tak sám či s „doučovatelem“ připravoval i pět 

hodin denně, ale výsledky odpovídající tomuto nasazení se 

PŘÍBĚHY
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nedostavily. Poměrně brzy vyšly najevo další souvislosti,         

chlapec byl na předcházející škole obětí šikany, byl zohled-

ňován v mnoha předmětech údajně z důvodu specifických 

potuch učení. Taktéž byl osvobozen z TV a opakovaně 

v předchozích letech dělal opravné zkoušky z matema-

tiky. Zmiňoval i epizody ztráty vědomí na cestě do školy. 

Vedle toho byl veden v několika poradnách, v psychiatrické 

péči,  a příležitostně docházel i k alternativním léčitelům. 

Vzhledem k zjištěným skutečnostem, ke kterým se ještě 

připojily diagnostické závěry svědčící o tom, že matčiny 

požadavky na vynikající prospěch syna jsou přemrštěné,  

a že jim tedy nemůže klient dostát, bylo matce sděleno, že 

by bylo lepší upustit od vysokých nároků včetně záměru 

zaplatit chlapci střední školu, která ho měla připravit na 

dráhu managera. Ta na toto sdělení reagovala odmítavě 

a nedokázal přijmout fakt, že jejím požadavkům ne-

bude syn schopen vyhovět. Následně synovu do-

cházku do Krizového centra bez udání důvodů ukončila.

ON, 13 let – útěk z domova

Chlapce, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, 

přivezla do Krizového centra  Policie České republiky.  

Chlapec se rozhodl utéct z domova z důvodu stupňujícího 

se psychického i fyzického týrání matkou, kterou opustil 

její manžel, klientův otec. Jako důvod svého útěku uvedl 

další skutečnosti, mezi nimiž byl i matčin zákaz chodit do 

školy s tím, že místo vyučování musel doma plnit absurdní 

úkoly a udržovat s ostatními sourozenci dům v čistotě. 

Chlapec také referoval o tom, že matka již několik měsíců 

nepracuje, že našla zalíbení v alkoholu a téměř nevychází 

z domu. Po příjezdu do KC chlapec požádal o umístění do 

dětského domova. Tomuto jeho požadavku, i s ohledem na 

to, že jeho starší sestra pobývala z podobných důvodů též 

nějakou dobu v dětském domově, bylo po zvážení všech 

možností vyhověno. Chlapec i přes nátlak matky neustoupil 

a díky vstřícnosti příslušných institucí byl převezen do dět-

ského domova. O chlapci nemáme žádné další zprávy.     

9
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PRACOVNÍ TÝM

Speciální pedagog, rodinný terapeut: 
Mgr. Dagmar Úlehlová, ředitelka společnosti
Psychologové: Mgr. Jana Křivánková, Mgr. Jan 
Rajchl, Mgr. Roman Hytych / Mgr.Ivana Jakubeková
Sociální pracovnice: Eva Koloničná,DiS., Blanka 
Klimešová, DiS.
Krizový pracovník: Mgr.Daniela Kabelková, 
Mgr. David Navrátil
Canisterapeut: Andrea Černá
Dětský psychiatr: MUDr. Josef Blažek
Projektový manažer: Mgr. Zdeněk Trávníček
Technický pracovník: Jiří Hrabálek

FINANCOVÁNÍ
Zařízení poskytuje služby na mezirezortní úrovni, finanční 

zabezpečení činnosti je proto vícezdrojové. 

Jako nestátní nezisková organizace se však často 

potýkáme s nedostatkem finančních prostředků, neboť 

dotace ze státního i místního rozpočtu nepokryjí ani dvě 

třetiny provozních nákladů. Finanční prostředky musí 

být tedy doplňovány i z jiných zdrojů. Každoročně proto 

vypracováváme odborné granty zaměřené na naši činnost. 

Snažíme se oslovovat stálé i potencionální sponzory 

a prostřednictvím jejich darů tak zabezpečit plynulý provoz 

celého zařízení. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 

kteří v loňském roce podpořili naši činnost ať 

již finančně, materiálně či morálně. Jejich podporu 

jsme se snažili co nejefektivněji využít ve prospěch 

všech potřebných dětí. Za pomoc, pochopení a podporu 

děkujeme a doufáme, že nám zůstanou příznivě nakloněni 

i v dalších letech. 

Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která 

v roce 2005 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava 

Němcová , předsedkyně Správní rady, Ivana Holásková 

a  Jitka Fikarová, členky Správní rady

Dozorčí rada pracovala ve složení:  PhDr. Marie Výšková, 

předsedkyně Dozorčí rady, Ludmila Křížová a Iveta 

Elzerová, členky Dozorčí rady

:

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
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Dotace ze státního a místního rozpočtu:

Magistrát města Brna: sociální odbor, odbor zdravotnictví

Krajský úřad Jihomoravského kraje: odbor sociální
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Granty a nadační příspěvky:

Nadace Eurotel

NROS/ČT „Pomozte dětem!“

Nadace Duhová energie

Partneři: 

Honeywell,spol.s.r.o., PPF majetková a.s.

Dárci:

Ing. Jaroslav Doležal, Jiří Nepala, JUDr. Petr Přehnil, PhD., 

Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Kompas, Mgr. 

Pavel Brabec – studio Petit, Miloš Pinkava, Místní skupina 

ČČK č.50, PhDr. Marie Výšková, Salesiánské středisko 

mládeže, Brno – Žabovřesky, SNIP&CO, SkyNet, a.s., 

Š + K nábytek 

a anonymní dárci, kteří přispěli na naše sbírkové konto

DÁRCI A PARTNEŘI VÝROK AUDITORA
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Rozvaha (údaje v Kč)

013
018
022
028
042
073
078
082
088
112
211
213
221
311
314
335
381
385

14 864
12 329

158 866
708 444
229 995
-14 864
-12 329
-29 000

-666 564
155 161

35 750
0

2 310 319
0

31 252
0

11 219
0

14 864
12 329

158 866
687 707
322 815
-14 864
-12 329
-29 000

-645 827
155 161

10 244
200

1 035 253
0

49 300
0

4 117
315 630

Aktiva celkem                                                                                               2 945 442                        2 064 465 

AKTIVA

321
324
331
336
342
346
348
384
389
901
911
931
932

-5 868
0
0
0
0
0
0

2 267 762
25 500

968 135
109 417

-438 462
0

28 710
1 700

0
0
0
0
0

1 252 003
54 800

1 060 955
0
0

-329 045

Pasiva celkem                                                                                             2 945 442                        2 069 123

PASIVA

Koncový
stav
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FINANČNÍ ZPRÁVA (Údaje v kč)

50x
51x
52x
53x
54x
5xx

60x
64x
68x
69x
6xx

Výnosy

Náklady
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484 131
893 604

1 698 228
2 355

22 770
3 101 088

48 892
14 771

1 159 188
1 873 578
3 096 429

-4 658
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Naše projekty jsou podporovány:



IČ: 25 34 63 42

613 00 Brno, Sýpka 25

tel., fax: 541 213 732

nonstop linka: 541 235 511

mobil: 608 118 088

http: www.spondea.cz

e-mail: spondea@spondea.cz

KB Brno-město 1102848-621/0100

sbírkové konto: 191 061 534/0300

při ČČK Brno, o.p.s.
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