Úvodní slovo
Jsem rád, že i loňský rok byl pro naše středisko požehnáním. Ve srovnání s rokem minulým k nám přijelo více návštěvníků, pro
které se nám podařilo připravit řadu nových tématických pobytů. S Boží pomocí jsme započali také úpravu přilehlého okolí střediska
s cílem vytvořit zázemí pro venkovní pobyt hostů. Velikou radostí jsou pro nás členové Duchovní stavby a Duchovní stráže Eljonu.
Oni svými modlitbami společné dílo již několik let podporují.
Mám radost, že počáteční představy o smyslu a existenci Střediska Eljon se daří naplňovat. Naše snažení svěřuji do mocné ochrany
Panny Marie a sv. Terezičky, patronek Eljonu. Věřím, že i nadále nás sám Nejvyšší bude provázet svým požehnáním.
P. Jiří Šlégr
ředitel Eljon o.p.s.

Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon
Hlavním cílem společnosti je provozovat horské středisko Eljon a tím vytvářet zázemí pro pastorační, evangelizační, kulturní,
vzdělávací, společenskou, sportovní a rekreační činnost včetně jejího organizování. Především to znamená :
- spolupracovat s hospicovým hnutím v České republice - poskytovat zázemí pro vzdělávání laiků i odborníků v této oblasti, nabízet
zvýhodněné ubytování zaměstnancům hospiců a jejich rodinným příslušníkům.
- navazovat spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména pak budování česko-německých vztahů.
- vytvářet pro mládež programy duchovního, evangelizačního a misijního charakteru.
- organizovat programy zaměřené na práci s rodinou.
- zajišťovat zázemí pro farní společenství ve Špindlerově Mlýně, neboť ve středisku je umístněn farní úřad a je zde i byt zdejšího
duchovního správce.
Pro finanční zajištění své hlavní činnosti provozuje Eljon o.p.s. jako vedlejší činnost běžné komerční ubytování.
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Historie společnosti
Vznik a historie společnosti jsou spojeny s budováním a provozem střediska Eljon. V roce 1997 na základě projektu „Podaná
ruka“ pro pomoc příbuzným pacientů a zaměstnancům Hospice Anežky České v Červeném Kostelci vznikl projekt s názvem
„Středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně“, který se zabýval rekonstrukcí staré katolické fary ve Špindlerově Mlýně a jejím využitím.
Zpočátku práce probíhaly pod patronací Občanského sdružení „Quo Vadis?“ se sídlem v Olešnici v Orlických horách. V rámci tohoto
sdružení bylo v prosinci 1997 zřízeno „Centrum volného času Eljon“ se sídlem ve Vrchlabí. K osamostatnění střediska došlo
20.4.2000, kdy vznikla nová právnická osoba „Obecně prospěšná společnost Eljon - Eljon o.p.s.“.
Samotná rekonstrukce budovy započala v létě 1997 za pomoci několika dobrovolníků a nevelkých peněžitých darů jednotlivců.
Postupem času přibývalo jak rukou ochotných pomoci manuálně, tak i finančních příspěvků, především od zahraničních fondů a
nadací (Česko-německý fond budoucnosti, Renovabis, Foundation Katholieke Noden, National Alliance of Czech Catholics,
Ministerstvo kultury ČR a dalších). Rekonstrukce byla završena slavnostním otevřením střediska 5.října 2003 za přítomnosti
královéhradeckého biskupa Dominika Duky.

Struktura společnosti
Název
se sídlem
IČO
tel.+ fax
e-mail

Ředitel

P. Ing. Mgr. Jiří Šlégr

Eljon o.p.s.
Špindlerův Mlýn 33
543 51
25 93 74 05
499 523 852
info@eljon.cz
www.eljon.cz
Správní rada
předseda
členové

Zakladatel
se sídlem
IČO

Petr Erlebach
Ilona Máslová
Lenka Nováková do 30.3.
Ing. Ivo Fišera od 1.4.
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Římskokatolická farnost
Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 33
543 51
62 04 83 68

Dozorčí rada
předseda
členové

MUDr. Marie Svatošová
Ing. Martina Tomášková
Ing. Ivo Fišera do 30.3.
Lenka Nováková od 1.4..

Lidé, kteří nám pomáhají
Věříme, že každá lidská činnost, a tedy i budování a provoz střediska Eljon, má dvě roviny, materiální a duchovní. A právě na
podporu té duchovní běží již několik let dvě aktivity - Duchovní stavba Eljonu a Duchovní stráž u brány Eljonu.
Duchovní stavba Eljonu - celý dům byl ve zmenšeném měřítku postaven z krabiček od zápalek, z nichž každá představuje jednu
jeho konkrétní část. Každý, kdo projeví zájem se stavby účastnit, obdrží 1 krabičku, do které bude moci „vložit“ 166 hodin modliteb
(adorace, četba Písma, půstu, ...). Po splnění tohoto závazku nám zašle krabičku zpět na Eljon, kde ze všech vrácených celou duchovní
stavbu jednou slepíme. Zatím se zapojilo 263 stavitelů z České republiky i zahraničí.
Duchovní stráž u brány Eljonu - každý ze zájemců si vybere jeden den v týdnu, kdy bude modlitbou držet tuto duchovní stráž.
Tento rok měl Eljon 128 strážců.

Zpráva o činnosti
Zprávu lze rozdělit do tří oblastí: a) pořádání prospěšných akcí
b) ubytovací služby
c) úpravy budovy střediska a jeho okolí

a) pořádání prospěšných akcí
Tento rok jsme realizovali tyto akce:
5. - 12.2.
rekreačně-duchovní pobyt skupiny katolické mládeže z Polska
20. - 27.3.
Týden ticha - prožití velikonočního týdne v tichu, s Bohem a se sebou samým
1. - 3.4.
pobyt skautů ze střediska Červený Kostelec
4. - 5.4.
setkání diecézních ředitelů PMD
15. - 17.4.
duchovní obnova pro Scholu od Nejsv.Salvátora z Prahy
23. - 24.4.
porodnický kurz pro nastávající rodiče
8.- 13.5.
pobyt mateřského centra Kopretina z Vrchlabí
20. – 23.5.
10.setkání zdravotníků - pořádané zejména pro zaměstnance hospiců
jako prevence syndromu vyhoření
27. – 29.5.
Dynamická kresba – výtvarný víkend pro rodiče s dětmi
10. - 13.6.
pobyt dětského výtvarného kroužku ze Zbraslavic
13. – 19.6.
Praktický seminář Shiatsu - japonská léčebná metoda
24. – 26.6.
pracovní pobyt občanského sdružení „Smíření“
26.6.
poskytnutí zázemí pro návštěvníky Špindlerovské pouti
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22 účastníků
6 účastníků
30 účastníků
7 účastníků
13 účastníků
12 účastníků
25 účastníků
18 účastníků
23 účastníků
20 účastníků
15 účastníků
16 účastníků
35 účastníků

pobyt mládeže z římskokatolické farnosti Odry
Prima týden – kurs zdravé výživy spojený s duchovní obnovou
11.setkání zdravotníků
setkání diecézních ředitelů PMD
Misijní škola animátorů - víkend zaměřený na misie u nás i ve světě
pobyt skautů ze střediska Červený Kostelec
Dynamická kresba II. – podzimní výtvarný víkend pro rodiče s dětmi
Misijní duchovní obnova
Duchovní cvičení pro manželské páry
pracovní pobyt občanského sdružení „Smíření“
Antiochie 2005 – pobyt rodin s dětmi spojený se službou pro místní
římskokatolickou farnost (návštěvy nemocných a osamělých, zpívání koled atd.)

26.6. - 2.7.
6. - 11.8.
16. - 19.9.
19. - 20.9.
7. - 9.10.
14. - 16.10.
21. – 23.10.
27. - 30.10.
3. - 6.11.
25. - 27.11.
28.12. - 1.1.

10 účastníků
28 účastníků
23 účastníků
9 účastníků
25 účastníků
27 účastníků
23 účastníků
11 účastníků
18 účastníků
16 účastníků
19 účastníků

Celkem se tento rok ve středisku Eljon uskutečnilo 24 akcí pro 451 účastníků.

b) ubytovací služby
Celkem bylo tento rok k dispozici 22 lůžek v šesti pokojích - třikrát dvoulůžkovém, dvakrát pěti a jednou šestilůžkovém s vlastním
WC a koupelnou. Ostatní pokoje mají sociální zařízení společné v 1.patře, kde je i kompletně vybavená kuchyně a jídelna. Celkové
využití ubytovací kapacity střediska za rok 2005 bylo 42 %, z čehož na hlavní činnost připadá 13 % a na komerční ubytování 29 %.
Podrobný přehled po jednotlivých měsících ukazuje následující graf.
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c) úpravy budovy střediska a jeho okolí
Tento rok jsme se především věnovali vybudování dřevěné kůlny s kamennou podezdívkou, umístněné u parkoviště. Tato kůlna slouží
jako sklad rozměrných věcí, domovního odpadu a topného dřeva. Naše finanční situace nám ještě dovolila zahájit terénní úpravy u
budoucího venkovního posezení pro hosty a přístupu k němu.
kůlna - projektová dokumentace kůlny
4 500 Kč
vyhloubení základů a kamenná podezdívka kůlny
66 476 Kč
samotná dřevěná kůlna včetně měděné střechy
144 343 Kč
elektroinstalace
8 393 Kč
bezpečnostní signalizace
6 366 Kč
pojištění
950 Kč
terénní úpravy venkovního posezení
18 064 Kč
oprava dlažby v lyžárně
26 558 Kč
doplnění výsadby stromů a jejich zabezpečení na zimu
6 820 Kč
doplnění vnitřní výbavy střediska
12 230 Kč
Celkově jsme do úprav střediska a jeho okolí letos investovali 294 700 Kč.

Poděkování dárcům
Náš velký dík patří následujícím dárcům, kteří v roce 2005 přispěli na provoz střediska Eljon:
MUDr.Diana Finkeová, Vrchotovy Janovice
1 500 Kč
firma ZOO servis, MVDr. Tomáš Krejčí
ovčí houně v hodnotě 6 000 Kč
Eva Martinková
500 Kč
Celková výše darů tento rok byla 8 000 Kč.

Finanční zpráva
Hlavním zdrojem příjmů naší společnosti i tento rok bylo v rámci doplňkové činnosti poskytování ubytovacích služeb na
komerční cenové úrovni. Zisk z této činnosti nám dovolil investovat do úprav budovy střediska a jeho okolí a poskytovat slevy při
pořádání a zajišťování prospěšných akcí. Další naše příjmy pocházejí z darů a z pronájmu jedné z místností střediska Papežským
misijním dílům v České republice, které ji využívají jako svou provozní kancelář.
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Příjmy společnosti
vedlejší
činnost
402 646,60
24 000,-

hlavní činnost
ubytování
nájem PMD
ostatní výnosy
finanční dary
celkem

201 020,3 273,40
2 000,206 293,40

426 646,60

celkem
603 666,60
24 000,3 273,40
2 000,632 940,-

Výdaje společnosti

provoz ubytování
prádelna
elektřina
plyn
vodné a stočné
PHM
7
pojištění,
daň
telefony, poštovné
ostatní služby
ostatní náklady
odpisy
opravy
celkem

hlavní
činnost
28 368,30
5 434,60
18 015,40
31 571,70
9 258,70
16 786,40
18 688,10
19 865,20
12 417,24 594,20

vedlejší
činnost
16 353,20
8 151,90
20 017,20
22 961,20
7 575,30
6 901,20
2 063,60
20 016,80
25 733,90
14 612,70
5 675,40

16 845,40

184 999,60

150 062,40

64 190,70
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správa

celkem

3 165,-

47 886,50
13 586,50
40 034,30
57 403,10
16 834,00
23 105,50
18 850,00
56 343,00
51 065,10
27 029,70
47 115,00
399 252,70

2 001,70
2 870,20
16 204,30
2 063,60
17 638,10
5 466,-

Zhodnocení roku 2005
-

-

celková obsazenost střediska vzrostla oproti roku 2004 o 1 % na 42 %. Z toho na prospěšné akce připadá 13 %, což je
o 3 % více než minulý rok.
v únoru tohoto roku se nám podařilo vyrobit informační leták o Eljonu. Také s jeho pomocí jsme začátkem jara
provedli větší propagaci střediska, zaměřenou jak na nabídku komerčního ubytování, tak i na námi pořádané akce.
s úspěchem jsme pokračovali v úpravách okolí domu, především se zdařilo vybudovat u parkoviště tolik potřebnou
dřevěnou kůlnu na nářadí a domovní odpad. Začali jsme i s terénními úpravami v místě, kde bude pro hosty venkovní
posezení s ohništěm a dětský kout.
středisko Eljon tento rok samo pořádalo deset akcí nejrůznějšího zaměření. Zachovali jsme ty již tradiční (Týden
ticha, Setkání zdravotníků, Prima týden, Misijní škola animátorů, výtvarný víkend pro rodiče s dětmi, silvestrovská
Antiochie) a přidali k nim další (Praktický seminář Shiatsu, Misijní duchovní obnova, Duchovní cvičení pro
manželské páry).

Cíle pro rok 2006
-

pokračovat v pořádání tradičních akcí.
nabídnout prostory Eljonu řeholním společenstvím, navázat spolupráci s diecézními centry pro mládež a rodinu.
hledat nové kontakty a možnosti pro přeshraniční spolupráci, zejména v německy mluvících zemích.
hledat nové kontakty a možnosti spolupráce se školami a mládežnickými organizacemi.
pokračovat v realizaci úprav okolí domu, zejména dořešit venkovní prostory pro stálé obyvatele domu a dokončit
posezení s ohništěm včetně přístupové cesty k němu.

Vypracoval: Petr Erlebach

květen 2006
7

