Úvodní slovo
Středisko Eljon, které se zrodilo z nefunkční fary, bylo možná ve svých začátcích považováno za zbytečný projekt. Teprve po
několika letech provozu se ukazuje, jak velkým přínosem pro Špindlerův Mlýn toto dílo je.
Čím by byl Špindlerův Mlýn jako nejznámější krkonošské centrum bez kostela a fary, duchovního centra každé žijící vesnice - pouhým
klubkem subjektů, zaměřených na vydělávání peněz, v mezisezonách pak mrtvým místem s hromadou prázdných bytových domů a
v sezonách továrnou zabezpečující spaní, jídlo, sport a relax ve velkém.
Říká se, že na horách je k Bohu nějak blíž, že zde vždy žili dobří lidé. Dílo Eljon je toho živým důkazem. Touha umožnit pobyt
v horách i méně majetným lidem, rodinám s hodně dětmi, ale zejména skupinkám hostů, kteří přišli do Špindlu načerpat nejen fyzické
síly, ale také se duchovně občerstvit, se zde stala skutečností. Zvyšující se procento prospěšných akcí tomu nasvědčuje. Duchovní
vedení těchto akcí zabezpečuje páter Jiří Šlégr, ředitel Papežských misijních děl pro Českou republiku, který stál u zrodu Eljonu.
Fara ve Špindlerově Mlýně se pro svou milou atmosféru stává duchovní oázou, kde každý může prožít krásné chvíle.
Ing. Martina Tomášková
členka dozorčí rady 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.
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, Kindermissionswerk, 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
Ing. Ivo Fišera
MUDr. Marie Svatošová
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Římskokatolická farnost Vrchlabí
Náměstí míru 287
Vrchlabí
543 01
47 46 65 70

Dozorčí rada
předseda
členové

Ludmila Žalská
Ing. Martina Tomášková
Lenka Nováková

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 272 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 142 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:
17. - 24.2.
pobyt mládeže z farnosti sv. Matěje, Praha
23. - 25.3.
duchovní obnova pro scholu od sv. Salvátora, Praha
1. - 8.4.
Týden ticha
16. - 17.4.
setkání diecézních ředitelů PMD
20. - 22.4.
7. Misijní škola animátorů
27. - 29.4.
víkend pro rodiny s dětmi Krakonošovo tajemství
4. - 6.5.
výtvarný víkend pro rodiny s dětmi Barevný svět kolem nás
11. - 13.5.
víkend pro předškolní skautíky z Vrchlabí
14. - 18.5.
pobyt studentů Střední školy sociální, Jihlava
19. - 25.5.
pobyt žáků 2.stupně ZŠ Hradec Králové
25. - 27.5.
víkend pro rodiny s dětmi Krakonošovo tajemství II.
27.5. - 1.6.
pobyt studentů Střední církevní školy, Kolín
1. - 3.6.
výtvarný víkend pro dospělé Nauka o barvách
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27 účastníků
19 účastníků
5 účastníků
9 účastníků
18 účastníků
20 účastníků
21 účastníků
22 účastníků
26 účastníků
18 účastníků
21 účastníků
14 účastníků
19 účastníků

8. - 11.6.
12. - 15.6.
15. - 17.6.
25. - 27.6.
21. - 28.7.
5. - 11.8.
11. - 16.8.
11. – 12.9.
14. – 16.9.
17. – 20.9.
20. – 23.9.
12. – 14.10.
19. - 21.10.
26. – 28.10.
2. - 4.11.
9. – 11.11.
16. – 18.11.
23. – 25.11.
30.11. – 2.12.
7. – 9.12.
14. - 16.12.

15.setkání zdravotníků
16.setkání zdravotníků
víkend pro rodiny s dětmi Co nám o sobě mohou říct rostliny
pobyt žáků ZŠ Provodiv-Šonov
pobyt dětí z výtvarného kroužku, Zbraslavice
duchovní cvičení pro dívky
Prima týden
setkání diecézních ředitelů PMD
8. Misijní škola animátorů
17.setkání zdravotníků
duchovní obnova pro manželské páry
výtvarný víkend s duchovním programem Hedvábný víkend
pobyt farního společenství CČSH, Praha
4.výročí otevření Eljonu
pobyt skautského oddílu, Vrchlabí
výtvarný víkend pro dospělé
Misijní duchovní obnova
víkend pro rodiny s dětmi Za první sněhovou vločkou
Adventní víkend ticha
výtvarný víkend pro rodiny s dětmi Barevný svět kolem nás II.
pobyt vodních skautů, Pardubice

Celkem se tento rok ve středisku Eljon uskutečnilo 34 akcí pro 638 účastníků.
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22 účastníků
19 účastníků
26 účastníků
9 účastníků
27 účastníků
23 účastníků
21 účastníků
8 účastníků
16 účastníků
20 účastníků
16 účastníků
8 účastníků
23 účastníků
30 účastníků
14 účastníků
17 účastníků
9 účastníků
22 účastníků
18 účastníků
21 účastníků
30 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 2007 bylo 46 %, z čehož na hlavní činnost i na komerční ubytování připadá 23 %.
Podrobný přehled po jednotlivých měsících ukazuje následující graf.
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c) úpravy budovy střediska a jeho okolí
Během léta jsme vyměnili již dosluhující střešní krytinu z pozinkovaného plechu na měděnou a střechu doplnili ještě o jedno bednění
a odvětrávací hřeben. V interiéru střediska jsme letos dovybavili kuchyň pro hosty myčkou nádobí, což s povděkem přijali hlavně větší
skupiny ubytovaných. Ve společenské místnosti a na některých pokojích jsme vyměnili již dosluhují kovové čalouněné židle za
celodřevěné, které se více hodí k ostatnímu vybavení. V pěti pokojích došlo též k výměně koberců.
nová střešní krytina a úpravy střechy
587 377 Kč
myčka nádobí
13 220 Kč
zátěžové koberce
7 740 Kč
dřevěné židle
15 862 Kč
Celkově jsme do úprav střediska letos investovali 624 199 Kč.
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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 do jeho vybavení a poskytovat slevy
při pořádání a zajišťování prospěšných akcí. Velký dík patří organizaci Kindermissionswerk z Německa za dar 20 000 € na
rekonstrukci střechy budovy Eljonu, bez kterého bychom tuto práci provést nemohli. Další naše příjmy pocházejí z pronájmu jedné
z místností střediska Papežským misijním dílům v České republice, které ji využívají jako svou provozní kancelář a z tržeb za prodané
drobné zboží.

Výdaje společnosti

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

hlavní
činnost
30 374,70
6 956,80
19 079,10
23 382,00
13 499,75
13 699,35
37 311,36
21 142,90
32 937,40
13 033,50
211 416,86

vedlejší
činnost
20 184,60
10 500,40
21 199,00
17 005,22
11 045,25
7 145,85
1 522,15
6 017,05
23 914,60
2 967,50
26 834,10
2 606,70
150 942,42
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správa

2 119,90
2 125,56
16 673,65
6 696,40
9 963,00

10 426,80
48 005,31

celkem

50 559,30
17 457,20
42 398,00
42 512,78
24 545,00
23 819,50
15 221,50
50 024,81
55 020,50
2 967,50
59 771,50
26 067,00
410 364,59

Příjmy společnosti
vedlejší
činnost
313 024,24 000,-

hlavní činnost

ubytování
nájem PMD
ostatní výnosy
tržby za zboží
finanční dary
celkem

308 992,19 212,98

4 850,551 020,879 224,98

341 874,-

celkem
622 016,24 000,19 212,98
4 850,551 020,1 221 098,98

Rezervní fond
K 31.12.2007 bylo v rezervním fondu společnosti 1 377 519,96 Kč.

Zhodnocení roku 2007
- celková obsazenost střediska klesla oproti roku 2006 o 2 % na 46 % a to hlavně díky nižšímu počtu rekreačních pobytů v měsících
leden a březen, zapříčiněnému nedostatkem sněhu. Na prospěšné akce letos připadá 50 % z celkového počtu pobytů, to je o 2 % více
než v roce 2006. Na Eljonu proběhlo 34 prospěšných akcí pro 638 účastníků, což je srovnatelný počet s rokem minulým.
- středisko Eljon tento rok samo pořádalo 21 akcí nejrůznějšího zaměření. Zachovali jsme ty již tradiční (Týden ticha, Setkání
zdravotníků, Prima týden, Misijní škola animátorů, Duchovní cvičení pro manželské páry, Misijní duchovní obnova, výtvarné víkendy
pro dospělé, víkendy pro rodiče s předškolními dětmi, Adventní víkend ticha) a nově též přidali víkend pro rodiny s dětmi Co nám o
sobě mohou říct rostliny o použití bylin při prevenci a léčbě předškoláků a výtvarný Hedvábný víkend s duchovním programem.
- z hlediska údržby Eljonu byla naším cílem výměna dosluhující krytiny z pozinkovaného plechu na hlavní střeše budovy za krytinu
měděnou, což se nám během června a července podařilo.
- připravili jsme pohledy střediska Eljon, které si mohou hosté u nás zakoupit.
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Cíle pro rok 2008
- pokračovat v pořádání tradičních akcí.
- rozšířit nabídku o akce pro seniory.
- pokračovat v úpravách okolí střediska dostavbou altánu a vybavením prostor okolo ohniště pro hosty.

Přílohy
Fotodokumentace
Přílohy k finanční správě
Pohled střediska Eljon
Ceník platný od 25.12.2007

Zpracoval: Petr Erlebach

květen 2008
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Krakonošovo druhé tajemství 25.- 27.5.
Za první sněhovou vločkou 23.- 25.11.

Hedvábný víkend 12.- 14.10.
.

Adventní víkend ticha 30.11.- 2.12.
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Pohled střediska Eljon

Ceník platný od 25.12.2007
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