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Spoleãnost ELIM zaji‰Èuje
aktivity pro dûti a mládeÏ
Podafií se získat prostory b˘valého

klubu FABRIKA?

Zajímavá v˘stava 
v Chrudichromech

Historie ELIMU sahá do roku 2006;
pÛvodnû se jednalo o klubovou ãinnost
spojenou s divadelním spolkem a pofiá-
dáním letních campÛ. V roce 2011 
uspofiádal ELIM multiÏánrov˘ festival
LetFest, zamûfien˘ na dûti a mladé, kte-
r˘m zaãaly prázdniny.  Akce se setkala
s pfiízniv˘m ohlasem a pofiadatelé se
pustili do dal‰í práce - trvalého organi-

zování volnoãasov˘ch aktivit dûtí
a mládeÏe. Vznikla nezisková spoleã-
nost ELIM Letovice, o.p.s., která bû-
hem pÛsobení na Letovicku (a nyní
i v Boskovicích) získala mnoho uznání
za svou prospû‰nou práci. MÚ
v Letovicích podporuje ãinnost ELI-
MU jiÏ fiadu let a napfiíklad senátorka
Ing. Vítková nejen vysoko hodnotí
práci této spoleãnosti, ale vûnovala jí
i osobní pfiíspûvek. Co je ale hlavní -
roste poãet dûtí, které se zapojují do
ãinnosti ELIMU, coÏ svûdãí o tom,
Ïe nabízená forma aktivit je pro nû
zajímavá. ¤editelem spoleãnosti je
Pavel Kratochvíl, kterého jsem se ze-
ptal: 

Pane Kratochvíle, mÛÏete struãnû
popsat jaké pravidelné nebo jednorá-
zové akce pro dûti a mladé pofiádáte?

V Letovicích a v Boskovicích máme
klubovny, které jsou kaÏd˘ t˘den otevfie-
ny dva dny v odpoledních hodinách; v˘-
bava (ping-pong, stolní fotbal, kuleãník
a dal‰í hry) umoÏÀuje zde trávit voln˘
ãas i v pfiípadû nepfiíznivého poãasí.
Nabízíme moÏnost úãastnit se tfieba v˘-
uky angliãtiny zábavnou formou s rodi-
lou mluvãí, rÛzn˘ch, pro dûti zajíma-
v˘ch pfiedná‰ek a besed. To samozfiejmû
není v‰e - pofiádáme v˘lety, závody na
kolech, dobrodruÏné pfiespávací akce,
turnaje, letní tábory a vlastnû v‰e, co se
nám podafií spoleãnû s dûtmi vymyslet.
Tento projekt naz˘váme „Plán B” a je
urãen pro dûti a mladé od 7 do 20 let; pro
ty, ktefií nechtûjí sedût sami doma u po-

ãítaãe, nebo se jen tak poflakovat po
mûstû. Dûti k nám mohou pfiicházet i od-
cházet zcela libovolnû, úãast je naprosto
dobrovolná.

Realizujeme dal‰í projekty:
„Zdravá mládeÏ” - pfiedná‰ky pro

Ïáky základních a stfiedních ‰kol na
téma vztahy v rodinû i kolektivu, se-
xualita, ‰ikana, koufiení a jiné závis-
losti, Facebook a dal‰í sociální sítû.

„Ateliér Agapé” - volnoãasové ak-
tivity pro dospûlé zdravotnû znev˘-
hodnûné osoby. Dále je to jiÏ zmínûn˘
multiÏánrov˘ festival LetFest a pod-
porujeme i zahraniãní mise; na‰e dûti
se skládají drobn˘mi pfiíspûvky na 
pomoc konkrétním kamarádÛm v roz-
vojov˘ch zemích.

To je znaãnû ‰irok˘ zábûr ãinností;
kolik máte zamûstnancÛ a jak jste fi-
nancováni? 

Jsme jen dva trvale placení za-
mûstnanci, ale pomáhá nám fiada
dobrovolníkÛ. Máme pronajat˘ ob-
jekt v Letovicích na âeskobratrské
ulici a v Boskovicích v b˘valé disko-
téce Maják. Vût‰ina finanãních pro-
stfiedkÛ pochází z darÛ sponzorÛ, ale
napfiíklad pfiedná‰ková ãinnost získá-
vá nadaãní pfiíspûvky. Nejvût‰ími
sponzory jsou právû dobrovolníci,
ktefií práci s dûtmi vûnují mnoho své-
ho volného ãasu. Dále máme systém
takzvan˘ch polovedoucích, coÏ jsou
star‰í dûti, které zde jiÏ získaly zku-
‰enosti a pomáhají s organizací
v klubech. 

V souãasnosti se snaÏíte získat
prostfiedky na zakoupení objektu b˘-
valé diskotéky Fabrika v Letovicích;
jaké máte s touto nemovitostí plány?

Jedná se o to, abychom mohli ãin-
nost provozovat ve vlastních prosto-
rách, dostateãnû velk˘ch pro na‰e po-
tfieby; a to objekt Fabriky splÀuje. Ze
stávajícího Sportbaru chceme vytvofiit
nealko bar pro setkávání teenagerÛ,
v dal‰í ãásti bychom rádi postupnû
vybudovali (kromû místa pro samot-
nou klubovou ãinnost) workoutovou
tûlocviãnu, hudební zku‰ebnu a tfieba
i prostor pro dal‰í akce pro ‰irokou
vefiejnost. V blízkosti Fabriky je ska-
tepark, kter˘ je v souãasnosti místem
s nedobrou povûstí; chceme pfiispût
k navrácení pÛvodní funkce této loka-
lity - tedy bezpeãného místa pro spor-
tovní vyÏití mlad˘ch. 

Vyhlásili jste sbírku pro získání
Fabriky, o jakou ãástku se jedná?

Cena nemovitosti je cca 5,5 mil.

Kã. Co se t˘ká nutn˘ch oprav a vyba-
vení, pak poãítáme s v˘raznou svépo-
mocí; máme jiÏ zku‰enosti s úprava-
mi v boskovickém klubu Maják.
Právû tam jsme zjistili, Ïe pokud se
na‰i mladí aktivnû zapojují do práce
na budování a opravách, velmi pro-
spû‰nû se to projevuje na jejich bu-
doucím pfiístupu ke spoleãnému ma-
jetku. 

Pfiispût do sbírky mÛÏe kdokoliv,
máme zaloÏen transparentní úãet
u Fio banky: 2101535302/2010.
Mnoho podrobností o na‰í ãinnosti
najdou zájemci na stránkách www.e-
lim-letovice.cz, informace o projektu
Fabrika pro ELIM jsou na webov˘ch
stránkách www.fabrikaproelim.cz,
pfiípadnû je moÏno zavolat na telefon
739 324 416.

Pane Kratochvíle, dûkuji za rozho-
vor a pfieji Vám hodnû úspûchÛ ve
Va‰i zásluÏné práci.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Elimu

V sobotu druhého druh˘ ve dvû ho-
diny odpoledne zaãala v˘stava „50 let
ma‰karních prÛvodÛ v Chrudichro-
mech”, kterou pofiádá spolek Chrudi-
chromsk˘ ‰ípek. 

Na vystaven˘ch fotografiích je vi-
dût nejen v˘voj ve v˘tvarném pojetí
masek, ale i zmûny ve vzhledu obce
a jejích obyvatel. 

Kromû fotek náv‰tûvníky zaujaly
také ukázky ma‰karních kost˘mÛ.
Zatímco dfiíve v masopustním prÛvo-

du pfievaÏovali ‰a‰ci, kuchafii,
Karkulky, vodníci a kominíci, postu-
pem let pfiib˘valo stra‰ideln˘ch ma-
sek – ãarodûjnice, upífii, ãerti.
Oblíbené zaãaly b˘t i masky zvífiátek. 

Prohlídku v˘stavy zpestfiily soutûÏe
nazvané Ostatkov˘ trojboj, ve kter˘ch
nemohly chybût koblihy a masky.
Pobavili se v‰ichni, i ti co nesoutûÏili.

Za Chrudichromsk˘ ‰ípek 
Radomíra Mûkutová a Iva Unãovská

Foto: Radka Mûkutová

Pavel Kratochvíl, fieditel ELIMU

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = JIÎ 28 ROKÒ GARANCE PRO VÁS!

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY*  MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA*  THAJSKO*  VIETNAM*  ZANZIBAR aj
LÉTO – VYUÎIJTE VâAS = v˘bûr hotelÛ, záloha jen 1.500Kã!   

DÍTù 12/15 LET ZCELA ZDARMA nebo SLEVY AÎ 47% aj.!!!
LETY Z BRNA: BULHARSKO, â. HORA, EGYPT, KALÁBRIE, 

MALLORCA, ¤ECKÉ OSTROVY, S. KYPR, TUNISKO, TURECKO
POBYTOVù-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V âR, EVROPOU I EXOTIKOU

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA*AMERICATOURS*BLUESTYLE*BRENNA*
âEDOK*EXIM*ESO* FIRO* FISCHER*NECKERMANN*
NEV-DAMA*RIVIERA*TRAVEL2002*VICTORIA*VTT AJ.


