
Výroční zpráva



Svatojakubská cesta nám změnila život. 
Ultreia je náš způsob, jak jí to vrátit.

Jako dobrovolníci.

S láskou.



Vize a mise

Vize: 

Lidé budou chodit na dálkové poutě, díky čemuž budou povznášet sebe i národ.

Mise:  

Podporujeme svatojakubskou poutní cestu a další poutě informačně, 
organizačně a materiálně.



Hlavní cíle spolku

● organizování spirituálních poutí v ČR i mimo ČR,
● pořádání kurzů osobního rozvoje s tématikou poutnictví,
● popularizace spirituálních poutí,
● značení českých větví mezinárodních poutních cest,
● značení českých spirituálních poutních cest,
● získávání prostředků na podporu spirituálních poutí a na značení 

mezinárodních i národních poutních cest.



Orgány spolku
Předsedkyně
Olga Jankovcová 

Místopředsedové
Tomáš Jindřich, Lucie Luňáčková

Výbor
Olga Jankovcová, Tomáš Jindřich, Lucie Luňáčková, Radka Taucová, David 
Kazda

Revizor 
Jan Bím

Členská schůze



Obecné informace

Sídlo: Rytířova 811/19, Praha 4, 143 00

Kontaktní adresa: Informační centrum KČT, ULTREIA z.s., Fügnerovo 
náměstí 3, 120 00 Praha 2

IČO: 22720162  

Bankovní spojení: 2400957011/2010  

IBAN: CZ15 2010 0000 0024 0095 7011, BIC: FIOBCZPPXXX

Založeno: 15. 10. 2008



Aktivity v roce 2018



Jarní pouť
V březnu jsme zavítali na pouť z Kralup na Budeč.     



Letní pouť

V létě jsme uspořádali dvě na sebe navazující čtyřdenní poutě z Prahy 
Zbraslav směrem na Železnou.   



V sobotu 10. 11. proběhlo tradiční podzimní setkání, kde jsme seznámili naše 
členy s podrobnou činností v uplynulém roce. Během veřejné části zazněly 
např. prezentace o méně tradičních trasách z celého světa. 

 

Setkání poutníků



Mezigenerační pouť

V listopadu jsme propojovali generace cestou podél Svatojánských proudů.  

  



Odhalení poutních kamenů
V průběhu roku 2018 byly postupně odhaleny 3 poutní kameny na 
Východočeské trase. Konkrétně to bylo v Pardubicích, Jaroměři a Přelouči. 
Do Přelouče za námi dokonce přijel španělský velvyslanec, Jeho Excelence 
Ángel Lossada Torres-Quevedo.      



Spolupráce s kraji
Díky podpoře Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje jsme 
postupně vyznačili Všerubskou a Východočeskou trasu. K těmto trasám vznikly 
mapky a letáky s popisy cest, aby se poutníci lépe orientovali.       

  



Co nám přinese rok 2019?

Věšteckou kouli nemáme, ale chystáme se na…

● březnovou pouť do Starého Plzence
● odhalení sochy sv. Jakuba v Ruprechticích
● letní pouť po Všerubské trase
● vytvoření tištěných informačních materiálů pro Žitavskou a Moravskou 

trasu
● vytvoření nového vícejazyčného webu



Závěrem
Děkujeme Vám za Vaši přízeň i podporu. Vážíme si toho. 

Pokud chcete přispět k dalšímu rozvoji českých tras a podpory poutníků, 
staňte se naším členem a zapojte se aktivně do činnosti spolku nebo nás 
podpořte materiálně. Číslo účtu je 2400957011/2010. 



Finanční ukazatele
Výsledovka (hodnoty v tisících Kč)

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby  243
Náklady celkem  243
B. I. Provozní dotace                                                                     155 
B. II. Přijaté příspěvky                                                                14
B. III. Tržby za vlastní výkony a zboží   24
Výnosy celkem  193
C. Výsledek hospodaření před zdaněním  -50
D. Výsledek hospodaření po zdanění  -50



Rozvaha (hodnoty v tisících Kč)

AKTIVA na začátku obd. na konci obd.
B. Krátkodobý majetek celkem                   87   66
B. II. Pohledávky celkem                                                         28                                0
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem                   59   66
Aktiva celkem           87   66

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem                   67   16
A. I. Jmění celkem                                                                    6                                 6
A. II. Výsledek hospodaření celkem                   61   10
B. Cizí zdroje celkem  20   50
B. III. Krátkodobé závazky celkem    0   25
Pasiva celkem  87   66


