
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.
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Členská schůze



Obecné informace

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

Kontaktní adresa: Ultreia, z.s.,  Urbánkova 59/3366, 143 00 Praha 4

IČO: 22720162  

Bankovní spojení: 2400957011/2010  

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

Založeno: 15. 10. 2008



Aktivity v roce 2019



Jarní pouť
Poutnickou sezonu jsme zahájili ve Starém Plzenci a na zámku Kozel.      



Odhalení sochy sv. Jakuba v Ruprechticích
26. 5. 2019 byla u kostela sv. Jakuba v Ruprechticích odhalena socha 
moderního poutníka jako součást projektu Po stopách sv. Jakuba 
v česko-polském příhraničí. 



Benefiční pouť pro Domov sv. Josefa
29. 5. - 2. 6. se konala benefiční pouť pod záštitou velvyslance Španělského 
království v České republice. 

 



Pouť Prahou na svátek sv. Jakuba

25. 7. jsme absolvovali pouť Prahou až ke kostelu sv. Jakuba v Petrovicích.   



1. ročník Sedmiletého projektu 

V září se skupina poutníků vydala na první etapu z Le Puy-en-Velay do Conques. 
   



V sobotu 23. 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, historii 
svatojakubské cesty a spolupráci s KČT.

 

Setkání poutníků



Spolupráce s kraji
Díky podpoře Středočeského kraje a města Olomouc jsme vytvořili mapky 
k Žitavské a Moravskoslezské trase.        

  



Rozvaha 

Rozvaha za rok 2019 je ke stažení zde. 

https://drive.google.com/file/d/1ZN-Z0BNhI05oBHAA-GW0Zb6sTpgXr1Xo/view?usp=sharing


Výsledovka

Výsledovka za rok 2019 je ke stažení zde. 

https://drive.google.com/file/d/1JpYs3aIoMCBnaFYFrcmEOtfQs0dTXPiY/view?usp=sharing


Co nám přinese rok 2020?

Věšteckou kouli nemáme, ale chystáme se na…

● jarní víkendovou pouť
● letní týdenní pouť
● spuštění nového webu
● druhý ročník cesty do Santiaga v úseku Conques - Moissac
● vytvoření letáků k Jihočeské a Železné trase
● rozšíření výdejních míst credencialů



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. 


