
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 2021



Přehled všech aktivit

Letošní rok byl na aktivity velmi pestrý. Zde je uveden jejich výčet, 
v prezentaci dále uvádíme jen některé vybrané.      

https://docs.google.com/document/d/1Ms-jmejbTOlL_tTC4A2XAKogSie0Hw--mnQcdMLc8OM/edit?usp=sharing


Pouť k příležitosti svátku sv. Jakuba
Letošní rok jsme se vydali putovat na trase Pomezní Boudy – Sněžka – Janské 
Lázně – Hostinné – Dolní Olešnice.    



Putování z Nepomuku do Všerub
Příjemná pouť z Nepomuku přes Plánici, Klatovy a Kdyni do Všerub.



Benefiční pouť pro Domov sv. Josefa
16. - 20. 6.  se konal 4. ročník benefiční poutě pro Domov sv. Josefa. 

 



Na Mapy.cz jsou už téměř všechny trasy nově označeny. Stačí zadat 
“svatojakubská cesta”.

 

Označení tras na Mapy.cz



Rozhodli jsme se začít řešit nedostatek ubytování a pustili se do projektu 
Postel pro poutníka. 

 

Postel pro poutníka



Jednokolečko
Pořídili jsme jednokolečko, aby bylo putování dostupnější i pro ty, kteří 
nemohou putovat po svých.        

  



Poutní budky s razítky
Díky podpoře Jihočeského kraje jsme umístili 6 dřevěných poutnických budek 
s razítky na Jihočeské trase.    

  



Rozvaha 

Rozvaha za rok 2021 je ke stažení zde. 

https://drive.google.com/file/d/1FSsyYG5_bqBEwzPTCKCjVDNBc3S3_RMk/view?usp=sharing


Výsledovka

Výsledovka za rok 2021 je ke stažení zde. 

https://drive.google.com/file/d/1L-4yKENwRFvvmmHge8HM8R3cKzMIF1Fe/view?usp=sharing


Co nám přinese rok 2022?

Věšteckou kouli nemáme, ale chystáme se na…

● jarní víkendovou pouť
● letní týdenní pouť
● rozšíření výdejních míst credencialů
● spuštění platformy pro ubytování poutníků
● rozšíření sítě poutnických budek s razítky
● označení chybějících úseků v terénu



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. 


