
  
  
  
Výroční zpráva spolku Cesta Česka 2020     

   

Vážení a milí přátelé a příznivci Cesty Česka, 

Rád bych Vám za celý náš spolek ke konci roku poděkoval za Vaši podporu a za přízeň, 

kterou jste nám po celý rok projevovali. Není pochyb o tom, že rok 2020 byl výjimečný a že nikdo z nás 

nic podobného ještě nezažil. Všichni jsme se museli přizpůsobit novým podmínkám, čelit novým 

výzvám, učit se novým dovednostem a zpracovávat nové zkušenosti. Nemá smysl se o tom rozepisovat, 

každý z nás ví, jak tento rok prožil. Komplikace se samozřejmě nevyhnuli ani Cestě Česka, přesto si 

myslím, že letošek byl v rámci možností úspěšný. 

Dovolte mi zmínit pár důležitých událostí:  

 Poutní cesta Blaník-Říp ožila a cestu absolvovaly již desítky, ne-li stovky poutníků. Někteří z 

nich sdíleli své zkušenosti a prožitky v Knize poutníků https://www.cestaceska.cz/cs/poutni-

cesty/kniha-poutniku.html. Umístili jsme na klíčové body schránky s razítky a pravidelně 

rozvážíme materiály partnerům na trase. Před pár týdny běžela o naší poutní cestě reportáž v 

Toulavé kameře https://1url.cz/HzbsR. 

 

 Založili jsme na Facebooku i skupinu, kde je možné diskutovat a sdílet fotky z pouti 

https://www.facebook.com/groups/369360101002395. Máme moc velkou radost z toho, že o 

poutní cestě se dozvídají další a další lidé a že si získává nové příznivce. 

 

 Na jaře jsme spustili nové webové stránky spolku na adrese www.cestaceska.cz, na které 

odkazují i QR kódy na tabulkách podél poutní cesty. Tohle všechno by nebylo možné bez Vaší 

podpory a finančních darů. 

 

 Bohužel se letos nekonal letní dětský tábor Český rytíř. Přestože to v létě vládní nařízení 

umožňovala, rozhodli jsme se tábor raději nepořádat, jak z epidemiologických, tak z 

organizačních důvodů. Po dětech se nám ale stýská a dva roky po sobě už je nechceme nechat 

ležet ladem. Vždyť některé bychom už ani nemuseli poznat. Proto jsme na prázdniny zamluvili 

staré známé tábořiště v Hradcích. Tentokrát plánujeme tábor kratší, ale o to intenzivnější. 

Prozradím zatím jen, že budeme hodně chodit, možná skoro až putovat. Termín se musel 

posunout z důvodu obsazenosti tábořiště na 22.7.-1. 8. 2021. Počítejte tedy s tímto termínem, 

pokud s námi Vaše děti chcete poslat. Budeme pevně věřit, že koronavirus nám v létě dovolí 

tábor uspořádat. 

 

 Letos jsme se nemohli moc scházet, abychom si popovídali. Ani Pouť Českého Anděla se 

nekonala, přesto vím, že mnoho z Vás se na Řípu sešlo a sváteční den jste si i tak užili. Bylo by 

skvělé, kdybychom se tam mohli potkat v sobotu 22.5.2021, na kdy plánujeme další ročník 

Pouti. Zřejmě nebudou ještě povoleny žádné velké veselice, ale procházka přírodou by mohla 

projít :-). 

 

Ještě jednou Vám všem děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám krásné vánoční svátky a 

do nového roku hlavně zdraví, ale také štěstí, klid, jasný záměr a sílu ho následovat. 

 

S úctou a láskou 

Vaše Cesta Česka 

https://www.cestaceska.cz/cs/poutni-cesty/kniha-poutniku.html
https://www.cestaceska.cz/cs/poutni-cesty/kniha-poutniku.html
https://1url.cz/HzbsR
https://www.facebook.com/groups/369360101002395
http://www.cestaceska.cz/

