
   

Výroční zpráva spolku Cesta Česka 2019 

Milí a vážení příznivci a podporovatelé Cesty Česka, 

 

chtěli bychom Vám všem na konci končícího roku 2019 poděkovat za přízeň, pomoc a 

podporu, které se Cestě Česka od Vás dostává. Letošní rok byl pro nás zlomový, protože se podařilo 

otevřít novou a v kontextu naší země (a dost možná i celého světa) jedinečnou POUTNÍ CESTU BLANÍK-

ŘÍP. Na její realizaci se plno z Vás přímo podílelo finančně, pomocí s plánováním a procházením trasy, 

případně poskytnutím krásných fotografií.  

Věříme, že se nám společně podařilo vytvořit něco velkého a hodnotného, co přetrvá dlouhá desetiletí, 

a nás bude jednou hřát, že jsme u toho byli a mohli se na této skvělé věci podílet. Nyní je zima, období 

odpočinku, ale zároveň i doba postupného dotahování všech rozpracovaných dílčích úkolů tak, aby na 

jaře bylo vše připraveno pro nedočkavé poutníky. 

Vedle poutní cesty jsme letos měli již pátý ročník POUTĚ ČESKÉHO ANDĚLA, která rok od roku vzkvétá 

a rozvíjí se. Těšíme se, že na šestý ročník (SOBOTA 23.5.2020) dorazí někteří poutníci pěšky přímo od 

Blaníku a podělí se s námi o prožitky s putování.  

 

Letos jsme se také intenzivně věnovali „našim“ dětem, ať již na táboře ČESKÝ RYTÍŘ, kde jsme jich letos 

měli skoro 30 (a máme tušení, že příští rok jich bude ještě víc), tak během celoročních setkávání, která 

jim moc líbí, a která díky novému, dynamickému a činorodému týmu organizátorek budou pokračovat 

i v dalším roce. 

 

Naším záměrem je věnovat maximální úsilí výše zmíněným projektům tak, aby se neustále rozvíjely, 

rozrůstaly a zkvalitňovaly. Budeme proto moc rádi, pokud s námi půjdete Cestou Česka i nadále, bez 

Vás bychom tak daleko nedošli.  

 

Děkujeme! 

 

Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do roku 2020 spokojenost, radost, pevný  

záměr a dost síly k jeho naplňování. 

 

 

Se srdečnými pozdravy, 

Vaše Cesta Česka  


