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Vážení a milí přátelé a podporovatelé Cesty Česka,

rád bych Vám na konci roku 2021 touto cestou poděkoval za Vaši přízeň a podporu, kterých se od 
Vás spolku dostalo. Rád bych Vám přiblížil, čemu jsme se věnovali, ale také co nás čeká  
a co plánujeme v příštím roce. Letošní rok, podobně jako ten loňský, byl stále ještě ve znamení 
pandemie, která poznamenala snad všechny oblasti našeho života. Pro někoho to však mohla 
být i příležitost věnovat se činnostem, na které před tím nebyl čas. Například projít Poutní cestu 
Blaník–Říp :-). Čemu jsme se věnovali my?

Pouť Českého Anděla
V roce 2021 se bohužel nemohla konat Pouť Českého Anděla, ale udržujeme kontakty, jak na sta-
rostu Ctiněvsi, tak na řemeslníky a výrobce, kteří nám dříve přislíbili účast. Věříme, že v roce 2022 
už to vyjde a s Vámi se všemi se na pouti potkáme. A kdy to bude? 21. května 2022, tak si datum 
zapište do svých kalendářů. Těšíme se na Vás!

Český Rytíř
Projekt Český Rytíř je zaměřený na práci s dětmi. V létě se po roční přestávce již popáté uskuteč-
nil tábor Rytíř a dáma, opět v Hradcích v jižních Čechách. Děti, rozdělené do čtyř oddílů dostaly 
za úkol znovu spojit čtyři znesvářená království Severu, Východu, Jihu a Západu. To se jim nako-
nec podařilo tím, že získaly čtyři artefakty a podařilo se jim zapálit kouzelný oheň. Letos jsme 
navíc měli v týmu nové, mladé a svěží posily, díky nimž tábor získal novou dynamiku. Tábor se 
vydařil a už společně pracujeme na dalším ročníku. Bohužel, základnu v Hradcích, kde jsme si 
už zvykli, provozovatel nezvládá rekonstruovat a váhá s pronájmem, takže musíme hledat jinde. 
Momentálně máme jedno tábořiště zamluvené a mělo by to vyjít. Termín vypadá na 90 % od 
14.–28. 8. 2022. Začátkem ledna obešleme s informacemi o přesném termínu a místě všechny 
rodiče a přidáme pozvánku na web i Facebook. 
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Poutní cesty
Projekt, jehož motto zní „Poznej českou zemi a sám sebe“, se utěšeně rozvíjí a nabírá na velikosti 
i síle. Poutní cesta Blaník–Říp naplno ožila a dostává se pomalu, ale jistě do povědomí lidí. Určitě 
víte, že na Facebooku existuje skupina pro poutníky, kteří sdílejí své postřehy, tipy a fotografie 
z cesty, tak se tam podívejte pro inspiraci, pokud se ještě rozhodujete, zda vyrazit či nevyrazit. 
Zdá se, že i ten praktičtější aspekt poutní cesty, kterým je turistické oživení regionu, zafungoval, 
a obce mají zájem se podílet například na dotiscích trhacích map, jsme zváni, abychom se podí-
leli na rozvojových projektech v regionech, a jsme čím dál tím víc bráni jako spolehliví a solidní 
partneři. Letos došlo také k částečnému přeložení tras čtvrté a páté etapy tak, aby vedly mimo 
frekventované silnice. Tím se zvýšila bezpečnost pro poutníky, což je jednou z hlavních priorit při 
plánování cest. Chtěl bych tímto poděkovat všem z Vás, kteří nám pomáhají procházet jednotlivé 
úseky, a tak zjišťovat situaci přímo v terénu, protože ne všechno se dá zjistit na Mapy.cz :-). Velký 
dík patří opět značkařům z KČT, kteří se zásadním způsobem podílí na výběru trasy druhé poutní 
cesty, jejíž příprava letos započala. Největší poděkování však patří paní Laďce Paterko, která nad 
projektem drží patronát a bez níž by ostatně vůbec nevznikl. Druhá poutní cesta je zatím ve fázi 
plánování tras jednotlivých etap, ale předpokládáme otevření na podzim 2022. 

Nabíráme nové členy
Na podzim jsme na našich stránkách a sociálních sítích oznámili, že bychom rádi ve spolku přiví-
tali nové členy. Naším záměrem je oživit tým především zájemci z mladších generací, kteří budou 
umět projekty a hodnoty spolku přiblížit svým vrstevníkům. Hledáme aktivní a nadšené kolegy, 
s nimiž bychom mohli nejen posouvat kupředu současné projekty, ale kteří by sami aktivně při-
cházeli s nápady, jak činnost spolku rozšířit. Zájemci se mohou ozvat na mail info@cestaceska.cz, 
ideálně do konce roku 2021. 
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Hledáme partnery a sponzory
S plánovaným rozšířením spolku bychom chtěli zvětšit i možnosti spolku. Hledáme proto spon-
zory, partnery a mecenáše, kteří by měli zájem s Cestou Česka dlouhodobě spolupracovat  
a finančně spolkové projekty podpořit. Máme rámcovou představu, jaké náklady na ten který 
projekt budeme potřebovat (viz graf ). Nejvíc prostředků bude třeba na vytvoření nové poutní 
cesty. V předpokládaných nákladech počítáme i s propagací, přípravou a tiskem materiálů (de-
níky, mapy), webových stránek, výrobou cedulí s QR kódy atd. Budeme pořádat Pouť Českého 
Anděla, letní tábor (tam jsou náklady pokryté platbami za tábor), budeme snad zařizovat nové 
sídlo spolku/ klubovnu (viz níže). Chceme také zintenzivnit práci na projektech, což nepůjde bez 
personálních nákladů. V grafu je vidět předpokládaná procentuální alokace pro jednotlivé aktivi-
ty. Celkové náklady odhadujeme na cca 800–900 tis. Kč.
Po peripetiích, spojených s hledáním vhodného tábořiště pro naše tábory, docházíme stále ke 
stejnému závěru – potřebujeme vlastní základnu. Většina tábořišť, o kterých se dozvídáme, má 
vždy nějakou vadu na kráse, ať je to nedostatek prostoru, chybějící elektřina či vlastní zdroj pitné 
vody nebo zanedbané a rozbité vybavení. Když je něco pěkné, tak je to zase drahé nebo obsa-
zené na roky dopředu. Vlastní táborová základna by byla něco, co by Českého Rytíře vystřelilo 
dopředu, o tom jsme pevně přesvědčeni. Tato investice je zatím ve fázi zbožného přání, nicméně 
pokud byste o něčem vhodném věděli, dejte nám vědět.
Při hledání partnerů bychom se chtěli obrátit i na Vás. Pokud znáte nějakého investora či podni-
katele, o kterém víte, že sdílí podobné hodnoty, jako my, budeme moc rádi, když nás propojíte 
nebo mu sami představíte Cestu Česka a náš zájem o spolupráci. My ho pak podrobněji seznámí-
me s našimi plány.
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Nové sídlo Cesty Česka v dohledu
Je jasné, že jestli chceme projekty rozvíjet, potřebujeme nejen nové nadšence, ale i prostředky  
a zázemí. V té poslední záležitosti se blýská na lepší časy. Jeden významný český developer, 
kterého mnozí dobře znáte, nám vyšel vstříc a nabídl za velmi dobrou cenu pronájem prostor 
pro sídlo spolku v nové zástavbě v Praze. Tomáši, děkujeme! Pokud vyjde plán, někdy ve druhé 
polovině roku 2022 se nastěhujeme a věříme, že se tam s Vámi budeme setkávat při různých spo-
lečenských akcích nebo rovnou při plánování spolkových aktivit. Věřím, že plnohodnotné sídlo, 
které zároveň může sloužit jako komunitní centrum, významně posune spolek kupředu.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří nám vyjadřují svou podporu,  
ať již pomocí nebo finančním příspěvkem. Od letošního roku je možné přispět také přes portál  
www.darujme.cz, čímž se proces přispívání na činnost spolku zjednodušil. Informace a odkazy 
jsou na našich stránkách www.cestaceska.cz.

Za celý spolek Cesta Česka Vám přeji krásný zbytek Adventu, klidné Vánoční svátky a vše nejlepší 
do nového roku.

Jindřich Chmelař, předseda spolku
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