
Výroční zpráva Občanského sdružení DEMDAAL o.s.  

za rok 2010 

schválená Valnou hromadou  dne 8.1. 2011 

 
     Občanské sdružení DEMDAAL o.s. se sídlem Děkanská 31,  383 01 Prachatice bylo zaregistrováno 

Ministerstvem vnitra 11.1. 2010. Ustavující valná hromada proběhla  

18. 1. 2010. Stojí za ním stejní lidé, kteří doposud organizovali letní tábory s šestnáctiletou tradicí pod 

zastřešením Římskokatolické farnosti Netolice.  

     Valnou hromadou byl zvolen tříčlenný výbor. DEMDAAL o.s. má v současné době 6 členů. Úzce 

spolupracuje s Římskokatolickými farnostmi Prachatice, Netolice a Strunkovice nad Blanicí. Sdružení 

nezištně podporuje řada příznivců, kteří se aktivně podílejí na organizování jeho činnosti.  

    V roce 2010 se nám podařilo připravit a nabídnout široké veřejnosti z řad dětí, mládeže i dospělých 

několik akcí v různých oblastech. 

     Společný jarní výlet přispěl k posílení přátelských vztahů ve společenství našich táborových 

vedoucích. Keramická dílna pak přinesla vedle kreativního vyžití také hmatatelné výrobky, které našly 

využití v naší další činnosti.  

     Hlavní akcí roku 2010 byl letní tábor pro děti a mládež na Odolence - poprvé pod taktovkou 

DEMDAAL o.s., ale jinak již 17. v pořadí. Více jak 90 účastníků prožilo společně nezapomenutelné 

prázdninové okamžiky. Projekt letošního tábora „Cesta kolem světa, aneb naše cesta není jen sázka, ale 

Láska“, byl zaměřen na globální multikulturní společnost, přijetí sebe i druhých, respektování odlišnosti a 

pomoc druhému. Prostřednictvím táborových hostů měly děti možnost seznámit se s misijní činností a 

životem svých vrstevníků v jiných částech světa. Skupinka starších dětí a mládeže si pak během pobytu 

„vyzkoušela“ život na vozíku.  

     V září vznikla v rámci DEMDAAL o.s. Airsoft skupina sdružující plnoleté příznivce této aktivity. 

Skupina respektuje pravidla a řídí se patřičnými doporučeními vztahujícími se k airsoftové hře. 

     Na podzim jsme uspořádali 2 dny deskových her a ukázalo se, že v sychravém počasí je milé pobýt ve 

vytopené místnosti a změřit své síly s kamarády pomocí přemýšlení a správné taktiky.  

     Ve vánoční době se díky ochotě našich členů a dalších příznivců podařilo ztvárnit v netolickém kostele 

Betlémský příběh.  

      



     V závěru roku se zrodil nápad uspořádat taneční kurz. Navázali jsme spolupráci s vedením Městyse 

Strunkovice nad Blanicí a díky vstřícnosti pana starosty Ing. Karla Matějky jsme mohli kurz ve 

spolupráci s Kulturní komisí Městyse Strunkovice nad Blanicí úspěšně rozjet. Na parketu spolu tančí pod 

vedením mladých tanečních mistrů účastníci dvou generací a vůbec to není překážkou. Naopak. Vládne tu 

atmosféra tolerance a pochopení. Součástí tanečního kurzu je také lekce společenského chování a 

stolování. Kurz bude zakončen začátkem roku 2011 a sami frekventanti se také na jeho průběhu 

spolupodílejí. 

     Během roku 2010 se výbor DEMDAAL o.s. sešel celkem osmkrát,  a to vždy s účastí   

hostů – spolupracovníků.  

     V roce 2010 se našemu Občanskému sdružení nepodařilo získat pro svou činnost žádnou větší finanční 

dotaci z dostupných grantů. Podařilo se nám však oslovit řadů dárců, kteří nás podpořili nejen finančními 

prostředky, ale také mnoha věcnými dary. Děkujeme všem, díky jejichž pomoci jsme mohli v průběhu 

roku 2010 organizovat své aktivity. Děkujeme také všem účastníkům našich akcí, protože právě spolu 

s nimi bylo možné naši snahu naplnit. 

 

 

 

Zprávu vypracovali :  Růžena Nováková – předseda DEMDAAL o.s. 

                                    Ing. Petr Šmíd – místopředseda DEMDAAL o.s 

 

 

 

Následuje obrazová příloha: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VVÝÝLL EETT  NNAA  OOSSUULL II   
 
Datum konání:  20. 3. 2010 
Místo konání:  zřícenina hradu Osule 
Počet účastníků:  11 
 
První jarní výlet byl ve znamení vůně tlejícího listí, jarního vánku a slunce. Sešli jsme se na návsi 
vesničky Vitějovice, odkud jsme se vydali k osadě Osule na úpatí kopce. Na vrcholu oblého kopečka stojí 
malebná zřícenina hradu Osule, kam jsme šli „cestou, necestou“ přímým směrem vzhůru. S kočárkem to 
bylo místy dost obtížné, ale kluci siláci ho v největší nouzi poponášeli a tak jsme šťastně dosáhli 
kýženého cíle.   

 

  
 



SSOOCCHHÁÁNNÍÍ   CCHHEELLČČII CCEE  22001100  
 
Datum konání:  8. 5. 2010 
Místo konání:  Chelčice 
Počet účastníků:  7 

 
Měli jsme s Aničkou za úkol ztvárnit v našem táborovém programu stádo slonů. A tak jsme si vymysleli 
hliněné sošky. S provedením nám pomohli ostatní vedoucí, kteří se celý den trápili s hlínou. Výsledek byl 
ale skvělý. Od celodenního sezení jsme si odpočinuli na vycházce pampeliškovou loukou.  

 

         
 
 

            



MM II LL II TTAARRYY  AAKK CCEE    
  
Datum konání:  26. 6. 2010 
Místo konání:  Hlásná Lhota – les s bunkry 
Počet účastníků:  22 
 
 
Airsoft   je moderní druh vojenského sportu podobný paintballu. Místo munice s barvou se 
v něm však používají malé, plastovo-keramické kuličky, které jsou levnější. Airsoft se 
hraje v mnoha pojetích od čistě sportovního po napodobování reálných vojenských 
jednotek včetně stejné výstroje a výcviku (tzv. military). Tak by se dala popsat zábava, 
která naprosto pohltila nejen naše kamarády ale i kamarádky. Důkazem o tom byla 
airsoftová akce na chaloupce u Hlásné Lhoty.   
 

 



LL EETTNNÍÍ   TTÁÁBBOORR  PPRROO  DDĚĚTTII   AA  MM LL ÁÁDDEEŽŽ  
Cesta kolem světa aneb naše cesta není jen sázka, ale Láska 

  
Datum konání:  30. 7. – 9. 8. 2010 
Místo konání:  areál Odolenka pod vrcholem Svatoboru na Sušicku 
Počet účastníků:  72 dětí + 20 vedoucích 
 
 
Odolenka pod vrcholem Svatoboru, Willy Fog, Princezna Romy, Čiko a Barnabáš, inspektoři Dix a Baly 
a záludný Chidling, Anglie – Itálie – Indie – Vietnam – Japonsko – USA – Irsko, báječné děti a skvělí 
vedoucí, starostliví kuchaři, pečliví technici a obětavé zdravotnice, citlivé duchovní zázemí a milí hosté, 
usměvavé sluníčko i osvěžující déšť, chvíle ztišení i strhující okamžiky her, slzičky smutku i záblesky 
radosti, oheň táboráku a temná noční obloha, čas darovaný a čas naplněný... 
Lze procestovat svět za 80 dní? My jsme to dokázali! Díky naší odvaze, díky vaší pomoci, díky Boží 
ochraně. 
Tento rok byl výjimečný také tím, že jsme fotky a informace o cestě přenášeli rodičům a všem, kdo chtěli 
průběh tábora sledovat téměř on-line prostřednictvím webu. Na  něm je také veškerý vytvořený materiál  
volně ke stažení (více než 3000 fotografií a průřezová videa). 
 

 



AA II RRSSOOFFTT  DDAAYY  II ..  
   
Datum konání:  5. 9. 2010 na Hrádečku 
Místo konání:   na Hrádečku u Lhenic 
Počet účastníků:  9 
 
Den strávený zcela podle našich představ. Pořádně jsme se odreagovali a o zábavu nebyla nouze. 
 

 

  



DDEENN  DDEESSKK OOVVÝÝCCHH  HHEERR  II ..  
 
Datum konání:  11. 9. 2010 
Místo konání:  Prachatice - fara 
Počet účastníků:  19 
 
Sešli jsme se na faře u otce Josefa v 9 hod dopoledne. Čekal nás krásně připravený sál, teplý čaj a spousta 
dobrot. Hned od začátku vedl mezi hrami velmi oblíbený „ BANG “, u kterého se sešla velká část hráčů. 
U ostatních her jsme rychle vysvětlili pravidla a zábava se tak mohla rozjet i u ostatních stolů. Moc fajn 
bylo také to, že přišli nejen táboroví vedoucí, starší děti z Ořechů ale i děti menší a dokonce i několik 
účastníků, kteří v našem společenství dosud nikdy nebyli.. Celou akci zakončil výtečný oběd, který pro 
nás na faře připravila paní Štěpánková. 
 
 
  

 
 

 



AA II RRSSOOFFTT  DDAAYY  II II ..  
 
Datum konání:  16. 10. 2010 
Místo konání:  Hlásná Lhota 
Počet účastníků:  12 

 
Opět se sešli všichni příznivci airsoftu na chaloupce nedaleko Hlásné Lhoty, kde proběhl další den plný 
plastových kuliček. Hrálo se v přilehlém lesíku, který skýtal nepřeberné množství úkrytů a skrýší pro 
nenadálý útok na nepřátelskou skupinu hráčů. Elektrické či plynové pušky, pistole – prostě zbraně, 
udělaly z kluků vojáky a z našich dospělých kamarádů malé hochy. Užili si to, jako vždy.  

 

 
 

 



DDEENN  DDEESSKK OOVVÝÝCCHH  HHEERR  II II .. 
 
Datum konání:  30. 10. 2010 
Místo konání:  Prachatice - fara 
Počet účastníků:  15 
 
Stejně jako poprvé, jsme se sešli na faře v Prachaticích v 9 hod dopoledne. Byl připraven turnaj v Jungle 
Speedu a velké množství dalších stolních a deskových her. Program jsme zakončili u společného stolu 
obědem. 
  

 
 



ŽŽ II VVÝÝ  BBEETTLL ÉÉMM   NNEETTOOLL II CCKK ÝÝ  22001100  
 
Datum konání:  
25. 12. 2010 
 
Místo konání:  kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích 
Počet účastníků:  150 účastníků, 15 herců, 5 organizátorů 
 
Dá se říci, že v Netolicích má Živý Betlém již určitou tradici – tento rok se hrál již po osmé. Tradici 
založil P. Josef Sláčík, tehdy ještě netolický vikář, s myšlenkou přiblížit Betlémské události ztvárněním 
obrazu s reprodukovanou hudbou. Diváci tak mohli shlédnout představení s tradičním andělem na laně a 
ovečkami v ohrádce.  

Živý Betlém vzniká každý rok díky ochotě několika organizátorů a herců a je podle slov jednoho 
z diváků živý nejen postavami, ale hlavně svědectvím jejich životů. 

 
 

 



TTAANNEEČČNNÍÍ   
 
Datum konání:  
20. 11. 2010, 27. 11. 2010, 4. 12. 2010, 11. 12. 2010, 18. 12. 2010, 8. 1. 2011, 15. 1. 2011, 29. 1. 2011, 5. 
2. 2011, 19. 2. 2011 
22. 1.  2011 - společenský raut 
5. 3. 2011 - závěrečný ples 
 
Místo konání:  kulturní dům Strunkovice nad Blanicí 
Počet účastníků:  80 účastníků + 15 organizátorů 
 
Pod vedením Radky Karvánkové a Tomáše Ondráška, mistrů Jihočeského kraje ve společenském tanci. 
 

 
 

 

 
 

 


