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Shrnutí celoroční činnosti

Třetí rok činnosti Občanského sdružení DEMDAAL o.s. byl opět 

naplněn řadou aktivit a setkání. Velmi nás těší, že naše náplň se 

začíná opírat o akce, které se opakují a mají tak dlouhodobější 

rozměr a návaznost. Jsme velmi rádi, že se nám daří rozvíjet nejenom 

akce pro děti a mládež, ale že můžeme oslovovat lidi nejrůznějšího 

věku v místech, kde žijeme. Domníváme se, že tímto malým dílem 

můžeme i za pomoci DEMDAAL o.s. přispět k budování zdravé a 

smysluplné občanské společnosti.

Plně si uvědomujeme, že nabídka volno-časových aktivit je 

v současnosti velmi široká, a proto máme radost, že i v často malém 

počtu lidí jsme byli schopni dostát všem slibům a předsevzetím, 

která jsem si na rok 2012 uložili. Vše, co jsme prožili, (spolu)pořádali 

nebo zajišťovali, bylo vedeno snahou o vzájemné porozumění, 

přátelství a pohodovou atmosféru. Jako všude a v každém kolektivu 

se ne vždy vše povede, ale máme radost, že se za žádnou akci v roce 

2012 nemusíme stydět. 

Stejně jako v letech minulých nás velmi zaměstnávalo dvanáctidenní 

Letní setkání dětí a mládeže s duchovně-herním programem. Sám 

název „InDeo“ napovídá, že náplní bylo poznání indiánského života 

a snaha posílit uvědomění si vlastní svobody, ale také 

zodpovědnosti každého „Indiána.“ 

Je nám velkou ctí, že se jsme mohli dokončit větší komunitní projekt 

„Křížení, aneb zachraňte pamětní kříže.“ Tento projekt přivedl k sobě 

inspirující myšlenku (iniciátorka a hlavní organizátorka Mgr. Iva 

Bukačová), místo s velikou pamětí (prostory kolem kostela 

sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí) a místní lidi různého věku 

a profesí. Podařilo se nám dostat všechny nalezené kříže do 

odpovídajícího stavu, instalovat novou schématickou křížovou cestu 

kolem kostela a citlivě upravit celé okolí. Celé snažení příhodně 

vyvrcholilo posvěcením křížové cesty v době Velikonoc.2

Akcí, která velmi výrazně přesahuje náš region je rodící se tradice 

lukostřeleckých turnajů na Hrádečku. Na turnaj “Genius loci” se na 

sklonku léta sjíždějí lukostřelci z celé republiky. V uplynulém roce se pak 

podařilo především pro místní děti a mladé na duchu uspořádat ještě 

jeden turnaj, a to na konci června.

I v tomto roce pokračovala různá společná kreativní setkání ve 

Strunkovicích nad Blanicí a okolí (keramické, velikonoční, vánoční 

výroba keramických andělů apod.). Již třetím rokem se nám podařilo 

uspořádat kurzy společenského tance pro široké okolí a pro lidi 

libovolného věku. Taneční kurz 2011/2012 byl pak v zimě 2012 ukončen 

společným plesem. Dále jsme pokračovali s akcí „Ozvěny Ekofilmu,“ 

která přináší do lokálního kina vybrané (většinou vítězné) filmy 

z festivalu filmů s ekologickou tématikou. Dařilo se také pomáhat 

s programem pro děti na akcích spojených s obecním či farním životem 

(dětský den, pouť Jan Neumanna aj.). 

Ačkoli je zde jmenována celá řada akcí a myšlenek, to co je pro nás 

zásadní, je setkání lidí dobré vůle. Proto se i v roce 2012 uskutečnilo 

nespočet setkání, společenství, organizačních schůzek, brigád, 

pracovních sobot a dalších možností, kde se lidé mohli potkat a sdílet 

své radosti a starosti v rámci činnosti nebo organizace akce pro druhé. 

To vše by nebylo možné bez nezištné, laskavé pomoci všech. Díky Bohu 

za takové lidi a díky Vám všem, kteří jste se nějak v průběhu roku 

zapojili. Stejně tak děkujeme za morální podporu všem, kteří na nás 

myslí a drží nám palce. Věříme, že to, co jsme dělali v roce 2012 mělo 

smysl a věříme v následující:

“Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.”



Naši dobrodinci

S vděčností a pokorou si uvědomujeme, že bez materiální podpory mnoha dárců 

bychom nemohli dělat to, co děláme. Proto bychom chtěli velmi upřímně poděkovat 

všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli a pomáhají. 

V roce 2012 to byli hlavně:

·Nadace Renovabis a Českobudějovické biskupství

·Římskokatolická farnost Prachatice, Husinec a Strunkovice nad Blanicí

·Jihočeský kraj - program podpory sportu 2012

·LYCKEBY CULINAR a.s. 

·Městys Strunkovice nad Blanicí

·Kuliš a Jerie spol s.r.o.

·CHEDS - Chemické drobné služby a výroba - Jaroslava Frýbertová, Petr Vomáčka

·Domus Prachatice s.r.o.

·Mgr. Oldřich Bocek - Lékárna U Bílého lva Prachatice

·Manželé Selnerovi, Vitějovice

·Drobní, často bezejmenní dárci, jejichž pomoc je nezměrní

·Nadace VIA , program ČSOB a ERA pro podporu regionů (v rámci grantu z roku 

2011 na podporu projektu Křížení)
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Reprezentační ples Demdaal

Taneční kurzy z podzimu 2011 vyvrcholily společným zážitkem ve 

formě tanečního plesu. Všechny taneční páry přišli podpořit jejich 

kamarádi a rodiny. Nejenom samotné taneční páry dokázaly naplnit 

celý taneční sál a pod vedení svých tanečních mistrů - Radky 

Karvánkové a Tomáše Ondráška dokázaly, že tanec může být krásný. 

K tanci a poslechu zahrála kapela DE FACTO pod vedením Petra 

Staňka. Večer se opravdu povedl, smích a zábava byla vidět nejenom 

při tanci a výhrách v bohaté tombole, ale i při řadě soutěží a ukázek 

společenského tance, které se prolínaly celým večerem.

Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - kulturní dům

 14. ledna 2012

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
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Strunkovické ozvěny ekofilmu

Již druhý rok se nám podařilo spolu ve spolupráci s Městysem 

Strunkovice nad Blanicí za podpory Ministerstva životního prostředí 

a Občanského sdružení Ekofilm dostat do Strunkovického kina 

vybrané filmy s ekologickou tématikou. Naším cílem bylo opět 

nabídnout divákům vybrané festivalové snímky. Příležitost 

nahlédnout hlubinu života, jeho zakomponování do nekonečnosti 

vesmíru a poodhalit maličko z tajemství a bohatosti přírody se 

naskytla všem, kdo v sobotu přišli do strunkovického kina. 

Promítané filmy nabídly celou řadu momentů, které  následně 

vyvolávají otázky osobně směřované ke každému a provokují 

k zamyšlení a hledání. Vědomí propojenosti života ve všech jeho 

formách vzbuzuje úžas, pocit zodpovědnosti a směruje 

k naslouchání a pokoře. Mezi filmy byl prostor i pro hosta festivalu. 

Tentokráte jím byl Martin Hais z Jihočeské univerzity, který divákům 

ukázal možnosti studia země z pohledu družice a dále, jak se liší 

výzkum lesních ekosystémů v Oregonu (USA) a na Šumavě. 

Poděkování patří strunkovickému starostovi Ing. Karlu Matějkovi za 

poskytnutí prostor a techniky.

V rámci odpolední a večerní projekce jsem promítali následující 

filmy:

·Slovíčka – Ekologie, Globalizace

·Království lesa

·Divoká Skandinávie – Finsko

·Těžké kovy

·Silva Gabreta – Jak se rodí šumavský les

·Když kámen promluví

·Žádost o azyl z ekologických důvodů

·Lapeni v síti radiace

·Daniel Kučera – Pitchegigwaneh, malíř, vizionář

·Homo de Montibus – člověk z hor

·Jsem tím, co jím?

Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - kino

 21. ledna 2012

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
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Velikonoční dílna Místo:

Datum:

 Svojnice - kulturní dům

 24. března 2012

Na velikonoční dílnu do Svojnic přišlo zhruba třicet účastníků. 

Zdobila se vajíčka na různé způsoby (voskem, polepováním, 

vystřihováním aj.), malovali se nádherní šneci, vytvářely se svíčky 

a jarní hnízdečka, pletly se pomlázky. Zkrátka příprava na svátky 

byla v plném proudu. Děkujeme Míše, Věrce, Alče, paní Jitce, 

Renče, Tomášovi a Jirkovi za to, že se postarali o vše, co bylo 

potřeba. Díky všem, kdo mají chuť vytvářet jednoduché a přitom 

krásné dekorace. I toto setkání nám umožnilo prožít krásné 

a smysluplné Velikonoce.



I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

7

KŘÍŽENÍ aneb Zachraňte pamětní kříže Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - okolí kostela sv. Dominika

 jaro 2012

Tento náš velký komunitní 

projekt se podařilo na jaře 2012 

úspěšně dokončit. Záverečné 

slavnostní ukončení proběhlo 

v sobotu před květnou nedělí 

v kostele sv. Dominika ve 

Strunkovicích nad Blanicí. 

Obnovené kříže a celá zahrada 

byly slavnostně vysvěceny 

P. Josefem Sláčíkem, vikářem 

z Prachatic. Následně všem 

dobrovolníkům, kteří na úpravě 

a znovuoživení starých křížů 

odpracovali řadu hodin, zahrála 

skupina Oboroh.

Pro připomenutí uvádíme shrnutí cílů 

projektu:

Jedná se o komunitní projekt hrazený 

z prostředků programu “ČSOB a Era 

pro podporu regionů”, jehož cílem je 

zachránit drobné sakrální památky 

v obci Strunkovice nad Blanicí. 

Rozhodl i  j sme se důstojným 

způsobem umístit staré litinové kříže, 

které se po drobných opravách 

zasadily do dřevěných soklů a umístily 

v prostorách kostelní zahrady, která 

v historických dobách sloužila jako 

h ř b i to v.  O s a z e n í  p ů vo d n í m i  

i přenesenými kříži (ze současného 

místního hřbitova) tak navázalo na 

historické využití prostoru spjatého se 

starobylým kostelem sv. Dominika. 

Každý umístěný kříž je doplněn 

keramickou prac í  vytvořenou 

samotnými obyvateli obce.

Autorka projektu a lektorka keramického tvoření: Mgr. Iva Bukačová

Sponzoři:

·STS Prachatice, a.s., Těšovice

·SMV, s.r.o., stavební obchodní společnost Vimperk

·Domus Prachatice, s.r.o.

Záštita:

·P. Mgr. Josef Sláčik, prachatický vikář

·Ing. Karel Matějka, starosta Městyse Strunkovice nad Blanicí

Dobrovolníci DEMDAAL o.s.: Ing. Renata Nováková, Růžena 

Nováková, Mgr. Stanislav Grill, Ing. Petr Šmíd, Ing. Michaela Šmídová 

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, bez jejichž pomoci a práce 

by toto dílo nemohlo vzniknout.

·Veliké díky patří Nadaci VIA, za poskytnutí finanční částky, ze 

které byla uhrazena převážná část nákladů.

·Veliké díky patří Mgr. Ivě Bukačové, autorce projektu, za 

zpracování námětu, umělecké vedení a lektorskou činnost.

·Veliké díky patří Ing. Václavu Kozlerovi (Domus Prachatice, s.r.o.) 

za odborné vedení, všestranné zajišťování a vlastní realizaci prací.

·Veliké díky patří P. Mgr. Josefu Sláčikovi, prachatickému vikáři, 

a Ing. Karlu Matějkovi, strunkovickému starostovi, za podporu 

a záštitu projektu.

·Veliké díky patří panu Květoslavu Pálkovi (STS Prachatice, a.s., 

Těšovice) a panu Petru Staňkovi (SMV, s.r.o., stavební obchodní 

společnost Vimperk) za darování kovových komponentů a 

stavebního materiálu.
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KŘÍŽENÍ aneb Zachraňte pamětní kříže Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - okolí kostela sv. Dominika

 jaro 2012

V e l i k é  d í k y  p a t ř í  v š e m  

z následujícího seznamu, neboť to 

byli oni, kdo osobně přiložili ruce 

k dílu:

Josef Dvořák, Tomáš Dvořák, 

Tomáš Brych, Pavel Friedek, Tomáš 

Friedek, Jiří Marek, Jiří Mařík, Josef 

Mařík, Jiří Podlešák, Mgr. Bohumila 

Podlešáková, Klárka Podlešáková, 

Anežka Podlešáková, Ing. Bohumil 

Marušák, Ing. Lucie Kozlerová, 

Jakub Kozler, Matěj Kozler, 

Pavlínka Kozlerová, Bc. Josef 

Capůrka, Marie Capůrková, Jana 

Capůrková, Pepíček Capůrka, 

Jeníček Capůrka, Anna Plachtová, 

Ing. Marie Stará, Ing. Alžběta 

Stará, Ing.Marie Šandová, Jan 

Koštejn, Ing. Milan Heřta, Petr 

Toman, Pavla Tomanová, Metudem 

Toman, Pavla Tomanová ml.,  

Bc. Markéta Nováková, Jiří Plánský, 

Eliška Plánská, Blanka Plánská, 

Růžena Brychová, Zuzka Sládková, 

Jaroslava Sládková, Anetka 

Pudivítrová, Marie Šímová, 

Jaroslava Šímová, Bc. David Michal 

Říha, Michaela Pudivítrová, 

Matýsek Šmíd, Fanoušek Bukač.

Nezištně pomáhali při vyzvedávání, čištění, 

převážení, natírání a kompletaci křížů, při 

odkorňování dřevěných dílců, při úpravě terénu 

a rozvážení hlíny, při betonování patek 

a montáži konstrukcí, při tvorbě keramických 

artefaktů, při instalaci jednotlivých zastavení 

a při zajišťování veškerého zázemí. Společné 

keramické ztvárnění cesty v širším pojetí rodů 

zástupně vytvořila rodina Podlešákova, 

Kozlerova, Šímova, Starých, Pudivítrova, 

Sládkova, Šandova, Tomanova, Novákova, 

Brychova a Plánských. Jsme rádi, že se na 

projektu mohly podílet i nevidomé sestry 

Šímovy. Poděkování dále patří Mgr. Haně 

Pártlové, ředitelce místní ZŠ za poskytnutí 

prostor školních dílen, v nichž vznikaly 

keramické kachle, paní Ivě Tesárkové za vypálení 

kachlů a za pomoc s jejich konečnou úpravou, 

panu starostovi Ing. Karlu Matějkovi za 

poskytnutí objektu sběrného dvora, v němž 

jsme opracovávali dřevěné dílce a natírali kříže, 

manželům Bukačovým a Ing. Janu Pártlovi za 

darování dřeva, panu Miroslavu Borovkovi 

a panu Janu Šrámkovi za vypískování litěných 

křížů a panu Josefu Fatkovi za kovářskou práci. 

Poděkování patří samozřejmě i těm, jejichž 

jména nejsou uvedena konkrétně a kteří se 

podle vlastních možností a sil do komunitního 

projektu "KŘÍŽENÍ" jakkoli zapojili.
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KŘÍŽENÍ aneb Zachraňte pamětní kříže Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - okolí kostela sv. Dominika

 jaro 2012

Díky všem za snahu dovést prvotní myšlenku ke zdárnému konci 

a vytvořit dílo, které zrcadlí příběh života. Díky také za duchovní 

podporu a za provázení modlitbou.

Pro informaci zveřejňujeme souhrnný přehled dobrovolnických 

prací ( téměř 900 hodin ) a znovu vyjadřujeme všem veliké 

poděkování. Práce nezištně vykonané dobrovolníky při realizaci 

komunitního projektu

 „ KŘÍŽENÍ ANEB ZACHRAŇTE PAMĚTNÍ KŘÍŽE“

·Zhotovování, přeprava, příprava, odkorňování, broušení a 

natírání dřevěných dílců - 110 hodin práce – 14 dobrovolníků

·Vyzvedávání křížů, jejich hrubé očišťování a rozebírání a 

příprava na odborné vypískování - 40 hodin práce – 12 

dobrovolníků

·Sestavování vyčištěných křížů a jejich natírání, natírání patek, 

spojovacích konstrukcí a podkladových destiček pro keramické 

kachle – 35 hodin práce – 7 dobrovolníků

·Vytyčování stanovišť jednotlivých zastavení , navážení zeminy, 

úprava a dorovnávání terénu - 120 hodin práce – 22 

dobrovolníků

·Vykopávání jam pro zapuštění patek dřevěných konstrukcí, 

navážení betonu a betonování patek – 80 hodin práce – 10 

dobrovolníků

·Kompletace dřevěných dílců, upevňování a spojování 

konstrukcí jednotlivých zastavení, umisťování litěných křížů a 

jejich fragmentů – 105 hodin práce – 14 dobrovolníků

·Výroba keramických kachlů ( rozpracování návrhu, zhotovování 

sádrových odlitků, hliněná modeláž, zdobení skleněnými 

komponenty, povrchová úprava) – 340 hodin práce – 25 

dobrovolníků

·Zpracovávání propagačních materiálů a dokumentace, průběžná 

instalace dokumentů  a výstavy kachlů v kostele sv. Dominika – 8 

hodin práce – 4 dobrovolníci

·Připevňování podkladových destiček pro keramické kachle na 

konstrukce jednotlivých zastavení, lepení keramických kachlů, 

umisťování číselného značení křížové cesty – 36 hodin práce – 6 

dobrovolníků

15.6.2012 vyslovila odborná komise soutěže Vesnice roku 2012 uznání 

našemu komunitnímu projektu. Jsme moc rádi, že dílo oslovuje nejen 

místní obyvatele, ale také ty, kteří do Strunkovic zavítají. V případě 

hodnotící komise, složené z odborníků mnoha oborů, si toho ceníme 

obzvlášť. 



Výlet na kolech za rychtářem Kubatou
akce kulturního klubu

Místo:

Datum:

 Netolice - Zbudov

 7. dubna 2012

Cílem naší cesty bylo místo nedaleko obce Zbudov. Na tomto místě mělo dojít někdy 

kolem roku 1581 k popravě rychtáře Kubaty, který vedl spor s místním panstvem 

o okolní blata. Na místě dnes stojí památník – socha rychtáře Jakuba Kubaty. První jarní 

výlet na kole byl v počasí spíše podzimním. Pršelo a nakonec i poletoval sníh. I tak to 

byla krásná vyjížďka se vším všudy – probouzející se jarní příroda, čápi na hnízdě 

v Sedlci, bloudění, výborná cílová svačina. 
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Vítání ptačího zpěvu Prachatice
akce kulturního klubu

Místo:

Datum:

 Prachatice

 14. dubna 2012

Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od 

roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do 

probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, 

výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Tak tomu 

bylo také v Prachaticích, kde se akce konala ve spolupráci s 

ekologickým centrem Dřípatka Prachatice. Naše šestičlenná 

skupinka s velikou skupinou obdivovatelů přírody a spolu s 

odborným doprovodem vyšla na cestu městem -  každý vyzbrojen 

dalekohledem dle možností. Bylo až s podivem, kolik ptačích druhů 

jsme měli možnost v poměrně rušném městě pozorovat. 
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Poznávací výlet - Praha
akce kulturního klubu

Místo:

Datum:

 Praha

 26. května 2012
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XII.
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Praha, jako nekonečná kulturní a historická inspirace pro naše cesty.

Všichni účastníci se tentokrát sešli až na místě, a to u vchodu Národního divadla. Společně jsme pak navštívili jeho interiéry. Po ukončení 

prohlídky, která trvala cca 1hodinu, jsme se pěšky přesunuli na Pražský hrad, kde jsme navštívili vnitřní prostory starého paláce, Baziliku sv. Jiří, 

Zlatou uličku a Katedrálu sv. Víta. Po prohlídce vnitřních prostor jsme se prošli hradními zahradami a naše kroky dále směřovaly do centra 

Prahy. Během toulek Prahou nás doprovázela odborným výkladem paní Mgr. Věra Klimešová. 
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Oslava Dětského dne ve Strunkovicích Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - místní hřiště

 9. června 2012

Počasí nás v sobotu napínalo do poslední 

chvíle. I přes poměrně vytrvalý déšť jsme se 

v poledne rozhodli, že odpolední program 

v omezeném rozsahu a s úpravami 

nachystáme. Jak to bude dál se uvidí.

Aby vody nebylo málo, napustili jsme pořádný 

bazén a abychom zastrašili zakaboněnou 

oblohu, připravili jsme luky a šípy. Zprovoznili 

jsme i další herní stanoviště a krátce po druhé 

hodině jsme vítali první malé i velké účastníky. 

Program za doprovodu hudby nabíral na 

obrátkách a déšť postupně ubíral na své 

intenzitě. Na stanovištích se bojovalo o dukáty, 

a ty pak bylo možné utrácet za zmrzlinu, 

palačinky, sladkosti a různé další drobnosti. Na 

oslavě svátku dětí se nás sešlo víc jak stovka a 

v závěru odpoledne se na všechny spoza 

mraků usmálo i sluníčko. 

Díky Péťovi, Míše a Vaškovi za zajištění 

lukostřelby, díky Tomášovi a Milanovi za 

zabezpečení aquazorbingu, díky Amálce, 

Míše, Barče, Marušce, Jirkovi, Martinovi 

a Verče za zajištění jednotlivých stanovišť, 

díky Andulce, Jarušce, Jitce, Markétce, Martině 

a Renče za zabezpečení zázemí. Veliké díky 

Timovi za to, že nás po celou dobu provázel 

od mixážního pultu hudbou a postaral se tak 

o zpříjemnění atmosféry.
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Oslavy sv. Jana N. Neumanna
Místo:

Datum:

 Prachatice - prostory na Parkáně

 16. června 2012

Každoroční pouť do Prachatic k rodišti svatého Jana Neumanna opět 

nabídla prostor i pro děti a mladší poutníky ve formě her a koncertů 

v prostorách městského parku na Parkáně. Poutníky přivítalo v sobotu 

v Prachaticích nádherné slunečné počasí a odpolední program venku 

na Parkáně se beze zbytku vydařil. Stavění tepe se nám úspěšně podařilo 

a stejně tak i lukostřelba a ostatní herní a tvořivá stanoviště. Díky Péťo, Kájo, 

Tomáši, Markétko a Renčo za obstarání všeho, co bylo potřeba.
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Lukostřelba pro každého
Místo:

Datum:

 Hrádeček u Hrbova

 23. června 2012

Cílem projektu „Pojďte s námi na Hrádeček aneb lukostřelba pro 

každého“, který se konal 23. 6. 2012 na Hrádečku poblíž Netolic, bylo 

nabídnout mladším i starším, zdravým i postiženým lukostřelcům 

možnost zúčastnit se setkání, kde nejde o výsledky, ale o možnost 

vzájemně se sdílet, inspirovat a vyzkoušet si zajímavé disciplíny. 

Tento cíl byl k naší spokojenosti naplněn - setkání se zúčastnilo 26 

rozličných střelců z řad absolventů zájmových útvarů při DDM 

Netolice a DDM Písek (což jsou zároveň spolupořadatelé), dále 

členové lukostřeleckého klubu TREFA, klienti Domu sv. Linharta 

v Chelčicích (denní stacionář pro lidi s kombinovaným postižením) 

a několik střelců z veřejnosti, kteří se o akci dozvěděli z plakátů nebo 

webových stránek našeho sdružení. Doprovod postižených střelců 

tvořili tři lidé ze stacionáře, organizaci akce zajišťovalo deset lidí.

Díky krásnému počasí a nadšení organizátorů a účastníků akce se 

podařilo vytvořit dobrou atmosféru nejen pro vyzkoušení si 

netradičních disciplín lukostřelby, ale také prostor pro vzájemnou 

komunikaci, který vedl k integraci postižených střelců.

O finanční podpoře projektu z rozpočtu Jihočeského kraje jsme 

veřejnost informovali prostřednictvím webových stránek našeho 

sdružení www.demdaal.cz, na plakátech na veřejně přístupných 

místech a také prostřednictvím účastnického listu, který obdržel 

každý účastník setkání.
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IN DEO 2012 Místo:

Datum:

 Hájenka Eustach u Kamenice nad Lipou

 29. července – 8. srpna 2012

Letní setkání dětí a mládeže 2012 – IN DEO

Pod hlavičkou Občanského sdružení 

DEMDAAL o.s. se letos opět uskutečnilo 

tradiční letní setkání, tentokrát v rekreačním 

areálu Eustach poblíž Kamenice nad Lipou. 

Inspirováni životem severoamerických Indiánů 

jsme strávili jedenáct nezapomenutelných dní 

naplněných zážitky,  zábavou,  hrami 

i poučením. Kromě nejmladších dětí s námi 

tábor prožívaly také dvě zvláštní skupiny zvané 

Ořeši – mládež starší šestnácti let, a Milouši – 

družina starších dětí ve věku od třinácti do 

patnácti let.

IN DEO – Ten, který je zakotven v Bohu

“Tak jako Indián, tak i Ty, tak i Já jdem každý 

svou cestou společně za jedním Světlem.”

Program tábora?

Program celého setkání se nejvíce držel 

severoamerických Indiánů a jejich života u 

mladších dětí. Tak, jak je rodiče opustili na 

začátku tábora, nezbylo dětem nic jiného než 

se postupně seznámit s hodnotami 

i dovednostmi pravých Indiánů. Nebylo to vždy 

jednoduché a přinášelo to s sebou celou řadu 

dobrodružství. Nakonec se nám podařilo 

uzavřít spojenectví se sousedním kmenem a 

každý z nás byl slavnostně přijat do pravého 

indiánského kmene. 

A jak jsme letos pomáhali spolu s dětmi?

Odpověď, je velice jednoduchá – podpořili 

dobrou věc a svou prací navázali na činnost 

stacionáře v Chelčicích. Tamní klienti často 

pracují na zahradě, kterou nejen zvelebují, ale 

také na ní pěstují mnohé druhy léčivých bylin, 

které potom využívají k výrobě různých 

předmětů na prodej. Všichni Indiáni z tábořiště 

Eustach pod dohledem svých vedoucích 

hledali, poznávali, určovali a hlavně sbírali a 

sušili byliny, které jsme pak sv. Linhartu 

věnovali k dalšímu využití. Kde jinde by se měl 

projevit dávný vztah Indiánů k přírodě, než v 

pomoci svým bližním.
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IN DEO 2012 Místo:

Datum:

 Hájenka Eustach u Kamenice nad Lipou

 29. července – 8. srpna 2012

Družina Miloušů a Ořechů?

Program strarších dětí a mládeže (družina 

Miloušů a Ořechů) se od hlavní nitě v některých 

bodech lišil tak, aby to vyhovovalo potřebám 

jejich věku; program Miloušů se například letos 

přidržel indiánského tématu, přetvořil si jej 

však k obrazu svému. Často jsme se s nimi 

věnovali tvořivé činnosti: Vyráběli jsme 

přírodní stavby v lese, vyřezávali, pracovali 

s keramikou, malovali si po těle… Kdykoli nás 

ale bylo potřeba, byli jsme po ruce vedoucím 

mladších dětí, abychom se zhostili role 

nepřátelského kmene, nebo pro ně naopak 

připravili program, noční hru či cokoli dalšího. 

Vyrazili jsme na vlastní výlet do Chýnovské 

jeskyně, který se přes veškeré reptání ze strany 

některých zúčastněných překvapivě vydařil, 

promítali jsme film, vyráběli videa a společné 

večery trávili při svitu ohně v tee-pee. Milouši 

jako družina fungují teprve druhým rokem, ale 

díky skutečnosti, že trávíme mnohem více času 

jen spolu, se z nás už teď stala semknutá 

skupinka přátel, kterým se ke konci setkání zdá, 

že to celé uběhlo až nespravedlivě rychle. 

Jedenáct dní bylo naším soukromým 

indiánským létem v klínu přírody.

A nakonec malá zmínka o programu 14 

nejstarších účastníků – družiny Ořechů. Náš 

věk (střední škola) nás místy malinko odvál od 

vlastních indiánských příběhů a donutil nás 

více se zamýšlet nad svobodou Indiánů v prérii 

a svobodou nás samotných v dnešním světě. 

Kromě všemožných her, putování a přespávání 

v krajině či na hradě Chýnov se nám během 

celého setkání odvíjela taková malá spojovací 

niť na pozadí celého příběhu – téma „čas“ a jak 

s tím naším naložit, abychom se nemuseli za 

své skutky stydět.

Velké díky všem, kdo se na setkání jakkoliv 

podíleli.

Děkujeme všem rodičům za důvěru vyjádřenou 

tím, že jste nám svěřili svoje děti.
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Taneční kurz pro pokročilé

Výuka společenského tance pod vedením 

Radky Karvánkové a Tomáše Ondráška, mistrů 

Jihočeského kraje ve společenském tanci. 

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ RÁDI TANČÍ, CHTĚJÍ SE 

NAUČIT NEBO ZDOKONALIT.

“Aneb, kde jinde máte možnost strávit páteční 

podvečer ve společnosti tanečních mistrů 

v nóblesním a přitom rodinném prostředí?

Do kurzu se mohou hlásit všichni zájemci  - 

mládež i dospělí.  Bylo by dobré přihlašovat se 

jako taneční páry (nedostatek je především 

pánů :), jednotlivcům nemůžeme partnera 

stoprocentně zaručit.”

Taneční kurzy jsou společným dílem nás všech. 

Snažíme se dát prostor nejenom kvalitní výuce 

tance, ale také dát příležitost se lidem 

potkávat.

Abychom taneční s uvedenými cíly dokázali co 

nejlépe zajistit, potřebujeme pomoc všech 

účastníků, což obnáší:

·pomoc s chystáním a úklidem sálu na každé 

taneční lekci

·podílet se na chystání sálu na závěrečný ples 

- promýšlením  i realizací - chystání stolů, 

výzdoby, techniky apod.

·pozvat známé, abychom zajistili na 

ples účast  a postarat se o zajištění darů do 

tomboly plesu ( z výtěžku plesu je hrazena 

převážná část  nák ladů spojených 

s tanečními )

·pomoc s úklidem sálu po plese

Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - kulturní dům

 říjen 2012 - leden 2013
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Akce, které se zúčastnilo téměř 60 lukostřelců z 

celé ČR, ukončila teplé letní dny a přivítala 

podzim.

Velké díky všem, kdo jakkoliv tuto akci 

podpořili oficiálně (DDM Netolice, DDM Písek, 

Trefa o.s., Lucistnice.cz, Lukostrelec.cz, město 

Netolice, Budvar) nebo tím, že přiložili ruku 

k dílu (a těch by byl hodně dlouhý seznam). 

Slovy jednoho z účastníků: "Děkujeme za 

báječnou akci! "Kouzlo místa" se opět 

opakovalo. Navíc oproti loňsku obrovský posun 

k lepšímu. Krabice na stromě nahradila 3Dčka 

a bojová stezka ve statku neměla chybu. 

Celkově naprosto pohodová akce, Genius Loci 

vyčaroval opět naprosto úchvatné babí léto 

a skvělé zázemí a dokreslení atmosféry hudbou 

už jen podtrhlo jedinečný zážitek". 

Místo:

Datum:

 Hrádeček u Hrbova

 6. října 2012

Genius Loci 2012
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Ořeši na Šumavě Místo:

Datum:

 Kvilda - bývalá fara

 9. - 11. listopadu 2012

Být spolu, diskuse, modlitba, hry, výlet do okolní 

krajiny (kůrovec nás nezastaví :)

To vše bylo náplní víkendu, kde jsme zažívali 

opravdové přátelství. V prostorách bývalé fary 

na Kvildě se nás sešlo 16 lidí a nelze než 

konstatovat, že víkend nám byl nějak krátký. 

Proto jsme i v noci vyráželi na dlouhé 

procházky. Za vše snad jen otázka: Kdo z vás byl 

mezi půlnocí a druhou hodinou ranní na 

Jezerní slati? 

Program vůbec nebyl podstatný, ale důležitý 

byl čas, který jsme mohli darovat druhým.
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Andělská dílna 2012

“Stejně jako v roce předešlém pomalu přichází 

doba vánoc a s ní jsou vidět velmi často 

andělé.”

Na keramickém tvoření se nás sešlo celkem 25. 

Přišli dospělí i děti a bylo to milé setkání. 

Někteří tvořili jen tak pro radost, jiní už mysleli 

na vánoční dárky. Děkujeme všem kdo přišli, 

děkujeme Jáchymovi za příjemné odpoledne 

a také za dokončení všeho, co bylo potřeba.

A i pro letošek (stejně jako loni a dá-li Bůh 

i v budoucnu) platí, že “mít svého anděla, to 

vůbec není marné.”

Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - základní škola

 17. listopadu 2012
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Mikulášské pečení

Staročeská tradice pečení figurek z kynutého těsta dotvářela 

v dřívějších dobách kolorit různých slavností. Poznávání historie 

a obyčejů přináší do našeho současného života obohacení, rozvíjí 

tvořivost a fantazii. Každý, kdo přišel v předvečer první adventní 

neděle na mikuláškou dílničku, si vyzkoušel tvorbu figurek od 

zadělávání těsta až po jejich konečné zdobení. S dopomocí 

dospělých to zvládly i malé děti. Všichni si na plechu odnášeli 

vlastnoručně vyrobené postavičky a doma pak už jen zbývalo je 

upéct.

Lektorkou byla Růženka Vinciková a moc jí děkujeme.

Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí - základní škola

 1. prosince 2012
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Vánoční zastavení

Písně Slávka Klecandra, které rozezněly strunkovický kostel, připomněly 

nastávající vánoční čas všem posluchačům nedělního koncertu. Možná také 

symbolickým způsobem propojily slavnost Velikonoc a Vánoc, protože v postní 

době zahrála skupina Oboroh v místním chrámu při příležitosti vysvěcení 

křížové cesty. Spolu se Slávkem tentokrát zazpívala také Klárka Málová, členka 

kapely Miriam.

Díky Vaškovi Kozlerovi za zajištění všeho, co bylo potřeba, díky oběma 

zpěvákům za krásný hudební zážitek, díky také všem, kdo na koncert zavítali. 

GLORIA IN EXCELSIS DEO, že se dítě narodilo.

Pax hominibus bonae voluntatis

Již tradiční a v tomto roce desátý ročník uměleckého zpracování Betlémských 

událostí. Dějištěm byl opět kostel  Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích.

V režii Terezky a Mikoláše Troupových pořádalo společenství lidí dobré vůle. 

A nám je ctí, že i když neorganizujeme, tak všem těmto lidem můžeme 

pomáhat.

Místo:

Datum:

 Strunkovice nad Blanicí, Netolice - kostel

 25. listopadu a 25. prosince 2012
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Demdaal o.s.

Občanské sdružení DEMDAAL o.s. vzniklo počátkem roku 2010 a stojí 
za ním stejní lidé, kteří doposud organizovali letní tábory 
Římskokatolické farnosti Netolice. Navazuje na dlouholetou 
táborovou tradici v níž chce i nadále pokračovat a nově se chce 
orientovat na další akce pro děti a mládež a pořádat je během roku.

Spolupracujeme s Římskokatolickými farnostmi Netolice, Prachatice 
a Strunkovice nad Blanicí a usilujeme o to, aby veškerá naše činnost 
byla provázena a nesena modlitbou.
Většina z nás prošla táborovým společenstvím postupně jako děti, 
rádcové, vedoucí, kuchaři, technici......Neseme si v sobě 
nezapomenutelné okamžiky radosti, nadšení, dobrodružství, 
přátelství......Nechceme si je nechávat jen pro sebe, ale chceme je 
rozdávat dál.
Zveme ke spolupráci všechny přátele, budeme vděčni za jakoukoli 
podporu a pomoc. Chceme společně drobnými, nepatrnými střípky 
skládat mozaiku velikého Božího díla.



“Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.”

Výroční zpráva schválená na valné hormadě dne 18. ledna 2013 v Chelčicích.
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