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SSoouuhhrrnn  ččiinnnnoossttii  
 

V průběhu roku 2015 byly naším sdružením zorganizovány četné aktivity pro 

zájemce různých věkových skupin, zejména však pro děti a mládež.  

Zaměřili jsme se na celoroční komunitní projekt „DAR CHLEBA“, věnovaný nejen 

pekařskému řemeslu, přípravě tradičních pokrmů, zdravé výživě, ale i tomu, co 

člověka přesahuje a kultivuje. V rámci projektu proběhla řada dílčích akcí, 

setkání a tvořivých dílen. Do venkovního strunkovického Betléma přibyly 

dřevořezby ovečky a postav tří králů. 

Podařilo se nám uspět v grantovém projektu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. 

Lukostřelecký klub DEMDAAL zorganizoval turnaj LUKOBĚŽKY 2015 a další ročník 

celorepublikového prestižního lukostřeleckého turnaje GENIUS LOCI.  

Probíhaly cestopisné přednášky a tvořivé keramické dílny pro předškoláky.  

O hlavních prázdninách opět proběhlo dvanáctidenní Letní setkání dětí a 

mládeže „PIDILIDI“ pro 130 účastníků s duchovně-herním programem a 

námětem hledání identity člověčenství. 

Ve spolupráci s Římskokatolickou farností  a Městysem Strunkovice nad Blanicí 

jsme o Vánocích připravili ztvárnění Živého Betléma. 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci  proběhla podle současné platné legislativy transformace občanského 

sdružení DEMDAAL o. s. na zapsaný spolek. Z rozhodnutí krajského soudu v 

Českých Budějovicích byl 15.12.2015 zapsán do spolkového rejstříku spolek 

DEMDAAL z.s. Ten bude i nadále pokračovat v započaté linii aktivit. 

Veliké poděkování patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílejí na činnosti 

sdružení, všem, kdo věnují své síly a čas pro druhé, všem sponzorům a 

dobrodincům i všem účastníkům akcí. 
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HHllaavvnníí  ssppoonnzzoořřii  nnaaššíí  ččiinnnnoossttii::   
            

MAS Rozkvět zahrady jižních Čech     

Městys Strunkovice nad Blanicí 

Město Netolice 

Nezištní dobrovolníci a dárci 
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CCyykklluuss  cceessttooppiissůů  
 

Rytířský sál v Chelčicích 

24. 1. 2015, 7. 11.2015, 14. 11. 2015 

 

Cestopisy – Skandinávie, Slovinsko, Indie, Severní moře 

 
 
Rok 2015 byl na cestopisné přednášky opět bohatý. Jsme rádi, že naši 

cestovatelští kamarádi a známí věnují svůj čas pro ostatní a svým vyprávěním 

mám tak umožnili si alespoň přivonět k dálavám, jako je třeba Skandinávie.      

Šrája spojil své vyprávění s malým koncertem a potěšil nás tak nejen svým 

humorem, ale spolu se svým kamarádem i osobitým zpěvem.  
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TTvvoořřiivváá  vveelliikkoonnooččnníí  ddííllnnaa  

Strunkovice nad Blanicí 

27. 3. 2015 

 

Velikonoční tvoření se opět neslo v duchu malování kraslic. 

Vznikly nádherné kraslice, které určitě potěšili tvůrce i obdarované. 

Do tvoření se zapojili malí i velcí a bylo to moc prima setkání. Děkujeme. 
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PPrroojjeekktt  DDaarr  cchhlleebbaa  

Spolupracovníci: kněží a katecheté prachatického vikariátu, odborní lektoři  

Trvání projektu: leden – prosinec 2015 

Popis projektu: 

Chléb – nejzákladnější potravina všech obyvatel naší planety. Chléb jako dar, ale 

přesto vydobytý v potu tváře. Chléb a jeho nadbytek a časté plýtvání ve 

vyspělých společnostech, a jeho absolutní nedostatek, bída a hlad v mnoha 

zemích světa. S jeho jménem je spojován mír i válka. Chlebem vítáme nový den, 

hostíme blízké přátele i vzácné oficiální návštěvy.Chléb zaujímá zvláštní místo u 

společného stolu a připodobňuje člověku podstatu jeho bytí.   Za každým 

bochníkem stojí požehnaná lidská práce, jeho cestu provázejí zemědělci, 

mlynáři, pekaři, ale také prodavači a maminky, které ho dávají na stůl. Úcta ke 

chlebu je úctou k životu.Chléb je zmiňován v mnoha tradičních zvyklostech a 

obyčejích, v nichž je vyjádřena pokorná a hluboká pravda spolupřebývání. 

Návrat  ke kořenům v oblasti výživy a stravování, hospodárné využívání plodů 

přírody ( obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, bylinky, koření…), sounáležitost s 

přírodními zdroji a jejich trvale udržitelnou ochranou se ukazuje jako 

nezbytnost, které se musíme znovu učit. Těsnější spojení s přírodou v minulých 

generacích, život našich rodičů a prarodičů je potřeba znovu objevovat a včlenit 

do současné každodennosti.  

 

 

 

 

 

 

Racionální stravování a vyvážený příjem potravy je v dnešní společnosti často 

diskutovaný problém v rovině  zdraví ( alergie, obezita ) a  zdravého životního 

stylu (stres, civilizační smog, psychosomatika ). Společenství stolu, u kterého se 

schází rodina, přátelé, známí i neznámí lidé má svůj hluboký význam a je 

výrazem širokých společenských vazeb, jichž jsme součástí. Chléb, a potažmo 

jakékoli jídlo, umocňuje společná témata a události. Absolutním vyjádřením 

velikosti daru chleba je eucharistie, Kristovo sebedarování. Solidárnost s 

druhým, osobní vykročení z vlastní sebestřednosti a otevřené srdce 

charakterizují hodnoty, o které stojí za to usilovat. 
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Akce a aktivity v rámci projektu: 

 

 31. 1. 2015 – chléb – kváskový chléb žitný, kváskové lívance (Chelčice) 

 13. 2. 2015 – cizrna – cizrnové lívanečky, cizrna po indicku (Chelčice) 

 20. 2. 2015 – oves – ovesné sušenky, ovesné zelánky, porridge (Chelčice) 

 7. 3. 2015 – jáhly – jahelník s agar-agar, jáhlový knedlík (Chelčice) 

 20. 3. 2015 – pohanka – bábovka, pohankové noky, pohanková 

pomazánka, pohanka za oknem + klíčení (Chelčice) 

 24. 6. 2015 - Setkání mládeže  - povídání o chlebu s exkurzí do Pekárny 

Cais Vlachovo Březí a duchovním zamyšlením s P. Janem Mikešem ( fara 

Prachatice ) 

 26. 7.  – 4. 8. 2015 - Setkání mládeže „Pidilidi “(Eustach) 

 22.8.2015 - Loučení s prázdninami  - pekařská dílna s mistrem pekařem 

Augustinem Sobotovičem  (Strunkovice nad Blanicí ) 

 9. 10. 2015 - pekařská posvícenecká dílna (Strunkovice nad Blanicí) 



Výroční zpráva DEMDAAL o. s. 2015 

 

LLuukkoobběěžžkkyy  22001155  

Hrádeček u Lhenic  

20. 6. 2015 

Pilotní, první v řadě, menší turnaj zařazený do Lukostřelecké ligy obohacený o 

samostatný závod v lukostřeleckém biatlonu aneb čím lépe střílíš tím méně 

běháš.  

 

Z pera účastníka: 

„Ahoj, děkuji pořadatelům za pohodový turnaj.  

Nová disciplína Lukoběžky: jedna z nejzábavnějších věcí, kterou jsem kdy střílel. 

Perfektní zábava, hecování, povzbuzování- paráda. Doporučil bych místo 

kombatu, než se udělají výsledky, všem pořadatelům.“ (Mlčoch) 
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PPiiddiilliiddii  

Rekreační středisko Eustach 

26. 7.  – 4. 8. 2015 

Příběh táborové hry na motivy dvoudílného románu Timothée de Fombella 

Tobiáš Lolness  (Život ve větvích, Elíšiny oči). 

    „Tobiáš měřil půldruhého milimetru, což na jeho věk nebylo nic moc," zní 

první věta románu, čímž je sděleno to nejdůležitější. Nárůdek, o kterém bude 

řeč, opravdu nepřerůstá přes dva milimetry výšky, žije na velikém stromě, jehož 

vlhké Spodní větve považuje za nejzazší místo k jakž takž snesitelnému životu, a 

úvahy o jiných společnostech na jiných stromech považuje za zábavné 

fantazírování. Jenže co je malé vzrůstem, nemusí být malé duchem. 

 Při dvoumilimetrové velikosti můžete jezdit na mšici, dřevokazné brouky 

chováte coby ekvivalent důlních zařízení a komár pro vás představuje smrtící 

hrozbu. Nevelký vzrůst vám ale nebrání ve vynalézání praktických věcí, ve 

zkoumání toho, nakolik je váš strom živý, a konečně ani ve velké, šťastné lásce k 

manželce a synovi. Řeč je totiž o Simu Lolnessovi, fenomenálním stromovém 

vědci a jeho rodině, která jej ovšem musí následovat do vyhnanství, když se 

znelíbí mocným tohoto stromu. A bude hůř. 

 Profesor Lolness totiž odmítl vydat velkému a hlavně značně širokému 

podnikateli Jo Mitchovi svůj nejnovější vynález (jeho užívání ve velkém by vedlo 

ke zkáze celého stromu), pročež byl prohlášen za zrádce a i s manželkou uvržen 

do vězení. Jediný neuvržený je Tobiáš, protože na poslední chvíli utekl a 

rozpoutal tak největší hon na člověka v dějinách stromu, neboť jako odměnu za 

jeho dopadení vypsal Mitch celý milion. 

 Tobiáš tedy prchá, ale jakou má proti všem šanci? A i kdyby se mu 

podařilo utéct, kam se poděje? Pod Spodní větve, až do trávy, kde žijí příšerní 

Sloupaní? A jak se vyrovná s tím, že mu rodiče odsoudili k smrti? 

   Rodiny malých lidiček žijí ve vzájemné úctě a shodě (až se chce málem napsat 

,v bázni Boží‘), ani v přepychu, ani v bídě, ale vesměs spokojené se svou prací i 

postavením ve společnosti. Nic ovšem není vzdálenějšího pravdě. Jak se příběh 

postupně rozbíhá, zjišťujete, že jedna každá hlavní i vedlejší postava má své 

touhy, strachy, malé bolesti i velká tajemství, která autor dokáže věrohodně 

vylíčit několika větami, takže nejenže nenudí, ale navíc mu zbude dostatek 

prostoru na všechno ostatní. A toho není málo. 

   Je tu spousta malých postřehů, zábavných i objevných detailů vázaných na 

vzrůst pidilidí i život na stromě jako takový, přičemž to vše je nevtíravými 

satirickými paralelami propojeno s naším světem – například, že je něco špatně, 

když strom ztrácí listí, čímž ke kmeni proniká více paprsků a následně roste 

průměrná roční teplota... 
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LLoouuččeenníí  ss  pprráázzddnniinnaammii  

Strunkovice nad Blanicí 

22. 8. 2015 

Čas neúprosně odměřuje jednotlivé chvíle a to i prázdninové.  A protože 

je potřeba pořádně užít každý okamžik, strunkovické loučení s 

prázdnimami přišlo s pestrou nabídkou možností.  Sobotní dopoledne 

patřilo lukostřelbě, soutěžím a tvořivým dílnám. Z rukou lenorského 

mistra pekaře pana Augustýna Sobotoviče jsme mohli ochutnat vynikající, 

čerstvě upečené houstičky a česnekové placky. Díky zručnosti paní Edity 

Hrbkové vznikla z  kmene lípy, pokácené na sokolské louce, dřevořezba 

ochránce tohoto prostoru. Počasí vytvořilo příjemnou teplou kulisu a 

doplnilo tak úsilí organizátorů a společnou pohodovou atmosféru . Veliké 

poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli i všem, kteří se s 

prázdninami rozloučit přišli.   



Výroční zpráva DEMDAAL o. s. 2015 

 

GGEENNIIUUSS  LLOOCCII  22001155  

Hrádeček u Lhenic 

19. 9. 2015 

GENIUS LOCI je pilotní lukostřelecká akce lukostřeleckého klubu 
DEMDAAL, která je vrcholem série lukostřeleckých aktivit. Jedná se o 
jednodenní akci včetně stravování, ve které je pro lukostřelce připraveno 
15 různých disciplín, které prověří nejen jejich dovednosti, ale zároveň jim 
umožní setkat se na místě, které má své unikátní kouzlo. Konal se již  
čtvrtý ročník tohoto otevřeného turnaje pro děti i dospělé, který tradičně 
vyhodnocuje střelce v několika kategoriích – včetně zápisu výsledků do 
Lukostřelecké ligy ČR.  
 
Z pera účastníka: 
 
„V sobotu za mlžného rána nasoukala se část Jižních vjetví IQ 60 do 
automobilu a uháněla do Netolic. Nemaje s sebou raněnou Mařenku, 
musela spolehnouti se na mapu a již odbočuje na hráz hrbovského rybníka 
a zastavuje pod duby u statku. Vítá se s lukostřeleckými přáteli a pozoruje, 
kterak celý netolický Holubník poletuje a dokončuje přípravy. Mlžný opar 
se rozpouští a slunce začíná hřát. Nedočkaví lučištníci vypouštějí první šípy 
a jiní napouštějí do svých útrob první kroužkový budvárek. Okolí statku se 
hemží krásnými dámami, rytíři i jinými kostýmovanými střelci zapisujícími 
se k vyvoleným kvočnám. Vjetve si pro dnešní klání vybírají nejkrásnější, 
nejinteligentnější a vůbec nejlepší kvočnu Kateřinku z Jihočeské titěvy. 
Těsně po deváté vyrážejí směr kyvadlo, kde dostávají první záchvaty 
smíchu, když jim kvočna čte pravidla a zjišťují, že zásah kyvadla se 
nepočítá. I přesto si všichni přijdou na své a pokračují k hradbám. Tam 
vcelku bez problémů zlikvidují nepřítele a mohou pokračovat k úprku ze 
statku. Zatímco Honza a Katka prchá a cestou odrovnává obránce, Zelí, 

Johanka i Lojza si dopřejí malé občerstvení. Vládne zde tak pohodová 
nálada, že se jim ani nechce do lesa za zmrtvolňováním gumových 
zvířátek. Proto se vydají na terčovku. Johanka si jako obvykle postěžuje na 
netolické kovové stojánky, ale vzhledem k tak krásnému počasí dnes 
odpouští i ty roxory.  
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KKeerraammiicckkéé  ttvvoořřeenníí  pprroo  ppřřeeddšškkoolláákkyy  

 

Chelčice 

Podzim, zima 2015 

Práce s hlínou pod vedením Mgr. Ivy Bukačové – v domácím ateliéru, pro 

nejmenší 
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LLiissttooppaaddoovvéé  ttvvoořřeenníí  

Strunkovice nad Blanicí 

7., 13. a 21. 11. 2015 

 

Tři listopadové termíny byly věnovány zhotovování dárků, které se pro 

potřeby blížících se Vánoc určitě náramně hodily. Vyráběly se plstěné 

ozdoby do vlasů, obaly na knihy a dekorační věnce. Radost přinesly už při 

vlastní tvorbě a což teprve pod rozzářeným stromkem. 
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ŽŽiivvýý  BBeettlléémm  

 

Strunkovice nad Blanicí 

25. 12. 2015 

Vánoční dary a dárky, malé i velké, pro malé i velké... Narození dítěte, dar 

nového života, zvláštní jedinečný okamžik... Událost betlémského zrození, 

tajemství a daru Vánoc... Hudba a zpěv, zvonky, andělé, pastýři, králové, 

ovečky ... 

 

Betlém ve Strunkovicích i letos obohatil sváteční chvíle a potěšil svým 

příběhem. TAK AŤ SE NÁM VŠEM DOBŘE DAŘÍ I V BUDOUCNU… 

 

 

 


