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SOUHRN ČINNOSTI
V průběhu roku 2018 byly zorganizovány aktivity pro zájemce různých věkových
skupin
i
zaměření,
zejména
pak
pro
děti
a
mládež.
O prázdninách opět proběhlo dvanáctidenní Letní setkání dětí a mládeže s
duchovně-herním programem a námětem krále Davida, které představilo kořeny
naší civilizace s aktuálním přesahem do dnešní doby.
Zaměřili jsme se na celoroční komunitní projekt „PŘÍBĚH VODY“, věnovaný
jednomu z nejmohutnějších přírodních živlů, bez něhož by neexistoval na
planetě život. V rámci projektu proběhla řada dílčích akcí, setkání a tvořivých
dílen.
Byli jsme úspěšní v grantovém projektu Lesů ČR, které ocenily naši činnost.
Do dvou nik trojboké kaple Navštívení Panny Marie naproti letišti při cestě ze
Strunkovic na Protivec byly umístěny artefakty symbolicky ztvárňující setkání
Panny Marie a svaté Alžběty, kterým požehnal vikář P. Petr Plášil. Jedná se o
keramické plastiky, které nahradily původně zhotovené kachle.
Dřevořezba Strunkovického venkovního betléma a tapisérie putovního
nástěnného betléma byly zapůjčeny do sezónní expozice muzea JUDr. O. Kudrny
v Netolicích. Uvedená díla si tak mohli prohlédnout i návštěvníci, kteří do
Strunkovic
běžně
nezavítají.
Lukostřelecký klub DEMDAAL za podpory Města Netolice zorganizoval další
ročník celorepublikového prestižního lukostřeleckého turnaje GENIUS LOCI.

Probíhal cyklus cestopisných přednášek, který přiblížil účastníkům rozmanitá
místa
v
různých
částech
světa.
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností a Městysem Strunkovice nad Blanicí
jsme připravili adventní putování Dítěte Strunkovicemi a ztvárnění Živého
Betléma.
Jsme rádi, že můžeme sdílet s druhými svůj volný čas a spoluprožívat společné
chvíle.
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HLAVNÍ SPONZOŘI NAŠÍ ČINNOSTI
Městys Strunkovice nad Blanicí
Lesy ČR

Nezištní dobrovolníci a dárci

Město Netolice
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CYKLUS CESTOPISŮ



Rytířský sál v Chelčicích
Cestopisy – Ekvádor, Camino, Brazílie, Kanada

Při letošním cyklu přednášek jsme oslovili mnoho zajímavých přednášejících,
např. otce Prokeše z Vodňan s jeho přednáškou o Ekvádoru. Ročník byl bohatý na
vyprávění z cest po severní a jižní Americe. Největší ohlas měla přednáška o
Kanadě Víti Kubelky, našeho kamaráda z lukostřeleckého klubu. Také
organizátorka cyklu cestopisů, Míša Šmídová, vzpomínala na svou cestu do
Santiaga, která trvala 16 dní.
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TVOŘIVÉ DÍLNY
 Strunkovice nad Blanicí
 18. 3. 2018 a 20. 5. 2018

Na jaře proběhly dvě tvořivé dílny. Dílna velikonoční, na které se vyráběly
dekorace k ozdobení svátečních dní a dílna okenních rozet, na které jsme
chystaly dekorace do místního chrámu sv. Dominika. Vznikla originální díla, která
udělala radost.
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NOC KOSTELŮ
 Strunkovice nad Blanicí
 25. 5. 2018

V podvečerních hodinách byl v rámci Noci kostelů otevřen také chrám svatého
Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí.
Návštěvníci si mohli prohlédnout kostel a kostelní zahradu, zpřístupněna byla
také věž. Probíhala tvořivá dílna okenních rozet navazující na dílnu z minulého
týdne, která se konala v místní základní škole. V kostele jsme společně instalovali
výstavu s tématem "výzdoba chrámu", která byla k vidění až do Strunkovické
pouti. Svými díly do ní přispěli děti ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí a Netolice,
děti z keramického kroužku Strunkovice, děti DD Žíchovec a další autoři. Součástí
výstavy byly také fotografie rekonstrukce kříže a opěrné zdi od pana Zdeňka
Švece.
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KAPLIČKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
 Strunkovice nad Blanicí
 27. 5. 2018
V neděli požehnal vikář P. Petr Plášil při májové pobožnosti kapličku
Navštívení Panny Marie naproti letišti při cestě ze Strunkovic na Protivec. Do
dvou nik trojboké kaple byly umístěny artefakty symbolicky ztvárňující setkání
Panny Marie a svaté Alžběty. Autorka Mgr. Iva Bukačová předělala původně
zhotovené kachle do podoby keramických plastik. Historii kaple dohledal v
archivech pan Bohumil Tetour, učitel ZUŠ Vlachovo Březí. Procesí, která k ní
bývala dříve vypravována, mohou být pro nás impulsem ke kratičkému zastavení
kdykoli povede naše cesta kolem.
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PROJEKT PŘÍBĚH VODY
Komunitní vícegenerační projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí

Cíle projektu:
Prezentovat, pojmenovat a uchopit příběh vody v různých rovinách:
 Koloběh vody

Místo konání: Českobudějovická diecéze – fara Prachatice, Městys Strunkovice
nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko Eustach Těmice

 Skupenství vody

Obmyšlení (cílová skupina): Zájemci z řad široké veřejnosti všech věkových kategorií z Českobudějovické diecéze

 Potoky, řeky, rybníky, moře, oceány

Délka trvání projektu: leden – prosinec 2018

 Voda a život

Detailní popis projektu:

 Prameny, studny a studánky

 Život ve vodě a pod vodou

 Vodní živel – povodně, záplavy
 Potopa světa

Voda – všichni ji každý den jaksi mimoděk a zcela samozřejmě používáme, aniž
bychom si více uvědomili, jaký poklad v ní máme.

 Léčivé prameny a vřídla
 Útrapy žízně

Voda dává mnohé - Zemi život, člověku bytí, rostlinám svěžest, moři sílu, rybářům ryby, duši klid a tělu čistotu. Vědecké studie prokázaly, že pohled na vodu
nás může udělat klidnějšími, šťastnějšími, pokojnějšími a kreativnějšími.
V biblickém pojetí značí voda důležitý symbol zachování života a je zmiňována na
mnoha místech. Stvořitelské dílo začíná oddělením země od vod, ničivá potopa
odstraňuje zlo, mnohé zázraky jsou spojené s vodou. Křest přináší očištění a uzdravení, nový život.

 Poušť a oáza
 Hory a ledovce
 Voda v hudbě a literatuře
 Zvuky vody
 Voda a pokrmy
 Voda a liturgie
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Plán realizace:
Od ledna do prosince probíhaly workshopy, semináře a společná setkávání, na
kterých byl zájemcům všech věkových kategorií nabídnut ucelený program
(přednášky, besedy, exkurze, praktické ukázky a individuální tvoření). Kromě teoretických pasáží významnou část projektu tvořila praktická část – literární, hudební a výtvarné semináře, práce s fotografií, příprava pokrmů, příprava a prostření stolu k různým příležitostem, fyzikální a chemické pokusy, připomenutí a
slavení významných svátků, slavení liturgie …
Projekt zajistili odborní lektoři, dobrovolníci DEMDAAL z.s., kněží a katecheté.
Součásti projektu bylo letní setkání dětí a mládeže.
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NENÍ KRÁL JAKO KRÁL
 Rekreační středisko Eustach
 29. 7. – 8. 8. 2018
Biblický příběh krále Davidy přenesený do dnešní doby znamenal v rámci
celotáborového programu pro účastníky prožitky v mnohém
korespondující s událostmi tehdejšího času. Vybízel k zamyšlení, hledání
souvislostí a zároveň přinesl spoustu akčních zážitků a her. Jedním z
nejsilnějších momentů byla celodenní návštěva příslušníků Vojenské
policie, kteří nám pomohli podtrhnout a dokreslit náš
celotáborový příběh. Bylo obdivuhodné, s jakým nasazením se nám
věnovali. Celodenní program byl plně v jejich režii. Pro účastníky věkově
sedm až devatenáct let dokázali systematicky zorganizovat vyvážené
aktivity všestranně zaměřené a zohledňující široký věkový rozptyl.
Zaujmout, pobavit, motivovat a zároveň i poučit, to se vojenským
policistům bezesporu povedlo. Když jsme pak s vděčností přemýšleli, co
dokázalo tak uchvátit při zdánlivě běžných soutěžních disciplínách,
dospěli jsme k závěru, že to byly hlavně tři faktory. Svou roli jistě sehrála
zajímavá technika a zbraně, které bylo možné si vyzkoušet a osahat. A
pak tu bylo zejména obrovské zaujetí hostů, kteří vše nejen dobře
vysvětlili, ale i osobně předvedli, zkrátka jeli v tom společně s dětmi. A v
neposlední řadě to byla vynikající souhra jednotlivých policistů, když
ukázali nejen vysokou profesionalitu, ale také hlubokou lidskou a
přátelskou rovinu vzájemných vztahů. Příběh krále Davida tak byl velmi
umocněn a dostal pozitivní rámec.

Na Eustach přijela vojenská Policie - řídí všechno, jen ne Felicie. Vojáci skáčou,
běhaj, plavou - a taky přemýšlejí hlavou. Vozí autem důležité osoby - nebojí se
vlézt do jakékoliv budovy. Jsou to naši rytíři, svaly nosí v pancíři. Hlasitou mají
houkačku, po ruce vždy bouchačku.
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GENIUS LOCI 2018
 Hrádeček u Lhenic
 22. 9. 2018

Lukostřelecký turnaj lukostřeleckého klubu DEMDAAL „Lukostřelci Netolice“.
Jedná se o jednodenní akci včetně stravování, ve které je pro lukostřelce
připraveno až 15 různých disciplín, které prověří nejen jejich dovednosti, ale
zároveň jim umožní setkat se na místě, které má své unikátní kouzlo. Jednalo se
již o osmý ročník tohoto otevřeného turnaje pro děti i dospělé, který tradičně
vyhodnocuje střelce v několika kategoriích – včetně zápisu výsledků do
Lukostřelecké ligy ČR.
Akce se zúčastnilo 120 lukostřelců ve třech věkových kategoriích (mladší děti,
starší děti, dospělí) z řad zájmového útvaru při DDM Netolice a organizací
UZAHORKU.CZ, LUKOSTRELEC.CZ, LUCISTNICE.CZ a veřejnosti.

Za Větve severu - cítím vděčnost = k Místu, přírodě (počasí), organizátorům
......... a Vám všem. Omlouváme se za to, že jsme přišli poslední z disciplín. Tento
víkend je zapsán v našich srdcích. Všichni náčelníci našeho kmene pohromadě.
Smích, veselí, radost a pošťuchování jsou naše projevy pocitů bezpečí, přátelství a
štěstí. Děkuji, že jste nám je umožnili prožít.
Padre
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LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ
 Strunkovice nad Blanicí
 4., 11., 18. a 25. 11. 2018
Po čtyři listopadové neděle měli zájemci opět možnost kreativního tvoření.
Vyráběli jsme korálkové ozdoby, věnce a svícny - pro potěšení a radost, jako
výzdobu či dárek - zkrátka jak kdo chtěl. Vzniklo spoustu originálních krásných
výrobků, které by mohl závidět i mnohý profesionál.
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ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOCE VE STRUNKOVICÍCH
 Strunkovice nad Blanicí
 26. 12. 2018

Přes advent a Vánoce do nového roku
V adventu putovala po Strunkovických domácnostech dřevořezba Jezulátka
symbolizující cestu Svaté rodiny do Betléma. Mohli jsme se tak dotknout v přeneseném slova smyslu něčeho z jádra lidského života a snad i popřemýšlet o
trochu hlouběji o podstatě Vánoc. O podstatě, která zřejmě tak úplně nespočívá
v nadbytku dobrého jídla, ve spoustě drahých dárků a v dalších materiálních
atributech. To jsou věci jistě důležité a dobré, ale bez hlubší roviny nejsou nosné.
Na druhý vánoční svátek zhlédli zájemci hudebně dramatické ztvárnění betlémského příběhu. Příběhu dítěte, které svým narozením nese poselství něhy, naděje
a lásky. Ve Strunkovicích před kostelem byla k vidění zářící hvězda, pastýři, andělé, králové, venkovská chasa a samozřejmě betlémská rodina. Zpívali se vánoční
písně, rozdávala se koleda, prskaly prskavky a panovala milá a pokojná atmosféra. Kéž se každému z nás podaří zachytit alespoň jeden opravdový paprsek Vánoc, který si v srdci ponese po celý nový rok.
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DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE A SPOLEČNĚ MŮŽEME
DĚLAT NĚCO PRO DRUHÉ.

„JEDINÁ VĚC JE NEZBYTNÁ PRO TRIUMF ZLA, ABY DOBŘÍ
LIDÉ NIC NEDĚLALI.“

