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Naše organizace  

Historie 

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. 

V prosinci 2015 proběhla transformace občanského sdružení DEMDAAL o. s. na zapsaný 

spolek DEMDAAL z.s. Z rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích byl 

15. 12. 2015 zapsán do spolkového rejstříku spolek DEMDAAL z.s. 

Spolupráce s okolím 

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. 

Poslání a smysl 

Základním posláním spolku je výchova, formace a všestranný rozvoj osobnosti dětí a 

mládeže, a to po stránce tělesné, duševní i duchovní, se zvláštním zaměřením pro účelné a 

smysluplné využívání volného času a vypěstování zdravých návyků při jeho trávení. Při své 

činnosti vychází z kulturních, náboženských a společenských tradic křesťanské Evropy. 

Výhled do budoucnosti 

Lidé, kteří jsou spojeni s naší organizací - Demdaal z.s., ať už aktivní účastí na jednotlivých 

akcích nebo pasivní podporou se budou snažit i v roce 2017 nabízet zázemí a prostor pro 

rozvoj dětí a mládež, ale i občanské společnosti v místě, kde žijeme ve shodě s naším 

posláním a zásadami. Věříme, že to má stále smysl. 

„Jediná věc je 

nezbytná pro 

triumf zla, aby 

dobří lidé nic 

nedělali.“ 
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Finanční podpora 
Naši činnost dlouhodobě podporuje celá řada drobných dárců a to především svojí prací a 

svým časem. Jsme vděční, že máme možnost každoročně získat řadu hmotných darů pro 

letní tábor. Všem těmto nezištným dárcům dobrovolníkům a sympatizantům z celého srdce 

děkujeme a doufáme, že je naše činnost nezklame.  

Kromě výše uvedených „drobných“ dárců naši činnost v roce 2016 finančně podpořili 

následující subjekty: 

• Městys Strunkovice nad Blanicí 

• Město Netolice 

• MAS Rozkvět zahrady Jižních Čech 

• Nadace Renovabis a Biskupství českobudějovické 

 

 



Str. 03 
 

Seznam akcí v roce 2016  
   

 

Seznam akcí v roce 2016 

Cyklus cestopisů 

• Chelčice 

• Leden – únor 2016 

Pečení kváskového chleba 

• Chelčice 

• 16. 1. 2016 

Tvořivá dílna ve Strunkovicích nad Blanicí 

• Strunkovice nad Blanicí 

• 12. 3. 2016 

Komunitní projekt – Posviťme si na to 

• Různá místa Českobudějovické diecéze - fara Prachatice, Městys Strunkovice nad 

Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko Eustach Těmice … 

• V průběhu celého roku 

Letní setkání mládeže (tábor) „BIG BLIK“ 

• Rekreační středisko Eustach 

• 2. – 12. 8. 2016 

Hudební minifestival – Ozvěny prázdnin 

• Strunkovice nad Blanicí 

• 9. 9. 2016 

Lukostřelecký turnaj Genius Loci 

• Hrádeček u Netolic 

• 17. 9. 2016 

Tvoření pro radost 

• Strunkovice nad Blanicí 

• 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11. 2016 

Živý Betlém 

• Strunkovice nad Blanicí, 26. 12. 2016 
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Cyklus cestopisů 

Místo a datum 

• Chelčice č. p. 16, Rytířský sál 

• Leden – únor 2016 

O akci 

Tradiční setkání obdivovatelů dálek a cestování. Příjemná rodinná atmosféra, teplo 

z kamen, teplý čaj, něco na zub a převelice zajímavá vyprávění spojená s diskusí a 

povídáním do pozdních nočních hodin. 

• Mongolsko (E. Stará) 

• Papua (K. Pužejová) 

• Indonésie (K. Starý) 

• Afrika (pan Šimek) 

Dojmy z akce 

Akce se konaly především v zimním období, ale teplá místnost vše schovala. Jsme 

přesvědčeni, že velká část účastníků měla pak často pocit, že stačí jen vzít batoh na záda a 

vyrazit do světa za dobrodružstvím. Jen vzít odvahu … 

Moc děkujeme i všem přednášejícím za jejich ochotu se s námi podělit o své zážitky slovem 

i obrazem. 
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Pečení kváskového chleba 

Místo a datum 

• Chelčice č. p. 16 

• 16. 1. 2016 

O akci 

Společenství lidí, kteří mají chuť se nejenom sejít, popovídat a strávit spolu odpoledne, ale 

především touhu naučit se a následně i upéct skvělý kvásková chleba. Cílem setkání bylo 

chléb nejenom upéct, ale povídání o chlebu, o zadělávání těsta a správném vlastním pečení 

chleba. Děti měli možnost si zahrát deskové hry a také kreativně vydovádět v tvořivé dílně. 

A samozřejmě nejde celý den sedět u stolu a proto byla součástí i vycházka do okolí 

Chelčic, které mají určitě co nabídnout. 

Dojmy z akce 

Čerstvě upečený chléb snad každého zve rovnou k nakousnutí a tady během příjemného 

setkání různých lidí tomu nebylo jinak. Kéž by takových setkání bylo více. 

Moc děkujeme Míše a Petrovi za prostor a zázemí pro pečení. Ať jim trouba dlouho slouží … 
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Tvořivá dílna ve Strunkovicích nad Blanicí 

Místo a datum 

• Strunkovice nad Blanicí, ZŠ 

• 12. 3. 2016 

O akci 

Velikonoční tvoření ve Strunkovicích nabídlo účastníkům možnost vyzkoušet si různé 

rukodělné techniky a vytvořit si dekorace pro zkrášlení nadcházejících svátků. Malovaly se 

kraslice tradičním zdobením vosku, zdobily kameny v jarním stylu, vytvářely se dekorativní 

věnce, závěsy a zápichy. Tvořili společně děti i dospělí a ponuré sobotní odpoledne 

rozkvetlo veselými barevnými tóny. 

Dojmy z akce 

Připravit se na velikonoce může být někdy únavné a pro někoho možná i stresující, ale 

jakmile něco tvoříte ve společenství lidí, kteří jsou k vám přátelští a otevření a neváhají vám 

poradit, tak pak může převládat radost a nadšení do všeho tvoření. 

Moc děkujeme Věrce, Ivče a Míše za rady často názornou ukázku … 
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Komunitní projekt – Posviťme si na to 

Místo a datum 

• Různá místa Českobudějovické diecéze - fara Prachatice, Městys Strunkovice nad 

Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko Eustach Těmice … 

• V průběhu celého roku 

O akci 

• komunitní vícegenerační projekt  pro rok 2016 určený široké veřejnosti, při němž jsme 

spolupracovali s farnostmi v rámci Českobudějovické diecéze a s vedením  měst 

a obcí 

• podíleli se na něm kněží a katecheté prachatického vikariátu, odborní lektoři 

a dobrovolníci občanského sdružení DEMDAAL o. s. 

 

Málokterý jazyk vystihuje význam světla tak krásně, přesně a zároveň symbolicky jako 

čeština, kdy výraz svět je základem pro světlo. Světlo v sobě nese svět a bez světla by 

nebylo světa. Světlo jako nekonečné téma pro vědce všech oborů, techniky ale také pro 

filozofickou a duchovní platformu. Zdá se, jako by světlo zcela nenásilně a přirozeně 

propojovalo hmotnou a duchovní rovinu a utvářelo celistvost bytí. 

Od prvních vědeckých pokusů o proniknutí do tajů světla hvězd a planet, odhalení role 

světla při fotosyntéze, snahy porozumět povaze světla a jeho barevnému spektru jsme i v 

současnosti svědky stále nových poznatků posunujících poznání světla od pravěkých ohňů 

až po optická vlákna. 

Nepochybně nejvýznamnějším zdrojem světla je Slunce, které je nepostradatelným a 

nejpodstatnějším původcem energie a tepla pro naši planetu. Díky dennímu světlu můžeme 

velkolepou scenérii života pozorovat na vlastní oči, světlem očí. 

Slunce však není jediným zdrojem světla na Zemi. Oheň a ohromující vynález elektřiny jsou 

se světlem neoddělitelně spjaty. 

Vědecké poznání nezůstalo jen u využívání světelného záření jako zdroje energie a světla, 

ale přineslo také možnost ovládání a manipulace s ním. Tím se ještě výrazněji posílil jeho 

význam. Používání zrcadel, čoček, mikroskopů, teleskopů a optických vláken dnes 

neodmyslitelně patří k běžnému životu. 
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Od pradávna má světlo také význam hluboce duchovní. Světlo symbolizuje život, pravdu, 

lásku, poznání, dobro a čistotu. Tedy atributy, které přiřazujeme Bohu. Stejně jako bílé 

světlo zahrnuje v sobě všechny barvy, i Boha chápeme jako jednotu, která v sobě zahrnuje 

a obsahuje vše. Díky světlu ustupuje temnota. 

Světlo, které je vloženo  do srdce  člověka napomáhá hledání pravdy a správné životní 

orientace. Přebývání ve světle dobrých vzájemných vztahů a nezamlžování skutečné pravdy 

je základním předpokladem vyrovnávání se s osobními životními cestami. 

A mnohdy možná právě vědecké poznávání skutečnosti otvírá v úžasu a pokoře hledání 

cest Boha…. 
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Letní setkání mládeže (tábor) „BIG BLIK“ 

Místo a datum 

• Rekreační středisko Eustach 

• 2. – 12. 8. 2016 

O akci 

Letošní letní setkání dětí a mládeže Českobudějovické diecéze BIG BLIK provázelo 

tajemství, napětí a překvapení. 

Detektiv Sherlock Holmes se tu spolu se svými pomocníky snažil rozluštit záhadu rodu 

Baskervillů. Pátrání po zvláštních událostech, snaha přijít věci na kloub a osvětlit podivné 

okolnosti případu zaměstnávaly všech téměř 120 účastníků. Linii herního příběhu nesla 

duchovní myšlenka Světla a Pravdy. Světla, které nám ukazuje cestu, ozřejmuje nejasnosti 

a dává možnost rozlišení a poznávání Pravdy. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do 

přípravy a organizace prázdninového setkání a umožnili tak jeho uskutečnění.  
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Hudební minifestival – Ozvěny prázdnin 

Místo a datum 

• Strunkovice nad Blanicí 

• 9. 9. 2016 

O akci 

V páteční podvečer 9. září se na strunkovické Sokolské louce vzpomínalo na prázdniny.  

Sešli se tu děti i dospělí, aby se společně v tom rozjíždějícím se novém školním roce ještě 

na chvíli zastavili u uplynulých prázdninových dnů. A tak se vyprávělo, zpívalo, tvořilo, fotilo, 

střílelo a dlouho do noci sedělo u táboráku. Vládla pohoda a dobrá nálada. Děkujeme 

hudebníkům za jejich autorský koncert a zpěvy u ohně, děkujeme všem organizátorům za 

přípravu stanovišť a děkujeme všem, kteří přišli zamávat prázdninám. 
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Lukostřelecký turnaj Genius Loci 

Místo a datum 

• Hrádeček u Netolic 

• 17. 9. 2016 

O akci 

I letos se široká veřejnost mohla zúčastnit turnaje v kostýmu fantasy nebo history na stále 

více oblíbeném lukostřeleckém turnaji, který se letos konal na Hrádečku u Netolic již po 

šesté. Lukostřelci, kteří měli chuť a odvahu přijít na turnaj v kostýmu, pak měli možnost 

startovat v soutěži o salám.  

Na turnaji bylo možné se zapsat do jedné z následujících kategorií: 

• Soutěž dětí – do 13. let 

• Soutěž dorostenců – od 13. let včetně do 18 let 

• Soutěž dospělých – od 18. let včetně 

 

Výsledky jako již tradičně bylo možné započítat do celostátní lukostřelecké ligy 

(www.lukostrelec.cz). 

Dojmy z akce 

Pršelo a pršelo, přesto se nakonec trochu počasí umoudřilo a odměnilo střelce za výdrž a 

nasazení v průběhu celého turnaje. Ačkoli byla opět naplněna kapacita turnaje, troufáme si 

tvrdit, že si turnaj nese v sobě stále „domácí“ atmosféru a přátelství mezi účastníky. 

Koneckonců právě pohodová atmosféra je pro nás asi i více než plně profesionální sportovní 

výkon. Už se těšíme na další ročník. 
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Tvoření pro radost 

Místo a datum 

• Strunkovice nad Blanicí 

• 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11. 2016 

O akci 

Letošní podzimní vyrábění bylo pro všechny, kdo přišli, prostorem pro zajímavé tvoření a 

možná i včasné obstarání vánočních dárků. Vyráběly se šperky, olejové lampy, 

dekorativní  figurky, stromečky a věnce. Práce se dařila malým i velkým, vzniklo spoustu 

originálních kousků. Tak ať dělají parádu a radost. 

Dojmy z akce 

Každý výrobek byl originál a s každým výrobkem měli autoři „plné ruce“ práce. Stálo to za to 

a nebojte, netvořili jsme jenom kočky  
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Živý Betlém 

Místo a datum 

• Strunkovice nad Blanicí 

• 26. 12. 2016 

O akci 

Jak může být tajemství něco, co vidíme kolem sebe každý rok znova a znova? Betlém jako 

symbol, postavičky, příběh, pokora, zastavení se nebo jenom další pozlátko v naší 

uspěchané době?  

Událost betlémského zrození je přece právě to TAJEMSTVÍ a ztvárnění tohoto božského 

příběhu nám dává možnost to tajemství prožívat naplno a zároveň se o tuto radost podělit 

s ostatními kolem nás. A betlém ve Strunkovicích tak mohl i letos přinést sváteční chvíle a 

upřít náš pohled na opravdové tajemství vánoc …  
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Kontaktní informace 
 

 

Růžena Nováková 

Telefon 728 375 786 

ruzenka@demdaal.cz 

 

Petr Šmíd 

Telefon +420 728 828 218 

lancelot@demdaal.cz 

    

 

Stanislav Grill 

Telefon +420 728 545 323 

grillst@centrum.cz 

  

 

Informace o spolku 
DEMDAAL z.s. 

Děkanská 31  
383 01 Prachatice 

Telefon 388 327 362 

IČO 22821538 

www.demdaal.cz 

 


