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Souhrn činnosti
Rok 2013 byl pro dobrovolníky DEMDAAL o.s. rokem, ve kterém se podařilo
uskutečnit poměrně velké množství rozmanitých akcí.
Téměř celoročně probíhaly dva komunitní projekty – „KUDY NA TO“ a
BETLÉMSKÉ POSELSTVÍ“. Tyto projekty zahrnovaly celou řadu dílčích aktivit a
zapojila se do nich s mimořádným nasazením široká veřejnost. Přinesly konkrétní
výstupy a vytvořily prostor pro možnost navázat v dalším období aktivitami
v podobném duchu.
Kreativní a tvořivé dílny mají v činnosti našeho sdružení již své stálé místo a
zájemcům nabídly pestrou škálu možností a inspirace.
Filmová projekce Ozvěny Ekofilmu znamenala dobrý počin v
environmentální a multikulturní výchovy.

oblasti

Na Letním setkání dětí a mládeže se opět podařilo vytvořit přátelské a pohodové
společenství a prožít deset prázdninových dní inspirovaných cestováním v čase.
Zážitky a kamarádské vztahy, které jsme mohly takto zakusit, jsou velmi cennou
devizou. Setkání se uskutečnilo již po dvacáté a navazovala na něj pak oslava
tohoto jubilea.
Také lukostřelecké turnaje a taneční kurzy se setkaly s pozitivním ohlasem.

Na všech aktivitách se organizačně podíleli členové sdružení a další
dobrovolníci. Podařilo se nám uspět v grantových projektech MAS Blanský les –
Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a Nadace Renovabis
(Českobudějovické biskupství). K podpoře sdružení DEMDAAL o.s. přispěl také
program Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací
rozvoje občanské společnosti. Úspěšně se během celého roku rozvíjela
spolupráce se správci farností a vedením obcí, v jejichž působnosti se naše
činnost realizovala. Velice si vážíme osobního nasazení každého. Vážíme si a
děkujeme všem sponzorům, dárcům, příznivcům a dobrodincům, bez jejichž
finanční a hmotné pomoci a duchovní podpory bychom se neobešli.

Výroční zpráva DEMDAAL o. s. 2013

Hlavní sponzoři naší činnosti:
Nadace Renovabis - Českobudějovické biskupství
MAS Blanský les - Netolicko
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Římskokatolická farnost Prachatice, Husinec a Strunkovice nad Blanicí
Městys Strunkovice nad Blanicí
O2 Think Big
Veba, textilní závody a.s., Broumov
Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.
Vlnap, a.s., Nejdek
Niťárna s r.o., Česká Třebová
Hanka Šindlerová - Marmelády s příběhem - www.marmelady.info
STUHA a.s. DOBRUŠKA
PRECIOSA ORNELA,a.s. Zásada
QUALISOFT s.r.o. Frýdlant
CHEDS Praha
AG plus spol. s.r.o., Jablonec nad Nisou
2G - spol.s.r.o. - Přikrývky a polštáře, Lipov, provoz LOUKA
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Kreativní soboty v Chelčicích
Kde: Rytířský sál v Chelčicích
Kdy: Poslední soboty v měsíci: 26. 1., 23. 2., 23. 3., 27. 4., 25. 5. 2013

Uvařili jsme si dobrý čaj, zatopili a pohrávali si s tím, co jsme si buď sami přinesli,
nebo nám místní nabídli (dřevo, papír, textil nebo ovčí vlna).
U toho jsme hodně povídali nebo si třeba i zacvičili (pod dohledem zkušeného
instruktora Františka :). Práce s přírodním materiálem je podnětná sama o sobě
a ve společenství s druhými lidmi to platí dvojnásob.
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III. Strunkovické Ozvěny Ekofilmu
Kde: Kino ve Strunkovicích nad Blanicí
Kdy: 2. 2. 2013

Ve spolupráci s Městysem Strunkovice nad Blanicí a Ministerstvem životního
prostředí proběhli již tradiční III. STRUNKOVICKÉ OZVĚNY EKOFILMU - promítání
vybraných filmů z 38. ročníku festivalu Ekofilm (prosinec 2012). Jedná se o
festival filmů s ekologickou tématikou a většina promítaných filmů ve
Strunkovicích získala nějaké festivalové ocenění.
Nevlídné počasí sobotního dne přímo vybízelo zůstat někde v teple za kamny. Ti,
kdo přišli do strunkovického kina, určitě nelitovali. Z pestré nabídky zajímavých
filmů si každý mohl vybrat podle libosti. Dokumentování života v přírodě
poskytuje možnost zachytit jedinečné momenty a prostřednictvím plátna je pak
předat divákovi. Momenty, kterými lze vhlédnout do jinak nepřístupných situací,
momenty, které jsou inspirující, momenty, které vzbuzují údiv a respekt a nutí k
zamyšlení.
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Tvořivá velikonoční dílna
Kde: Dílna 2. Stupně ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
Kdy: 23. 3. 2013

Na velikonoční dílně v sobotu před květnou nedělí vládla vskutku tvůrčí
atmosféra. Nádherné voskové kraslice, vajíčka s roztomilými pačesy, omotávaná
vajíčka, slepičky, kuřátka a ptáčci, veselé jarní vázičky - to vše bylo možné si
vlastnoručně vyrobit a odnést domů pro radost. Tradiční zvyklosti předávané
z generace na generaci mají hluboký význam a cennou hodnotu.
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Projekt KUDY NA TO, aneb celistvá formace
osobnosti
Kde: Farní úřad v Prachaticích, rekreační středisko Eustach
Kdy: Březen – září 2013
Od března do září 2013 probíhal komunitní projekt zacílený na studenty SŠ a VŠ
a na jejich komplexní přípravu pro pozici instruktorů, vedoucích a organizátorů
volnočasových aktivit určených široké veřejnosti všech věkových kategorií.
Zapojilo se do něj 18 mladých lidí a spolu s lektory na něm spolupracoval P. Josef
Sláčik a katecheté prachatického vikariátu.
Byl vytvořen dostatečně široký prostor pro předávání a získávání zkušeností v
různých oblastech společenských, kulturních, sportovních a zájmových činností
s důrazem na současné zahrnutí duchovně náboženského rozměru. Osobnost
člověka, svou podstatou duchovního jádra, nelze zdravě formovat bez celkového
zahrnutí všech potřeb. Stejně tak zdravé mezilidské vztahy nelze utvářet bez
vzájemného respektování druhých, bez osvojení si pozitivně morálních hodnot,
bez zdravého sebevědomí a bez vědomí vlastního omezení a potřeby hledání
dobra ve službě druhým.
Současná většinová společnost často staví člověka a jeho ego do pozice
absolutní nejvyšší mety, hodnotí jej podle jeho výkonu a podléhá mnohdy
nesmyslnému a pokroucenému vnímání řebříčku hodnot. Mladý člověk je velmi
citlivý, ptá se na svou vlastní cestu života a hledá poctivé a pravdivé odpovědi.
Hledá vzory a přirozené autority.

Akce v rámci projektu:








1. 3. 2013 - Setkání přípravného týmu, domluva konkrétního programu
realizace a jednotlivých aktivit
19. - 20. 4. 2013 - Setkání účastníků, dvoudenní program (seznamovací
aktivity, duchovní zamyšlení na téma Zmrtvýchvstání a Vzkříšení,
motivační a komunikativní aktivity, psychosociální a pohybové aktivity)
14. - 15. 6. 2013 - Dvoudenní setkání s duchovně meditativním
zamyšlením, herním a motivačně vzdělávacím programem
28. 7. - 7. 8. 2013 - Letní setkání EXPEDICE OŘECH - praktická část
projektu, zapojení mládeže do realizace setkání s možností vyzkoušet si
duchovní a herní aktivity z pozice družinových rádců a spolutvůrců
programu, spolupodílení se na týmové přípravě a vedení akce
13. - 14. 9. 2013 - Závěrečné setkání účastníků projektu spojené s
hodnocením, zpětnou vazbou a plánováním volného pokračování aktivit
do dalšího období

Při společném hodnocení ze strany účastníků i lektorů zaznívaly jednoznačně
pozitivní ohlasy. Projekt poskytl účastníkům možnost teoretické i praktické
výuky v oblasti plánování a realizace volnočasových aktivit, byl příležitostí ke
kolektivní spolupráci a komunikaci. Nabídl komplexní formační program
zahrnující přednáškové, interaktivní, zážitkové a meditativní aktivity. Byl zdrojem
nových zkušeností, přispěl k prohloubení vzájemných vztahů a stal se odrazovým
můstkem pro další volnočasovou dobrovolnickou činnost.
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Projekt BETLÉMSKÉ POSELSTVÍ
Kde: Strunkovice nad Blanicí
Kdy: březen – prosinec 2013
Tento společný komunitní projekt jsme realizovali ve spolupráci s
Římskokatolickou farností Strunkovice nad Blanicí a s vedením a obyvateli
Městyse Strunkovice nad Blanicí. Vznikla dřevořezba strunkovického venkovního
betléma, která je dílem mistra řezbáře pana Josefa Hanusche z Českých
Budějovic a probíhala řada doprovodných aktivit, tvořivých dílen a setkání.
Projekt byl určen pro širokou veřejnost, podpořili jej Městys a farnost
Strunkovice nad Blanicí, Českobudějovické biskupství a Nadace Renovabis.
Záštitu nad ním převzal P. Josef Sláčík, prachatický vikář, Bc. Josef Capůrka,
administrator in materialibus ve farnosti Strunkovice nad Blanicí a Ing. Karel
Matějka, starosta Městyse Strunkovice nad Blanicí. Organizačně projekt
zabezpečovali dobrovolníci DEMDAAL o.s.

Setkání, aktivity a dílny, které se v rámci projektu uskutečnily:









26. 10. 2013 - plstění betlémů – výroba betlémů z ovčího rouna
technikou plstění jehlou
9. 11. 2013 - výroba korálkových andělů – andělé vytvoření technikou
navlékání korálků na drát
16. 11. 2013 - dárkové krabičkování – recyklace papíru a tvorba krabiček,
sáčků, tašek a drobných papírových ozdob
4. 12. 2013 - andělská keramická dílna – práce s hlínou, výroba andělů a
dalších drobností pro radost a obdarování
31. 11. 2013 (1. adventní neděle) - rozsvěcení vánočního stromu, svěcení
adventního věnce a posvěcení a umístění dřevořezby Josefa a Marie ven
před chrám sv. Dominika
24. 12. 2013 - Půlnoční Mše s vánočními zpěvy (v podání Chrámového
pěveckého sboru a Orchestru sv. Dominika a široké veřejnosti) s
požehnáním všech vytvořených betlémů, andělů a dalších drobností,
požehnání dítěte a jeho vynesení ven a umístění do jeslí venkovního
Betléma
26. 12. 2013 - Živý betlém na náměstí před chrámem sv. Dominika –
ztvárnění betlémského příběhu, který přináší poselství naděje

Betlémský příběh narození dítěte, který je nosnou linií každého života, zasahuje
obzvlášť v čase Vánoc srdce člověka, nabízí zastavení v každodenním shonu a
možná i něco víc. Vybízí k darování, protože sám je největším darem. Přichází s
poselstvím pokoje pro všechny lidi dobré vůle.
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Expedice Ořech
Kde: Rekreační středisko Eustach
Kdy: 28. 7. – 7. 8. 2013

Na přelomu července a srpna se v rekreačním středisku Eustach objevila
více než stovka táborníků, kterou přilákal neuvěřitelný objev stroje času.
Mimořádný vynález byl ve fázi diagnostiky a v uvedené době byl testován
v praxi.
Všechno ovšem hned na začátku zkomplikovala přerostlá veverka, která
se zmocnila jedné velmi důležité součásti stroje. Celá výprava časem se
proto zvrhla ve zběsilou honbu za veverkou. Ta skákala z jedné doby do
druhé, a my jsme tak měli neplánovitě možnost navštívit nejen historické
období, ale také blízkou i dalekou budoucnost.
Jak jinak, vše nakonec dobře dopadlo. Stroj času se vrátil do rukou NASA,
která jej bude střežit deaktivovaný, protože lidstvo patrně ještě není
připravené na tak velký objev, který by mohl zásadním způsobem ovlivnit
jeho život.
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20 let letních táborů pro děti a mládež
Kde: Státní zámek Kratochvíle u Netolic
Kdy: 30. 8. 2013
Je až neuvěřitelné, že se v letošním roce podařilo uspořádat již dvacátý tábor pro
děti a mládež v nepřerušené řadě. U zrodu těchto již legendárních setkání
nefigurovalo sice sdružení DEMDAAL o.s., které vzniklo až mnohem později, ale
společenství organizátorů je podobné, neustále se rozrůstající.
Zahrada zámku Kratochvíle se tak na jeden den stala dějištěm oslavy, která měla
připomenout všem návštěvníkům dvacetiletou tradici letních táborů. Táborová
setkání každým rokem mění téma (a často i místo) a přináší radost a smysluplné
naplnění času velkému množství lidí – jak dětí, tak dospělých.
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GENIUS LOCI 2013
Kde: Hrádeček u Lhenic
Kdy: 21. 9. 2013

Tuto akci finančně podpořila Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech a
program Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací
rozvoje občanské společnosti.
GENIUS LOCI je pilotní lukostřelecká akce lukostřeleckého klubu DEMDAAL o.s.,
která je vrcholem série lukostřeleckých aktivit. Jedná se o jednodenní akci, v níž
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. Letos proběhl již třetí ročník tohoto otevřeného turnaje pro děti i
dospělé. Turnaj tradičně vyhodnocuje střelce v několika kategoriích – včetně
zápisu výsledků do Lukostřelecké ligy ČR. Této akci předcházel v červenci
obdobný menší lukostřelecký turnaj, který byl opět otevřen veřejnosti, stejně
jako otevřený trénink v srpnu.
V letošním roce se závěrečného klání aktivně zúčastnilo 57 lukostřelců ze všech
koutů ČR, a ačkoliv nám počasí nepřálo tolik, jako v minulých letech, byla
atmosféra i organizační zajištění na skvělé úrovni. Nejlépe o tom svědčí kladné
ohlasy a spokojenost soutěžících.
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Taneční kurz pro začátečníky
Kde: ZUŠ Netolice
Kdy: říjen – listopad 2014

Taneční kurz byl v Netolicích otevřen po několikaleté odmlce. Věkové složení
účastníků zahrnovalo dvě generace. Měli jsme taneční páry studentů, taneční
páry dospělých mladšího a středního věku a také taneční páry otců a dcer.
Vlastní výuka byla plně v kompetenci tanečních mistrů slečny Radky Karvánkové
a pana Tomáše Ondráška. Lektoři Radka s Tomášem jsou aktivním tanečním
párem a reprezentují taneční klub La-St Dance Team České Budějovice.
V kurzu se účastníci naučili základní kroky standardních tanců (waltz, blues,
tango, foxtrot, valčík, polka, discopolka) a latinsko-amerických tanců (cha-cha,
jive, mambo).
Kromě výuky společenského tance probíhala i výuka základů společenského
chování a vystupování.
Kurz se vydařil, probíhal v příjemné a společenské atmosféře a do života
menšího města přinesl bezesporu obohacení kulturního dění. Věková
různorodost tanečních párů nebyla překážkou, naopak, přispěla k vytvoření
pozitivních mezigeneračních vztahů. Mladý taneční pár, který kurzy vedl, dokázal
obdivuhodným způsobem předat své zkušenosti a podělit se o to, co perfektně
zvládá. Pro své vrstevníky byl tak dobrou inspirací a pro ty ostatní důkazem, že i
mladí lidé staví svůj život na opravdových hodnotách.
Poděkování patří vedení města a ZUŠ Netolice a také MAS Blanský les Netolicko, bez jejichž pomoci by se kurz nemohl otevřít.

