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Souhrn činnosti
Rok 2014 se zapsal do historie našeho sdružení jako rok naplněný mnoha
rozmanitými aktivitami. Pokračovali jsme v tradičních akcích ( Letní setkání,
Genius loci, tvořivé dílny, rozloučení s prázdninami) a nabídli některé akce nové
(cyklus cestopisů ).
Hlavní pozornost jsme soustředili na celoroční komunitní projekt Pastýř a ovce,
který prostupoval mnohými akcemi a spojoval v sobě hlavní myšlenku a poslání
naší činnosti a vize. Podařilo se v něm v mnoha rovinách skloubit naší práci a
pojmout jej jako nit našeho snažení. Byl rozvinut do mnoha příběhů a činností a
nabídl spolupráci a možnost realizace aktivit zdánlivě velmi odlišných.
Společným sdílením zážitků při cestovatelských besedách jsme měli možnost
rozšířit nejen své znalosti a poznání, ale také načerpat inspiraci pro naše
případné cestovatelské touhy.
Lukostřelba jako tradiční aktivita a záliba našich dobrovolníků opět dokázala
oslovit příznivce a poskytnout jim prostor pro společensko-sportovní vyžití.
Letní setkání nabízené dětem a mládeži přineslo tento rok hluboké téma, díky
němuž jsme mohli prostřednictvím her a zamyšlení posilovat a formovat
osobnostní rysy a přátelské vazby.
Poděkování všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují či realizují veškerou
činnost, všem příznivcům i účastníkům akcí je vyjádřením naší vděčnosti za dílo,
na kterém máme možnost se společně podílet.
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Hlavní sponzoři naší činnosti:
Nadace Renovabis - Českobudějovické biskupství
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Římskokatolická farnost Prachatice, Husinec a Strunkovice nad Blanicí
Městys Strunkovice nad Blanicí
Město Netolice
Nezištní dobrovolníci a dárci
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Cyklus cestopisů
Kde: Rytířský sál v Chelčicích
Kdy: 25. 1. 2014, 8. 2. 2014, 22. 2. 2014, 29. 3. 2014, 5. 4. 2014

Cestopisy - Cesta do Svaté země, Amazonie, Slovinska, Sicilie, Itálie, Belgie,
Francie, Turecka, Indonésie, Skotska, Holandska

Tento rok byl na cestopisné přednášky velmi 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 amazonský prales nebo
pocítit závan svěžího mořského vánku na pobřeží Sicílie.
V tomto ohledu byla asi nejpovedenější přednáška pana děkana Lišky z Netolic o
jeho cestách po Svaté zemi, kam ostatní účastníci donesli mnoho izraelských
specialit a tak jsme si zajímavé vyprávění mohli užívat jak poslechem, tak i chutí.
Těšíme se na další setkávání.
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Tvořivá velikonoční dílna
Kde: Dílna 2. Stupně ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí
Kdy: 5. 4. 2014

Velikonoční tvoření se letos 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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Projekt PASTÝŘ a OVCE
Kde: Prachatice, rekreační středisko Eustach, Strunkovice nad Blanicí
Kdy: Duben – prosinec 2014
Komunitní projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci Českobudějovické
diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí, finančně jej prostřednictvím
Českobudějovického biskupství podpořila nadace RENOVABIS a Městys
Strunkovice nad Blanicí
Cíle projektu:




Seznámení se s významem salašnictví a chovu ovcí v rámci tradičního
hospodaření a řemesla
Seznámení se s významem a biblickým připodobněním pastýře a ovcí
Zpracování ovčí vlny jako tvořivého materiálu do konkrétní podoby

Plán realizace:
Workshopy, semináře a společná setkávání, na kterých byl zájemcům všech
věkových kategorií nabídnut ucelený program (přednášky, vyprávění, praktické
ukázky a individuální tvoření ). Kromě teoretických pasáží významnou část
projektu tvořila vlastní práce s ovčí vlnou – její úprava, tkaní, pletení, plstění...
Vznikla drobná individuální díla (různé drobné ozdoby, koberečky, textilní
doplňky..), a jako hlavní výstup vznikla nástěnná plstěná tapiserie Betléma, která
byla umístěna do chrámu sv. Jakuba v Prachaticích. Tapiserie představuje
společné dílo všech zapojených do projektu a setkává se v ní reálný i symbolický
význam pastýře a ovce.
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Akce a aktivity v rámci projektu:



27. 4. 2014 Fara Prachatice - setkání organizačního týmu s lektorkou p.
Růženkou Vincikovou - workshop a přípravné práce na velké plstěné
tapisérii (práce s vlnou, rozkreslení obrazu, motivační zamyšlení)



27. 7. – 6. 8. 2014 Rekreační středisko Eustach - letní pobytové setkání,
během něhož vznikla podstatná část vlněné tapiserie Betlém



30. 8. 2014 Strunkovice nad Blanicí- tvořivá dílna pro širokou veřejnost v
rámci Loučení s prázdninami - výroba dekorativních předmětů a šperků



26. 9. 2014 Strunkovice nad Blanicí plstící dílna - tvorba podzimních
dekorací



18. 10. 2014 Strunkovice nad Blanicí - tkaní náramků (barevné
gumičkování)



7. 11. 2014 Strunkovice nad Blanicí - andělé z ovčí vlny a jiné ozdoby na
stromek



15. 11. 2014 Strunkovice nad Blanicí - výroba korálků a náušnic (práce s
ovčí vlnou )



24. 11. 2014 Fara Prachatice - setkání nad plstěnou tapisérií Betléma a
tvořivá dílna



16. 12. 2014 Fara Prachatice - adventní setkání s P. Tomášem Cyrilem
Havlem na téma " Setkání u Betléma"



21. 12. 2014 Prachatice kostel sv. Jakuba - svěcení tapisérie



26. 12. 2014 Strunkovice nad Blanicí - Živý Betlém
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Ježkovoči
Kde: Rekreační středisko Eustach
Kdy: 27. 7. – 6. 8. 2014
Za rohem oprýskaného domu se vynořila ztepilá, dobře rostlá postava mladého
chlapce se světlými kučeravými vlasy, žlutou košilí a krátkými hnědými
trenýrkami, zpod nichž vykukovala opálená kolena a lýtka prozrazující na první
pohled rychlost a hbitost, s jakou se mladík dovedl pohybovat. Je to on: Mirek
Dušín. Tato čistá a ušlechtilá duše, kterou jakákoli nespravedlnost, jakákoli
křivda nenechává chladnou. Jak by právě ona mohla přihlížet tomu, co se zde
odehrává?
Skupina tří nehodných výrostků, nemytých a nečesaných, právě zdvihá svými
špinavými, zarostlými prackami ze země další míček. A už jej vrhají a zasahují cíl!
Tím cílem je hoch v modrém oděný, černou čupřinou, která se mu na čele kroutí
v ozdobnou podkůvku, obdařený, a podle ní jej na první pohled poznáváme: ano,
je to Jarka Metelka. S hrdostí a ctí sobě vlastní stojí tváří v tvář svým
protivníkům, nedbaje jejich zjevné přesily. Nevzdává se!
Mirkova duše však zahoří, a aby uchránil nebohého hocha před dalším
ponížením, zvolá velikým hlasem: „Strážník! Strážník! Utečte!“ Společně s Jarkou
pak využije nastalého zmatku a prchá z místa činu.
Takto začal 27. července l. p. 2014 před zraky 94 dětí s rodiči příběh Rychlých
šípů, který se následně rozehrál v jedenácti dnech na tábořišti Eustach jako již
21. tábor v řadě občanského sdružení DEMDAAL. Pět známých hlavních postav
příběhu společně s dalšími třiceti dospělými vytvořilo společenství plné
kamarádství, napětí při rozkrývání tajemství ježka v kleci a velkých činů v podobě
získaných bobříků.

Děkujeme za podporu, modlitby a obětavou pomoc všech, kdo stojí za organizací
tohoto velkého Božího díla a za důvěru ze strany rodičů a dětí.
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Rozloučení s prázdninami
Kde: Strunkovice nad Blanicí
Kdy: 30. 8. 2014

Poslední sobotní prázdninové odpoledne probíhalo na Strunkovickém
hřišti loučení s nádherným dvouměsíčním volnem. A bylo to loučení
vskutku jak se patří. Setkali se tu děti i dospělí, místní i ti odjinud a bylo si
co užívat.
I počasí vědělo, že je potřeba jeho pomoci a podle toho se zařídilo.
Poslalo mraky odpočívat, povolalo sluníčko a déšť v závěru nikomu náladu
nepokazil. Aktivity pro všechny připravili ve spolupráci s vedením Městyse
Strunkovice nad Blanicí
členové a dobrovolníci DEMDAAL o.s.,
strunkovičtí dobrovolní hasiči, volarští kynologové, policisté dopravní
služby Prachatice, profesionální hasiči z Prachatic a letci Strunkovického
letiště.
Policisté a hasiči předvedli různé ukázky své práce a byli k dispozici všem,
kdo se chtěli dozvědět něco o jejich profesi. Na ploše hřiště probíhaly hry,
soutěže, lukostřelba a tvořivé a kreativní dílny. Každý si mohl vybrat podle
svého. Vidět práci cvičených psů, vyřádit se v hasičské pěně, zastřílet si z
luku či kuše, nechat si zkrášlit obličej originálním malováním, vytvořit si
něco pěkného z heboučkého ovčího rouna, změřit v soutěži své síly s
kamarádem - to je něco, co se tak úplně nenabízí každý den. I o
občerstvení bylo postaráno.
Když byly rozdány téměř všechny odměny a sladkosti, začala nám nad
hlavami kroužit letadla a přímo z nebe se sypaly další bonbóny. V tu chvíli

nebyl déšť vůbec překážkou, bonbóny je přece potřeba zachránit. Úplný
závěr pak patřil loutkové pohádce v podání Edity Hrbkové a Páji
Bártíkové.
Veliké poděkování patří všem, kdo pomáhali s organizací a také všem, kdo
se zúčastnili.
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GENIUS LOCI 2014
Kde: Hrádeček u Lhenic
Kdy: 20. 9. 2014

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. Jedná se již o
čtvrtý ročník tohoto otevřeného turnaje pro děti i dospělé, který tradičně
vyhodnocuje střelce v několika kategoriích – včetně zápisu výsledků do
Lukostřelecké ligy ČR.
V letošním roce se turnaje aktivně zúčastnilo 104 lukostřelců ze všech
koutů ČR a Slovenska, a ačkoliv nám nepřálo tolik počasí jako v minulých
letech, tak byla atmosféra i organizační zajištění na skvělé úrovni o čemž
svědčí i kladné ohlasy soutěžících, jako např. tento:
Byl jsem na GL poprvé a jsem velmi spokojen. Jednak to místo je opravdu
dobré, a hlavně na pořadatelích je vidět, že jsou sehraná a fungující parta.
Přes komplikace v podobě deště a nadměrného počtu účastníků to zvládli
prakticky bez vážnějšího problému. Vyhlašování vítězů za tmy bych nebral
jako problém.
Příjemný je, že je to všechno na dosah základny, člověk je pořád poblíž
bufetu. Jen některý disciplíny by mohly bejt o pár metrů dál od sebe (král.
ústup a pohyblivá postava).
Nejvíc mě potěšila kanoe.

Děkuji skupině za příjemnou a motivující společnost (dovoluji si
poznamenat, že z naší skupiny povstalo šest medailistů) a pořadatelům ať
se daří i v budoucnu.
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TAK AŤ SE NÁM VŠEM DOBŘE DAŘÍ I V BUDOUCNU…

