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Výroční zpráva DEMDAAL z. s. 2017 

SOUHRN ČINNOSTI 
 

Sdružení DEMDAAL z.s. v roce 2017 pokračovalo ve své činnosti v podobném 

duchu jako v letech předchozích. Pokusili jsme se spolu s přáteli nabídnout 

ostatním něco z toho, co nás zajímá, co máme rádi a co považujeme za smysluplné 

a krásné. Snažili jsme se zapojit širokou veřejnost všech věkových skupin 

a společně využít čas a prostor pro tvořivé, sportovní, kulturní a odpočinkové 

aktivity. V rámci celoročního projektu Barvy života, jehož prostřednictvím jsme 

chtěli nahlédnout rozmanitosti okamžiků každodennosti, proběhla celá řada 

setkání a akcí.  Tvořivé dílny potěšily všechny, kdo rádi kutí a vyrábějí a vzniklá díla 

udělala mnoho radosti. Cestovatelská setkání umožnila nahlédnout za hranice 

našeho domova a podívat se alespoň z dálky na místa, která navštívili druzí. Letní 

setkání bylo také jakýmsi cestovatelským dobrodružstvím a prostřednictvím 

vyrobených srdíček obdarovalo v předvánočním čase  milou drobností veliké 

množství lidí. Tradiční Lukostřelecký turnaj prověřil  zdatnost nejen účastníků, ale 

i organizátorů a přinesl radost ze společných zážitků. Ztvárnění betlémského 

příběhu, který se každoročně opakovaně odehrává vždy znovu a vždy nově, 

připomenulo směrování životního příběhu každému z nás. 
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HLAVNÍ SPONZOŘI NAŠÍ ČINNOSTI 
            

Městys Strunkovice nad Blanicí    Město Netolice 

  MAS Rozkvět zahrady jižních Čech 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nezištní dobrovolníci a dárci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. Buttons s.r.o.,  Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

Sdružení K-plet, Zelenecká Lhota 45, 507 23 Libáň 

Knoflíkárský prumysl Žirovnice a.s., Tyršova 707, 394 68 Žirovnice 

STYL výrobní družstvo knoflíkáru, Družstevní 181, 378 56 Studená 

Výroba stuh - ELAS, spol s r.o., Větrná 418, 463 34 Hrádek nad Nisou 

VELVETA a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf 

SDS s.r.o., Lázeňská 826, 289 12 Sadská 

TOPAK spol. s.r.o., Drnovice 322, 679 76 Drnovce u Lysic 

VLNAP a.s., Karlovarská 1342, 362 21 Nejdek 

Elasta-Vestil spol. s r.o., Tkalcovská 82, 582 66 Krucemburk 

STAP a.s., Vilémov u Šluknova 130, 407 80 Vilémov u Šluknova 

Jaroslava Lasáková - České ponožky Lenka, Radošov 126, 362 72 Kyselka 

Amann s.r.o., Dolní Chřibská 170, 407 44 Chribská 

Nanospol, s.r.o., Bohunická 238/67, 619 00 Brno 

DUP – družstvo, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov 

ELITE a.s., Východní 1733, 407 47 Varnsdorf 

BONEKA, spol. s r.o., Dubská 602, 415 01 Teplice 

IVEX Blucina, v.o.s, Blučina 627, 664 56 Blučina 

MOIRA CZ, a.s., Antala Staška 114/20, 143 00 Praha 4 

Benet V.O.S., Manželů Burdychových 1156,  549 41 Červený Kostelec 

VELI s.r.o., 675 45 Šebkovice 68, 675 45 Třebíč 

DAMMI, Žerotínovo náměstí 16/2, 674 01 Třebíč 

Belvedere textil s.r.o., Vodní 30, 796 01 Prostějov 

Drevene-chaloupky.cz, Kateřinice 285, 756 21 Ratiboř 

RAJKOSTEK.CZ, Řevnov 44, 391 37, Chotoviny 
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CYKLUS CESTOPISŮ 
 

 Rytířský sál v Chelčicích 

 Cestopisy – Japonsko, Filipíny, Španělsko, Švédsko 

 
Rok 2017 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. 
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TVOŘIVÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA 

 Strunkovice nad Blanicí 

 4. 2017 

 

Velikonoce nás inspirovaly k tvorbě kraslic a dalších dekorací tak, abychom si mohli 

vyzdobit své příbytky a připravit slavnostní atmosféru pro následující svátky. 

Svátky, které nám každoročně znovu připomínají strastiplnou cestu, těžkosti 

a bolest a zároveň radost a naději. 
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NOC KOSTELŮ 

 Strunkovice nad Blanicí 

 9. 6. 2017 

 

V pátek byl v rámci Noci kostelů otevřen i chrám svatého Dominika 
ve Strunkovicích nad Blanicí. V úvodu rozezněly chrámový prostor hudební 
skladby v podání žáků ZUŠ Vlachovo Březí pod vedením Tatjany Tláskalové. Naši 
mladí umělci připravili pro posluchače nádherný koncert a odměnou jim byl veliký 
aplaus. Po skončení hudebního vystoupení následovaly komentované prohlídky 
kostela - po skupinkách, jednotlivě, podle zájmu jak kdo chtěl. K dispozici byli 
fundovaní průvodci a nabídli možnost seznámit se podrobně s interiérem, s okolím 
kostela, s kostelní zahradou i věží. Zájemci si mohli zkusit zahrát na varhany 
a podívat se do míst, která nejsou běžné přístupná. Doprovodná výstava fotografií 
přiblížila obrazem vybraná místa ve Strunkovicích -  pro srovnání dříve, dnes a do 
budoucna. Během večera probíhala tvořivá dílna a vyráběly se drátované 
lampičky. Po setmění jsme ve světelném průvodu společně prošli jednotlivá 
zastavení křížové cesty v modlitbě za sebe navzájem a za celou naši obec. Průvod 
pak dále pokračoval od kostela ven přes městečko a symbolicky tak nesl světlo 
do každého domu.  

Noc kostelů je již tradiční každoroční celorepubliková akce, která zve každého 
do prostor, které po staletí budovali, ochraňovali a zvelebovali naši předkové 
v naději a víře, že společenství a vzájemné dobré vztahy jsou nosnou linií lidského 
života. A tohle poselství je teď předáno nám. 
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PROJEKT BARVY ŽIVOTA 

Komunitní vícegenerační projekt zacílený na širokou veřejnost v rámci 

Českobudějovické diecéze ve spolupráci s vedením měst a obcí 

Místo konání: Českobudějovická diecéze – fara Prachatice, Městys Strunkovice 

nad Blanicí, Rytířský sál Chelčice, rekreační středisko  Eustach Těmice 

Cílová skupina: Zájemci z řad široké veřejnosti všech věkových kategorií 

z Českobudějovické diecéze 

Délka trvání projektu:    leden – prosinec 2017 

Detailní popis projektu: 

Člověk je  po celý život vystaven působení barev, barvy nás provázejí  na každém 

kroku. Nejsou pro nás jen tím, co vidíme, nepoddávají se jen pasivně našemu 

zraku, ale působí i na naši psychiku, ovlivňují naše city a naše jednání. Je těžké 

si představit, jak by svět vypadal bez barev. Již od nejútlejšího dětství pokládáme 

za samozřejmé, že všechno kolem nás vidíme barevně. Barvy jsme spatřili hned 

poté, co jsme poprvé na tomto světě otevřeli oči, proto barvy neodmyslitelně patří 

k lidskému vnímání. Barva je to první, co zrakem registrujeme, pak teprve 

vnímáme tvary, detaily a další podrobnosti. Je pro nás často jednodušší si vybavit 

barvu předmětu než například jeho tvar. Barevnost světa je fascinující. 

Kdybychom neviděli barevně, byl by i náš vnitřní svět mnohem chudší. Přišli 

bychom o mnoho duševních a citových zážitků a náš způsob života by byl 

podstatně odlišný od toho současného. Naše řeč by ztratila na své barvitosti, zcela 

jinak by vypadaly básně, písně literatura a malířství. 

Klademe si otázky, proč a jak barvy vidíme, jak si barevné vidění v průběhu dějin 

lidé vysvětlovali, jak vidí barvy lidé s poruchami barevného vnímání, z jakého 

důvodu máme některé barvy raději a proč jiné odmítáme, zda vnímáme barvy 

i jinak než zrakem, jak vznikají barevné světelné efekty, jak na nás barvy 

působí,  jak vidí barvy jiní živočichové... 

Je dobré si uvědomit, že barva není jen něco samozřejmého, ale že barvy aktivně 

působí na náš život a že ho i výrazně ovlivňují a obohacují. 

Barvy jsou  přítomné v nesčetných  formách a jevech. Člověk je schopen prostým 

okem rozeznat zhruba 2000 různých odstínů barev, celkový obraz a synergie 

prostoru je důsledkem kombinace barev. Přibližně 87 % smyslových vjemů 

získáváme pomocí barevného světa. Člověk barvy používá a prostřednictvím nich 

i vyjadřuje sebe samotného. 

Barvy hrají v našem životě velmi důležitou roli, neboť přímo ovlivňují naše pocity 

a náladu. Každý z nás má vlastní spektrum oblíbených barev a také barev, které se 

mu nelíbí. Vnímání barev záleží na mnoha faktorech, mezi něž patří například 

odstín barvy, druh světla (přirozené denní nebo umělé, intenzivní nebo bledé, 

šero, tma…), naše obecná nálada a biologický rytmus. 

Projekt zajistili odborní lektoři,  dobrovolníci DEMDAAL o.s., kněží a katecheté, 

využili jsme mezigenerační zkušenosti a spolupráci. 

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 tvořila významnou část projektu část praktická  – literární 

a výtvarné semináře, práce s fotografií, příprava pokrmů, příprava a prostření stolu 

k různým příležitostem, stylové líčení a oblékání, fyzikální a chemické pokusy, 

připomenutí a slavení významných svátků, slavení liturgie … 



Výroční zpráva DEMDAAL z. s. 2017 

LETEM SVĚTEM 

 Rekreační středisko Eustach 

 30. 7.  – 9. 8. 2017 

 

V rámci příprav a průběhu letního setkání dětí a mládeže DEMDAAL z.s. "LETEM 

SVĚTEM" jeho příznivci a účastníci od soboty 29.7.2017 do soboty 5.8.2017 

vyrobili 1907 srdíček z různých materiálů, což potvrdila i agentura Dobrý den 

certifikátem a zápisem do knihy rekordů. 

Program setkání byl volně inspirován příběhem Malého prince a pokus o rekord 

pak motem "Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné". 

Srdíčka jsme tvořili a shromažďovali v rekreačním areálu Eustach u Těmic. 

Vyrobená srdíčka pak byla v čase Vánoc podarována široké veřejnosti na několika 

místech naší země. 

30.7. - 9. 8. 2017 proběhlo v rekreačním areálu Eustach na Pelhřimovsku letní 

setkání dětí a mládeže LETEM SVĚTEM. Zhruba 120 účastníků se vydalo 

na dobrodružnou cestu plnou překvapení, her, soutěží, poznávání a zamyšlení. 

Doprovázel nás malý princ a svými myšlenkami a úvahami směroval naše kroky 

i srdce. Potkali se tu známí přátelé, přibylo spoustu nových kamarádů a všem nám 

spolu bylo moc hezky. Počasí nám po celou dobu přálo a tak jsme si užívali 

nádherné letní dny. V první části setkání jsme se pokusili o rekord ve výrobě 

srdíček inspirovaný citátem Exupéryho knihy "Správně vidíme jen srdcem. Co je 

důležité, je očím neviditelné." Od soboty 29. 7. 2017 do soboty 5. 8. 2017 vyrobili 

účastníci 1907 srdíček. Tvořilo se z papíru, drátu, mýdla, korálků, sádry, látky, plsti 

a mnoha dalších materiálů. Rekord potvrdil komisař agentury Dobrý den 

z Pelhřimova certifikátem a zápisem do knihy rekordů. Srdíčka požehnal P. Josef 

Sláčik, bývalý prachatický vikář, který za námi ze svého nového působiště 

Pelhřimova přijížděl. 

„Sbohem“, řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme 

jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Co je důležité, je očím neviditelné,“ 

opakoval si malý princ, aby si to zapamatoval. „A právě pro ten čas, který jsi své 

růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ „A pro ten čas, který jsem své 

růži věnoval…,“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto 

pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy 

zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži…“ „Jsem 

zodpovědný za svou růži….,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. 

Zdroj: EXUPERY Antoine de Saint, Malý princ, nakl. Albatros, s. 74 - 75 
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 

 Strunkovice nad Blanicí 

 2. 9. 2017 

 

Letošní prázdniny skončily, a protože jsme jim chtěli pořádně poděkovat za krásné 

období volna, připravili jsme oslavu plnou soutěží, tvoření a lukostřelby. Deštivé 

a studené počasí nás však zahnalo do přívětivějších prostor pod střechou a tak 

se program musel o něco pozměnit. I tak jsme si celé dopoledne užili a bylo to 

prima. 
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GENIUS LOCI 2017 

 Hrádeček u Lhenic 

 16. 9. 2017 

 

GENIUS LOCI je lukostřelecký turnaj lukostřeleckého klubu. 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 - v prostředí luk, lesů a rybníků. Jedná se již 

o sedmý ročník tohoto otevřeného turnaje pro děti i dospělé, který tradičně 

vyhodnocuje střelce v několika kategoriích – včetně zápisu výsledků do 

Lukostřelecké ligy ČR. 

I přes nepřízeň počasí se sešla více než stovka soutěžících (dospělých, dětí). 
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LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ 

 Strunkovice nad Blanicí 

 5., 12., 19. a 26. 11. 2017 

 

Po čtyři listopadové neděle měli zájemci možnost kreativního tvoření 

se zaměřením na vánoční a adventní čas. Vyráběli jsme hvězdy, vločky, anděly, 

věnce a svícny -  právě to, co se hodí k obdarování nebo na sváteční výzdobu. 

Vzniklo spoustu originálních krásných výrobků, které jistě potěší a udělají radost. 

Děkujeme všem účastníkům za tvořivé nadšení a milou společnost. 
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ŽIVÝ BETLÉM 

 Strunkovice nad Blanicí 

 26. 12. 2017 

 

Ztvárnění betlémského příběhu na druhý svátek vánoční před kostelem 

sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí připomněl, že tahle událost není čímsi 

historicky dávným, ale že má moc se znovu zpřítomňovat v srdci každého člověka. 

A že dokáže tajemným způsobem navozovat pokoj a dobro. 
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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.“ 


