Liga lesní moudrosti, KMEN KRUH

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Úvodní slovo
Ve výroční zprávě bychom chtěli předestřít činnost kmene Kruh, jeho strukturu a jeho fungování
během uplynulého roku 2013. Jedná se o zprávu úřední, nicméně její informační hodnota by
měla přesahovat i do veřejné sféry a prezentovat naši činnost jako dětského oddílu, který stále
hledá nové členy.
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O kmeni Kruh

Kruh je pražský dětský oddíl s čtyřicetiletou tradicí. V současnosti má přes sto aktivních členů
ve věku mezi sedmi a třiadvaceti lety. Kruh patří pod Ligu lesní moudrosti (LLM) a snaží se být
pro děti a mladé lidi alternativou k běžnému městskému životu. Právě myšlenky woodcraftu,
které jsou nosné pro LLM, tuto možnost nabízejí. Důležitým prvkem pro společenství okolo
kmene Kruh je soudržnost lidí, kteří během uplynulých čtyřiceti let tímto oddílem prošli.
Základní zásady oddílu shrnuje oddílový zákon:
Buď
Buď
Buď
Buď
Buď
Buď
Buď
Buď
Buď
Buď

čestný
spravedlivý
odvážný a statečný
pevný a spolehlivý
ušlechtilý ve svém chování
ohleduplný
ochotný a obětavý
skromný před ostatními
náročný před sebou
ochráncem života a jeho krásy

Kruh vedou kluci a holky mezi 20 a 25 lety, zpravidla vysokoškoláci z Prahy. Oddíl se formálně
dělí na holčičí a klučičí část, většina programu je však společná. Rozdělené jsou pravidelné
týdenní schůzky družin (družinovky), družinové výlety v červnu, podzimní prázdniny a část
letního tábora. Zbytek programu je obvykle společný.
Ve druhé rovině je oddíl rozdělen na jednotlivé družiny, které mají cca pět až deset členů. Družinu vede rádce, který prošel rádcovským kursem a složil rádcovské zkoušky. Každá družina má
svůj charakter a historii, schází se jednou týdně během školního roku a věnuje se připravenému
programu. Rovněž na společných akcích funguje družina do jisté míry dohromady, obzvlášť pak
na táboře, kde bydlí ve svém vlastním týpí.
Holčičí a klučičí družinový systém se mírně liší. U obou platí, že se družiny dělí na malé a velké,
podle věku jejích členů. V klučičím oddíle však po několika letech přestupují jednotliví členi
z malé družiny do velké, později navštěvují rádcovský kurz a z vybraných se nakonec stávají
rádcové. V holčičím oddíle žádní členi nepřestupují, družina ”roste společně” až do věku, kdy
jsou holky dost staré na to, aby mohly začít s rádcovským kurzem a samostatně vést ostatní
družiny. Samo o sobě se však fungování klučičích a holčičích družin příliš neliší.
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Organizační struktura

IČ: 70961841
Sídlo: Křižíkova 127, Praha 8, 186 00
Náčelník (statutární orgán):
Ferdinand Kříž, Pštrossova 9, Praha 1, 110 00

Náčelnictvo:
náčelník: Ferdinand Kříž
náčelnice: Barbora Tydlitátová
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hospodář: Ondřej Haman
další členové náčelnictva: Mikuláš Wittlich, Marie-Anna Hamanová, Eliška Márová, Kryštof
Brůha, Eliška Grödlová

Rádcové:
František Felix, Lucie Barešová, Václav Loula, Tereza Šiklová, Tadeáš Pochman, Marie Staňková, Matyáš Jakubů, Adéla Škorvagová, Tadeáš Stanko, Anna Šefrnová, Nikolas Šilar, Alžběta
Roeselová, Kryštof Knapp, Josefína Kolafová, Cyril Škorvaga, Žofie Holečková, Tomáš Volejník
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Klubovna

Kmen Kruh využívá nadále klubovnu ve Starostřešovické ulici na Ořechovce. Tato krásná vila,
kterou nám pronajímá m.č. Praha 6, je i přes své vysoké náklady na údržbu krásným místem
pro družinovky i jiný oddílový program. V roce 2013 byla klubovna velmi často v centru naší
pozornosti hned z několika důvodů. V první řadě jsme vynaložili velké úsilí na to, abychom
klubovnu celkově zkultivovali. Provedli jsme vymalování všech místností, přebroušení a nové
nalakování podlahy a bezpočet dalších prací, které měly za cíl klubovnu zvelebit. Musíme říci,
že tento záměr se povedl a klubovna opravdu prokoukla. Za další jsme řešili hned dvojí výměnu
správců. Staré správce nejprve vystřídal Mikuláš Wittlich, člen náčelnictva, který má hlavní
zásluhu na úspěšném zvládnutí výše zmíněných prací. Mikuláš se pak ale vzhledem k obdržené
nabídce vlastního bydlení jinde rozhodl odejít a novým správcem se od ledna 2014 stal Jáchym
Vrecion.
Vlastní objekt klubovny, který máme v nájmu my, s námi již od roku 2008 využívá mateřské
centrum Kruhžítko o.p.s. Je nutno říci, že tato spolupráce je od počátku špatně nastavená a
problémová a nevede ke spokojenosti ani jedné ze stran. V současné době řešíme to, jak bude
objekt fungovat v budoucnu. Řešíme přenastavení příspěvků spoluvyužívatele na energie tak,
aby kmen Kruh neplatil neúměrně více. V neposlední řadě zvažujeme, jaké jsou do budoucna
jiné možnosti spoluvyužívání objektu než s mateřským centrem.
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Ohlédnutí se za rokem 2013

V uplynulém roce prošel Kruh sice periodickou nicméně zásadní změnou. O Velikonocích se nám
vyměnili rádcové. Staré generaci děkujeme a těšíme se na její návrat v podobě nového vedení.
Nové generaci přejeme mnoho sil, trpělivosti, vůli k sebeovládání a hlavně veliké srdce, které
přejde s lehkostí kdejakou dílčí křivdu a cele se odevzdá Kruhu, který nám dává jedinečnou
příležitost dospívat, jít příkladem a učit se sobě samému ve společenství sobě rovných. Noví
rádcové a rádkyně nastupovali v počtu 16, nyní jich máme dokonce 17, jelikož se k nám vrátil
Tomáš Volejník, který přehodnotil své rozhodnutí a rozhodl se nás neopustit v těžké době.
Rovněž jsme poprvé participovali na Táboření malé lóže LLM a zařadili jsme tak do kalendária
další akci pod T.P. a zároveň prohloubili naše vazby na Ligu. Tímto také vzniká větší prostor
pro vzájemné obohacování obou společenství, ve své podstatě se od zbytku ligy lišíme rozdílným
pojetím téže nosné myšlenky.
Naší velkou snahou v roce 2013 bylo snažit se udělat všechny výlety a akce co nejvíce zajímavé.
Hned několikrát jsme během roku byli s dětmi na úplně nových místech v nádherné krajině např.
v Českém středohoří na Babím létě, na Třeboňsku na holčičích podzimkách a na Balonovém
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zámku Radešín na klučičích podzimkách. Rovněž mimo jiné standardní akce proběhl tábor.
Byl to první tábor nás jako náčelnictva i nových rádců. I přes nepřízeň mnoha faktorů – ať již
zatopení původních luk, problémy s těžbou dřeva, nebo celkové nedolazení kooperace na úrovni
rádcové / vedení, se nám podařilo nejnáročnější akci roku dotáhnout ke zdárnému konci a poučit
se z vlastních chyb. Dokonce jsme zaznamenali mimořádně kladné ohlasy od členů, kterým přišel
tábor pohodový, programově vyvážený a rychle ubíhající. Pokud tuto zkušenost pojmeme jako
ostrou premiéru, nakonec dojdeme k závěru, že byla úspěšná a to dokonce nadprůměrně i přes
velké množství nedostatků. Nezbývá než dodat, že s příštím táborem doufáme v podobný úspěch
jako loni avšak ve větší pohodě. Netřeba zmiňovat, že odstranění technických nedostatků se
věnujeme již od ledna 2014, kdy proběhl první rádcák o táboře a kde panovala hluboká shoda
o jeho duchu a atmosféře.
Uplynulý rok tak hodnotíme jako velice náročný, ale také úspěšně zvládnutý. Současný trend
zvyšovat kvalitu akcí a jejich popularitu u dětí hodláme i nadále prohlubovat.
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Proběhlé akce

01.02. - 01.02. Pololetky
Jednodenní výlet do pražské ZOO. 30 účastníků.
09.02. - 16.02. Jarky Praha 1-5
Týdenní akce během jarních prázdnin, jezdí se na oddílovou chalupu- Primaveru, která se nachází nad Černým Dolem v Krkonoších. Během akce se také běžkuje. 31 účastníků.
16.02. - 23.02. Jarky Praha 6-10
Ta samá akce pro druhou polovinu Prahy. 26 účastníků.
28.03. - 01.04. Velikonoce
Vícedenní akce spojená s pletením pomlázek a barvením vajíček. Primavera, 55 účastníků.
30.04. - 01.05. Čarodějnice
Pálení čarodejnic s venkovním přespáním. Řevnice u Prahy. 30 účastníků.
03.05. - 05.05. Voda
Sjíždění Radbuzy s velkými členy. 19 účastníků.
03.05. - 05.05. Tamalo
Táboření malé lóže, akce celé LLM. 21 účastníků.
31.05. - 02.06. Družinové výlety
Každá družina jela sama někam na výlet.
30.06. - 21.07. Tábor
Hlavní akce, kterou netřeba více představovat. Syrov, kraj Vysočina. 78 účastníků.
26.08. - 01.09. Brigáda
Týdenní akce, během které se zajišťují opravy oddílové chalupy Primavery. 15 účastníků.
11.09. - 11.09. Zahradní slavnost
Ve své podstatě den otevřených dveří. Poprvé se na ní vidíme všichni po táboře.
27.09. - 29.09. Dřevo
Víkendový výlet, jehož cílem je zajistit dřevo na Primaveře. 22 účastníků.
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27.09. - 29.09. Výlet za babím létem
Výlet pro malé členy spojený s hrou. V Litoměřicích. 21 účastníků.
11.09. - 13.10. Dřevo 2
Dodělávání dřeva na Primaveře. 4 účastníci.
26.10. - 30.10. Podzimky- kluci
Několikadenní akce spojená se stavěním draků. Na Balónovém zámku Radešín. 26 účastníků.
26.10. - 30.10. Podzimky- holky
Holčičí ekvivalent předešlé akce. V Chlumu u Třeboně. 24 účástníků.
15.11. - 17.11. Hra po Praze
Víkendová akce pro úplně všechny. letos na téma Mafie. 42 hrajících členů.
29.11. - 01.12. Vánoční sněm
Tradiční akce, kde se předávají dárky ostatním. 52 účastníků.
14.12. - 14.12. Vánoční výstava
Zakončení celého roku. Vyrábění výrobků a hraní divadel pro rodiče.
30.12. - 31.12. Silvestr
Tradiční primaverská komorní akce pro zájemce z řad rádců a náčelnictva. 10 účastníků.
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Hospodaření

Kmen Kruh dostává na svou činnost hned několik dotací či grantů. Dotace MŠMT na práci s
organizovanou mládeží ve výši 38560 Kč byla použita především na úhradu energií v klubovně
a na zaplacení části kurzu ČČK pro nové rádce. Dotace MŠMT na práci s neorganizovanou
mládeží ve výši 2100 Kč byla použita na zajištění doprovodného programu na Zahradní slavnosti v rámci Měsíce zdravé šestky. Grant MHMP v programu 1 (Prostorové zajištění činnosti
s dětmi a mládeží ve volném čase) ve výši 16000 Kč jsme použili na úhradu energií v klubovně.
V programu 2 od MHMP (Prázdninové tábory pro děti a mládež) jsme získali 112000 Kč, které
byly použity na zlevnění všech prázdninových akcí (oba turnusy Jarních prázdnin, Velikonoce,
Tábor, Brigáda, holčičí i klučičí Podzimní prázdniny). V rámci programu 3 (Akce ve volném
čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy) jsme získali 1000 Kč na zlevnění Hry po Praze.
Grant v programu 5 (Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy) - celkem
6000 Kč byl použit na zlevnění víkendových akcí- především Vody a Tamala.
Celkově jsme tak v roce 2013 obdrželi 175660 Kč z cizích zdrojů. Tyto peníze byly ale vázány
na velice konkrétní výdaje. Byli jsme tak schopni dávat na akcích více peněz na program, jídlo
apod. a přitom nezvyšovat členské účastnické poplatky. Tyto peníze ale nestačily pokrýt veškeré
výdaje spojené s investicemi do klubovny a rádcovskými zkouškami, proto jsme v roce 2013
skončili ve ztrátě.

Celkové příjmy v roce 2013: 640 984,82 Kč
Celkové výdaje v roce 2013: 689 555,23 Kč
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Závěr

V uplynulém roce jsme zaznamenali kladné reference na naši činnost a hodláme nadále prohlubovat stoupající tendenci co do kvality našich akcí. Mezi naše cíle se řadí především zlepšení
komunikace na úrovni rodič / vedení, stejně tak jako rádce / člen. Domníváme se, že především
komunikace je cestou k zlepšení vztahů a samotné organizační struktury všech akcí, které v
průběhu roku pořádáme.

Zprávu vypracovali v Praze dne 30.3.2014
Ferdinand Kříž a Ondřej Haman
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