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1. KMEN KRUH
Kruh je dětský oddíl spadající pod Ligu lesní moudrosti (dále LLM) a sídlící na Praze 6 ve
Střešovicích. V současnosti má přes 150 členů a v roce 2016 oslaví padesátileté výročí.
Jeho hlavním cílem je stát se 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 tímto
oddílem za celou dobu jeho existence prošli. Základní zásady chování, k němuž se oddíl
snaží vést své členy, shrnuje oddílový zákon:
Buď čestný
Buď spravedlivý
Buď odvážný a statečný
Buď pevný a spolehlivý
Buď ušlechtilý ve svém chování
Buď ohleduplný
Buď ochotný a obětavý
Buď skromný před ostatními
Buď náročný před sebou
Buď ochráncem života a jeho krásy

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Liga lesí moudrosti – kmen Kruh
IČO: 70961841
Sídlo: Starostřešovická 96, Praha 6 – Střešovice, 162 00
Náčelník – statutární orgán: František Špinka
Náčelnice: Sára Roeslová
Hospodář: Josef Holeček
Další členové náčelnictva: Petr Bareš (ohnivec), Štěpán Herynek, Ondřej Prokop,
Alžběta Knappová, Anna Křížová, Jiřina Turjanská, Kateřina Velíšková

Rada orlích per – dívky: Kateřina Velíšková, Emma Kotasová, Anežka Libánská,
Klára Janská
Rada orlích per – chlapci: Petr Bareš, Martin Rokyta, Jakub Frič

Družiny a jejich rádcové:
Vlci – Kryštof Boháč (dříve Cyril Škorvaga)

Kachny – Emma Kotasová

Havrani – Martin Rokyta (dříve František

Stonožky – Veronika Volejníková

Felix)

Kosatky – Johana Ratajová (dříve Adéla

Krahujci – Adam Provazník (dříve Václav

Škorvagová)

Loula)

Poštolky – Rachel Pojarová (dříve Lucie

Jestřábi – Jáchym Herynek (dříve Tadeáš

Barešová)

Pochman)

Sardinky – Rebeka Provazníková (dříve

Bobři – Jonáš Paleček (dříve Tadeáš

Alžběta Roeselová)

Stanko)

Lemurky – Anežka Libanská (dříve Marie
Staňková)

Kmen, zaštítěný neziskovou organizací Liga lesní moudrosti, z.s.
(www.woodcraft.cz), řídí náčelnictvo sestávající v současné době z deseti dospělých
ve věku 20-23 let. Děti, chlapci a dívky zvlášť, jsou podle věku rozděleny do družin,
v každé je jich zhruba 5-8. Vedou je rádcové, kterým je mezi 15 a 17 lety. Ti se
scházejí každý týden se svojí družinou na takzvaných družinovkách, pravidelných
dvouhodinových schůzkách, na které jim sami připravují program. Během roku
probíhají víkendové a prázdninové akce (na každý měsíc připadá průměrně jedna),
na kterých se schází buď celý oddíl dohromady, nebo jsou rozděleny zvlášť pro dívky
a chlapce či menší a větší děti. Program na akce připravují rádcové s vedením
dohromady. Krom mimopražských výjezdů se konají během roku i společné akce
v Praze, nazvané oddílovky, které nahrazují pravidelné družinovky. Ty mají charakter
sportovní, kulturní (přednášky a diskuse se zajímavými osobnostmi) či jiný. V duchu
woodcraftu jsou členům oddílu udíleny pocty, orlí pera, tedy ocenění za prokázání
schopností a dovedností. Ty jsou sepsány ve Svitku březové kůry, vydávaném LLM.
Podmínkou plnění činů je složení tzv. zasvěcovací stezky. Ta se sestává z třinácti
stop, které prověřují zručnost, odvahu, schopnost si odříkat, pomáhat přírodě a svým
bližním. Zasvěcovací stezka má iniciační funkci. Když ji nově příchozí člen splní, je

naplno přijat do kmene a získává hlasovací právo při rozhodování o různých
oddílových záležitostech (například volba náčelníka kmene). Splnění zasvěcovací
stezky a činů schvaluje a pocty udílí Rada orlích per (ROP), kterou volí členové
kmene. V radě bývá zástupce náčelnictva, rádců i členů.

3. KALENDÁRIUM
Jako první je třeba zmínit, že v minulém roce proběhly dvě zásadní události ve
vedení oddílu a tou byla změna náčelnictva (na pololetních prázdninách) a o půl roku
později také změna rádcovstva. Není to však věc nějak výjimečná či neobvyklá,
stává se tak podle tradice vedení našeho oddílu každého zhruba půl třetího roku, kdy
již odsloužilé vystřídá mladší oddílová „generace“. Jako novému vedení je nám
velkým potěšením, že náš oddíl přitahuje stále nové ratolesti, v září jsme nabrali přes
třicet nových dětí a založili dvě nové holčičí družinky (Stonožky a Kachny).
Nejdůležitější akcí roku byl zajisté třítýdenní letní tábor, který se letos uskutečnil na
našem tradičním tábořišti na řece Střele nedaleko od Manětína. Speciální byl tábor
tím, že na jeho konci proběhla tzv. potáborovka. Pro malé děti trval tábor jen necelé
tři týdny a naopak velké děti, rádcové a vedení zůstali na tábořišti o čtyři dny déle a
užívali si pohodu a zároveň měli příležitost plnit si činy, rozvíjet své dovednosti co se
týče táborového života či své vlastní kreativity a sportovat. Také byl tento tábor
poslední se starými rádci, kteří ho připravili se vším nasazením, takže proběhlo vše

bez závažnějších komplikací, program byl zdařilý a zábavný, takže jsme si všichni
tábor moc užili.
Kromě tábora pořádáme zhruba každý měsíc víkendové či prázdninové akce. Po
táboře nejdelší jsou jarní prázniny, které již tradičně trávíme na oddílové chalupě
Primaveře v Krkonoších. Dělí se na dva turnusy - Praha 1-5 a Praha 6+. Hlavní
náplní je běžkování, vícedenní hry, olympiáda a tvůrčí činnost. Kromě všestranně
rozvíjejícího programu je akce pro děti nevšední charakterem chalupy, kde není
elektřina ani vodovod.

Další vícedenní akcí jsou Velikonoce, které jsme trávili v Dešenicích v bývalých
Sudetech. Vedle tradičních Velikonočních radovánek, jako pletení pomlázek a
barvení vajíček, hrajeme jako obvykle tématické hry. Jeden z večerů byl Radou orlích
per uspořádán sněmovní oheň, na kterém si děti mohli uznávat stopy či orlí pera (viz
výše).
Po táboře jsou další větší akcí podzimní prázniny. Ty jsou jednou z mála akcí, na
kterou jezdí kluci a holky zvlášť. Náplní této akce je hlavně výroba vlastních draků a
jejich pouštění.
Nejen námi, ale i členy velmi oblíbená akce je Hra po Praze. Jedná se o velkou
třídenní hru, kterou spojuje jedno velké téma - tentokrát si děti hrály na vesmírné

obyvatele snažící se obsadit Zemi. Pohybují se po skupinkách po Praze a na
stanovištích plní různé úkoly. Kromě zábavy se tím také učí orientovat po městě.

Kromě těchto obvyklých akcí proběhla i jedna vyjímečná. Tou byl ples LLM, který
jsme měli tu čest pořádat. Proběhl v klubu Biograf, bylo to pro všechny příležitostí
setkat se i s lidmi z jiných kmenů ligy. Na programu byl především tanec, ale vedle
toho také divadlo, tombola a jiné soutěže.

4. KLUBOVNA
Naše klubovna se nachází na krásné a klidné Ořechovce. Během roku 2015 tam
proběhlo několik velkých změn. V prvé řadě se nám o objekt začal starat nový
správce, Adéla Škorvagová, bývalá rádkyně kosatek. Zadruhé jsme začali od
podzima spolupracovat s Dětským Ořískem, z.s., dětskou skupinou, jež by měla
fungovat v prostorách klubovny v dopoledních hodinách.
V polovině září proběhla v klubovně Zahradní slavnost pro rodiče, kterým jsme
představili nově zvolené rádce a plánované akce na následující rok.

5. HOSPODAŘENÍ
V roce 2015 oddíl prošel zásadní hospodářskou krizí, která byla vyvrcholením
postupného vyčerpávání veškerých rezerv minulých let, vyvrcholila však až
počátkem roku 2015, během druhé poloviny roku se však podařilo situaci stabilizovat
a stále se postupně zlepšuje.
Do nového roku kmen vstoupil s pouhými 19 362 Kč na běžném účtu a 12 704 Kč
v pokladně. Navíc hned z kraje jara bylo nutné pořídit látku na týpí v hodnotě více
než 60 000 Kč. To umožnila pouze sbírka uspořádaná mezi oddílovými rodiči, která
tuto částku nakonec takřka přesně pokryla.
Kmen dále v roce 2015 obdržel hned několik grantů a dotací na svou činnost. Oproti
předchozímu roku však byly obdržené částky o více než 100 000 Kč nižší, což se na
hospodářské situaci taktéž podepsalo. Od MHMP oddíl obdržel 60 000 Kč na provoz
klubovny jako každým rokem, na letní tábor však vzhledem ke změně grantové
politiky pouhých 12 000 Kč, což se na rozpočtu tábora výrazně projevilo. Dále oddíl
obdržel 52 120 Kč od MŠMT jakožto státní dotaci; ta byla upotřebena na dorovnání
ztráty v rozpočtu tábora, tedy především na materiál.
I tak se však koncem roku, především díky důslednému výběru příspěvků na rok
následující, podařilo rozpočet stabilizovat a dokonce skončit v mírném zisku.
Celkové příjmy za rok 2015 činily: 800 181,99 Kč
Celkové výdaje za rok 2015 činily: 733 617,51 Kč
6. ZÁVĚR
Tento rok, jak již bylo zmíněno, byl rokem velkých změn. Kompletně se obměnilo
vedení oddílu. Pro náčelnictvo i pro rádce bylo zprvu těžké naučit se ve své nové
funkci pohybovat a zvládat veškeré povinnosti s tím související. Myslíme si, že se
nám to podařilo a teď již společně bez problémů fungujeme.
S modrou oblohou

Za kmen Kruh
Lucie Barešová, Tomáš Volejník, Bětka Knappová

