Liga lesní moudrosti – kmen Kruh

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018
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Náčelnice – statutární orgán: Lucie Barešová
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1. KMEN KRUH
Kruh je dětský oddíl založený Jankou a Honzou Pfeifferovými v roce 1966. V současnosti je
kmenem Ligy lesní moudrosti (dále jen LLM), sídlí na Praze 6 ve Střešovicích a má přes 150
členů. Hlavním cílem kmene je stát se pro děti a mladé lidi alternativou k běžnému městskému
životu. Právě myšlenky woodcraftu, společně s organizačním zřízením po vzoru skautského
oddílu, 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 své členy vést, 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 lesní moudrosti – kmen Kruh
IČO: 70961841
Sídlo: Starostřešovická 96, Praha 6 – Střešovice, 162 00
Bankovní spojení: 19622233
Náčelnice – statutární orgán – Lucie Barešová
Náčelník – Cyril Škorvaga
Hospodář – Tadeáš Stanko
Další členové náčelnictva: František Felix, Kryštof Knapp, Matyáš Jakubů, Eduard Pojar,
Tomáš Volejník, Nikolas Šilar, Marie Staňková, Adéla Škorvagová, Anna Šefrnová, Alžběta
Roeselová
Rada orlích per – dívky: Marie Staňková, Klára Janská, Emilie Závadová
Rada orlích per – chlapci: Tomáš Volejník, Jakub Frič, Tadeáš Havel
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Družiny a jejich rádcové:
Vlci – Kryštof Boháč, od dubna Filip Edlund
Havrani – Martin Rokyta, od dubna Prokop Závada
Krahujci – Adam Provazník, od dubna Matias Dudilieux
Jestřábi – Jáchym Herynek, od dubna Matouš Frič
Bobři – Jonáš Paleček, od dubna Jakub Frič
Netopýři – Jakub Rataj, od dubna Matyáš Kočiš
Vážky – Kateřina Rokytová, od dubna Klára Janská
Kachny – Emma Kotasová, od dubna Eliška Nosková
Stonožky – Marie Závadová, od dubna Ida Šmídková
Kosatky – Johana Ratajová, od dubna Hedvika Venerová
Poštolky – Rachel Pojarová, od dubna Amálie Steinhauserová

Kmen Kruh je pobočným spolkem Ligy lesní moudrosti, z.s. (www.woodcraft.cz). V jeho čele
stojí náčelnictvo, které se momentálně skládá ze třinácti dospělých ve věku 20-23 let. Děti jsou
rozděleny podle věku do družin (chlapci a dívky zvlášť). Družiny, z nichž většina čítá 5-8 dětí,
vedou rádcové, kterým je mezi 15 a 18 lety. Každý týden se družinky s rádci scházejí na
pravidelných dvouhodinových schůzkách (takzvaných družinovkách). Během roku probíhají
vedle pravidelných družinovek víkendové a prázdninové akce (na každý měsíc připadá
průměrně jedna), na kterých se schází většinou celý oddíl dohromady, některé jsou rozděleny
na dívky a chlapce nebo menší a větší děti.
Program na akce připravují rádcové s vedením dohromady. Kromě mimopražských výjezdů se
konají během roku i společné akce v Praze, takzvané oddílovky, které nahrazují pravidelné
družinovky. Jeden měsíc je zpravidla věnován projektovým družinovkám, kdy se děti
nescházejí se svými družinkami, ale napříč celým oddílem se podle vlastního výběru věnují
různým tvůrčím, sportovním či kulturním aktivitám – v uplynulém roce to byla například jízda
na kajaku, hudební produkce, vaření, výroba stolních her, kolektivní sporty, návštěvy
kulturních akcí nebo natáčení krátkého filmu.
V duchu woodcraftu jsou členům oddílu udíleny pocty, orlí pera, tedy ocenění za prokázané
schopnosti a dovednosti. Ty jsou sepsány ve Svitku březové kury, vydávaném LLM. Podmínkou
plnění činů je složení tzv. zasvěcovací stezky. Ta se sestává ze třinácti stop, které prověřují
zručnost, odvahu, schopnosti 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.
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3. KALENDÁRIUM
Největší akcí každého roku je třítýdenní tábor v červenci, který letos proběhl v údolí řeky Střely
na Plzeňsku. Mimo jiné se zde hrála několikadenní společná hra o nástrahách sociálních sítí a
rozdělené hry: v holčičím táboře na Aztéckou říši a v klučičím na husity.
Druhou nejdelší akcí jsou každoročně jarní prázdniny, které trávíme s dětmi na oddílové
chalupě Primaveře v Krkonoších. Hlavní náplní jsou výlety na běžkách, vícedenní hry,
olympiáda i tvůrčí vyráběcí den. Kromě rozmanitého programu dodává celé akci jedinečnou
atmosféru samotná chalupa, kde není zavedena elektřina ani vodovod.
Na této chalupě letos proběhla i společná oslava Velikonoc. Kromě tradičních velikonočních
činností jako je pletení pomlázek a malování vajíček zde proběhl i slavnostní sněm, během
kterého předali „staří“ rádcové své družinky nové generaci.
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K dalším větším akcím patří pak podzimní prázdniny, které jsou jednou z mála oddílových akcí,
na kterou jezdí dívky a chlapci zvlášť. Hlavním programem je tu vedle několikadenní hry
především výroba, zdobení a následné pouštění vlastních draků.
Z kratších akcí pak stojí za zmínku především Hra po Praze, která byla letos tematicky zasazena
do období Velké francouzské revoluce. Děti se během Hry po Praze pohybují po skupinách po
stanovištích rozesetých po celém městě, čímž se učí ve městě lépe orientovat.
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Další z pražských akcí je každoročně Vánoční výstava. Letos se uskutečnila v prostorách
Gymnázia Jana Keplera a děti zde jako každý rok prodávaly rodičům své vánoční výrobky a
sehrály krátká divadelní představení, která si pro rodiče a známé připravily.
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4. KLUBOVNA
Naše klubovna se nachází v klidném zákoutí starých Střešovic nedaleko Ořechovky. Dům i
klidnou rozlehlou zahradu sdílíme s mateřským centrem Oříšek, které zde během dopoledních
hodin pečuje o děti předškolního věku, v odpoledních hodinách pak v klubovně probíhají
především družinovky.
Jako každé září proběhla i letos v klubovně Zahradní slavnost. Ta je vždy příjemně stráveným
odpolednem s dětmi, jejich rodiči i potenciálními zájemci o členství v oddíle. Na programu bylo
promítání fotek z uplynulých akcí, grilování, pro děti pak vyrábění různých indiánských
předmětů nebo malování na obličej.
5. HOSPODAŘENÍ
Rok 2018 přinesl oproti roku 2017 méně nákladů i příjmů. Celkové příjmy činily 804 516,00 Kč,
celkové výdaje byly 748 946,47 Kč. Příjmy, kromě tradičních členských příspěvků, na kterých
se vybralo od ledna do prosince 82 500 Kč, doplnily také dary, ze kterých náš oddíl získal 61
200 Kč. Významným příjmem byly jako každý rok i granty a dotace, celkově šlo o 262300 Kč.
Nejvýznamnější položkou byl příspěvek MHMP. Z něj bylo určeno 80 000 Kč na provoz
střešovické klubovny a 75 000 Kč na letní tábor. Pravidelná částka od MŠMT byla 64 200 Kč.
Kromě toho se nám podařilo získat dotaci od městské části Praha 6 ve výši 43 100 Kč určenou
na dofinancování ztrátovosti klubovny ve spojitosti s revizními kontrolami. Dále jsme získali
337 706 Kč z jednotlivých akcí (letní tábor, víkendové a prázdninové akce) a 60 810 Kč z dalších
příjmů, z nichž velkou část tvořily především příspěvky Dětského Oříšku z. s. na provoz
klubovny.
Co se výdajů týče, 47 730 Kč bylo odvedeno Lize lesní moudrosti v rámci pravidelných
příspěvků. 24 125 Kč bylo investováno do oprav v klubovně a nákupu tamního vybavení.
Provozní náklady kmene za rok 2018 (provoz klubovny a Primavery, služby, drobný spotřební
materiál) činily 264 273,54 Kč. Výdajová částka byla doplněna ještě 412 817,93 Kč z nákladů
tábora a jednotlivých akcí.
Celkem se tedy v roce 2018 podařilo skončit v zisku 55 569,53 Kč. Vzhledem k tomu, že oddíl
má cca 150 členů a náklady jsou značně proměnlivé, je žádoucí mít vybudovanou finanční
rezervu, zvláště když se kmen celoročně stará o velký objekt klubovny a zároveň přispívá na
provoz oddílové horské chalupy Primavery.
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6. ZÁVĚR
Rok 2018 byl pro oddíl Kruh plný nových zážitků. Nejvýznamnější událostí pro chod oddílu byla
výměna rádcovské generace.
Jsme rádi za velké množství příznivců i nových zájemců o členství a doufáme, že to tak zůstane.

S modrou oblohou.
Za kmen Kruh
Marie Staňková, Tadeáš Stanko, Lucie Barešová
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