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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 LLM) a sídlí na Praze 6 ve Střešovicích. Má přes 150 členů a 

v předešlém roce oslavil padesátileté výročí. 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 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 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 (ohnivec), Kryštof Knapp, Matyáš Jakubu, Eduard Pojar, Tomáš 

Volejník, Nikolas Šilar 

Marie Staňková, Adéla Škorvagová, Anna Šefrnová, Alžbětka Roeselová  

 

Rada orlích per – dívky: Marie Staňková, Emma Kotasová, Anežka Libánská, Klára Janská 

Rada orlích per – chlapci: František Felix, Martin Rokyta, Jakub Frič 
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Družiny a jejich rádcové: 
 

Vlci – Kryštof Boháč 

Havrani – Martin Rokyta 

Krahujci – Adam Provazník 

Jestřábi – Jáchym Herynek 

Bobři – Jonáš Paleček 

Netopýři – Jakub Rataj 

Kachny – Emma Kotasová 

Stonožky – Veronika Volejníková a Marie Závadová 

Kosatky – Johana Ratajová 

Poštolky – Rachel Pojarová 

Hyeny – Anežka Libánská a Rebeka Provazníková  

 

Kmen, který je pobočným spolkem Ligy 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 18 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. 

 + PROJEKTOVKY 

 + KURZY 

Kdy se děti po čtyři týdny nescházely po svých družinkách, ale podle svého výběru se mohly 

věnovat různým tvůrčím či sportovním aktivitám, např. šití triček a látkových tašek, zpíváni 

indiánských písní, lekce programování, ornitologii, hraní softballu a dalším. Ty mají charakter 

sportovní, kulturní (přednášky a diskuse se zajímavými osobnostmi) či jiný.  
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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. 
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3. KALENDÁRIUM  
 

Jedna z nejvýznamnějších akcí tohoto roku proběhla hned na jeho začátku. Jednalo se o 

mimořádně pořádaný ples k padesátiletému výročí založení oddílu Kruh. Několik stovek 

návštěvníků se sešlo v pražské La Fabrice, na programu byl nejen tanec a zpěv, ale například i 

křest nově vydaného almanachu Půlstoletí Kruhu, ve kterém je na bezmála 600 stranách 

zmapována historie kmene. 

Největší akcí byl již tradičně třítýdenní tábor v červenci, letos opět na louce Kramářce 

nedaleko Kardašovy Řečice. Kde se mimo jiné hrála několika denní hra na africké kmeny a jejich 

spirituálno. Tábor byl zároveň poslední akcí pod taktovkou „starého“ náčelnictva, v předvečer 

odjezdu proběhl sněmovní oheň, na kterém bylo vedení předáno do rukou „nové generace“. 

 

 

 

 



7 
 

Kromě tábora jsou pořádány prázdninové a víkendové akce v pravidelném rytmu zhruba 

jednou za měsíc. Druhou nejdelší akcí, hned po táboře, jsou každoročně jarní prázdniny. Ty 

trávíme s dětmi 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 byly letos nikoliv v chalupě (jako většinou), 

ale pod teepee na tábořišti na Kosím potoce. Hlavní náplní programu byly samozřejmě tradiční 

Velikonoční činnosti – pletení pomlázek a malování vajíček. Kromě toho proběhla vícedenní 

tematická hra soustředěná na život rostlin, různé procházky a výlety po okolí a sněmovní oheň, 

kde měli členové možnost uznání stop a činů Radou orlích per.    
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Mezi další větší akce patří pak podzimní prázdniny, které jsou jednou z mála oddílových 

akcí rozděleně pro kluky a holky. Hlavním programem této akce je vlastní výroba draků a jejich 

pouštění. Dále děti chodí na mnoho výletů po okolí a na závěr hrají několikadenní hru.  

 

Z kratších akcí pak stojí za zmínku například Hra po Praze, která byla letos tematicky 

zasazena do prostoru městského podzemí. Děti se celý víkend po skupinách pohybují po Praze, 

čímž se učí ve městě lépe orientovat. 

Další z pražských akcí je oblíbená jednodenní Vánoční výstava, na kterou si děti pro 

rodiče připravují různé vánoční výrobky a secvičují krátká divadelní představení. Akce probíhala 

v prostorách pražského Gymnázia Nad Alejí.  
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4. KLUBOVNA  

Naše klubovna se nachází v klidném koutě starých Střešovic nedaleko Ořechovky. Dům 

i klidnou a rozlehlou zahradu sdílíme s mateřským centrem Oříšek, které zde během 

dopoledních hodin pečuje o děti předškolního věku, v odpoledních hodinách slouží pak 

klubovna především pro družinovky. 

Začátkem září proběhla v klubovně Zahradní slavnost, na které se rodičům představilo 

nové náčelnictvo a vznikla nová holčičí družina Vážky. Na programu bylo seznámení s novými 

členy, vyrábění indiánských předmětů, prohlížení fotek z uplynulého roku, grilování a také lekce 

bubnování s bývalým oddílovcem Svištěm.  
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5. HOSPODAŘENÍ  

Rok 2017 přinesl oproti roku 2016 méně nákladů i příjmů. Další významnou událostí byla změna 

na pozici hospodáře, která se uskutečnila v srpnu. 

 Celkové příjmy byly:   1001470,92 Kč 

Celkové výdaje byly:  928115,35  Kč 

 

 Příjmy, krom tradičních členských příspěvků, na nichž se vybralo od ledna do prosince 121500  

Kč, doplnily též dary v podobě crowdfundingového financování publikace Půlstoletí Kruhu. Na 

těch se vybralo 44117  Kč. Významným příjmem byly, jako každým rokem, dotace a granty, 

celkově šlo o 258500 Kč. Nejvýznamnější položkou byl příspěvek MHMP. Z něj bylo určeno 85 

000 Kč na provoz střešovické klubovny a 70 000 Kč na letní tábor. Pravidelná částka od MŠMT, 

byla zvýšena mimořádnou dotací na  69 900 Kč. Krom toho se nám podařilo získat dotaci od 

Městské části Praha 6 částku 35 500 Kč určenou na dofinancování ztrátovosti klubovny 

spojenými s revizními kontrolami. Dále jsme získali 510495  Kč z jednotlivých akcí (tábor, běžné 

akce, události výroční) a 66858,92 Kč dalších příjmů, z nichž velkou část tvořily především 

příspěvky Dětského Oříšku z.s. na provoz klubovny. Co se výdajů týče, 50465  Kč bylo odvedeno 

Lize lesní moudrosti v rámci pravidelných příspěvků. 9440  Kč bylo investováno do oprav v 

klubovně, 2048  Kč pak do nákupu tamního vybavení. Provozní náklady kmene za rok 2017 

(provoz klubovny a Primavery, služby, drobný spotřební materiál) činily 326782,24Kč. Výdajová 

částka byla doplněna ještě 539380,11  Kč z nákladů tábora a jednotlivých akcí Celkem se tedy v 

roce 2016 podařilo, skončit v zisku 73355,57 Kč.  Vzhledem k tomu, že oddíl má 150 členů a 

náklady jsou značně proměnlivé, je žádoucí mít vybudovanou finanční rezervu, zvlášť když se 

kmen celoročně stará o velký objekt klubovny a zároveň přispívá na provoz horské chalupy 

Primavery. 
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6. ZÁVĚR  

Rok 2017 byl pro oddíl Kruh plný nových zážitků. Jak již bylo řečeno, rok zahájil netradiční 

oddílový ples, který ukončil oslavu 50 let Kruhu. Kompletně se obměnilo náčelnictvo oddílu. 

Klučičí oddíl obohatilo spoustu nových kluků. A na začátku školního roku přibyla nová holčičí 

družina Vážky.  

Jsme rádi, že máme spoustu zájemců přidat se do našeho oddílu.  

S modrou oblohou 

Za kmen Kruh  

Lucka Barešová, Mája Staňková a Tadeáš Paul Stanko  

 

 

 


