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1. ÚVOD 

Výroční zpráva, kterou právě čtete je prvním pokusem veřejně prezentovat 
činnost oddílu a shrnout tak dění za uplynulý rok. Doufáme, že tato zpráva zlepší Vaši 
představu o stavu oddílu. Tato prvotina je jakýmsi závdavkem k lepšímu sledování 
oddílového života a tedy i k zlepšení našeho i Vašeho přehledu o oddíle. 

 

2. KMEN KRUH 

Kruh je pražský dětský oddíl s čtyřicetiletou tradicí. V současnosti má okolo 
devadesáti aktivních členů ve věku mezi sedmi a dvaadvaceti 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 podpora lidí, kteří během uplynulých čtyřiceti let tímto oddílem prošli. 
 
 
Základní zásady oddílu shrnuje oddílový zákon: 

1. Buď čestný 
2. Buď spravedlivý 
3. Buď odvážný a statečný 
4. Buď pevný a spolehlivý  
5. Buď ušlechtilý ve svém chování 
6. Buď ohleduplný 
7. Buď ochotný a obětavý 
8. Buď skromný před ostatními 
9. Buď náročný před sebou 
10. Buď ochráncem života a jeho krásy 
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3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

IČ: 70961841 
Sídlo: Krouzova 3049, Praha 4, 143 00 
Náčelník (statutární orgán): Eduard Bakštein, V Záhorském 305, Praha 9, 190 12 
 
Náčelnictvo:  

náčelník: Eduard Bakštein 
náčelnice: Marie Špinková 
hospodář: Martin Macek 
další členové náčelnictva: Marie Brožová, František Brož, Alžběta Černá, 
Jáchym Judl, Tomáš Macek 
 

Rada orlích per – dívky 
Bára Šiklová 
Eliška Prokopová 
Míša Bártová 

 
Rada orlích per – chlapci 

Martin Macek – náčelník ROP 
Cyril Matějka 
Tomáš Feistner 
 

Družiny a rádkyně – dívky 
Lamy – Bára Šiklová 
Lišky – Julie Wittlichová 
Tukani – Káča Kolafová 
Koaly – Johana Provazníková 
 

Družiny a rádcové – chlapci 
Vlci – Jan Kárník 
Krahujci – Vojtěch Palouš 
Bobři – Matěj Pinc 
Jestřábi – Šimon Prokop 
Kamzíci – David Boháč 
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4. OBECNÉ 

Kmen, zaštítěný neziskovou organizací Liga lesní moudrosti 
(www.woodcraft.cz), řídí náčelnictvo sestávající se v současné době z osmi dospělých 
ve věku 19 až 22 let. 
 

Oddíl je rozdělen na družiny, tedy skupiny asi sedmi podobně starých dětí, 
které vedou rádcové, chlapci a dívky mezi 15ti a 18ti lety. Družiny se každý týden 
scházejí na dvouhodinové schůzce – družinovce. Většiny akcí se účastní celý oddíl, 
některých chlapci a dívky zvlášť. Některé akce jsou určeny pouze pro menší, jiné pro 
větší. Na přípravě akcí se podílejí také rádcové bez družin. Pro starší děti ve věku asi 
od 14 let je pořádán takzvaný rádcovský kurz. Jde o rozšíření běžného oddílového 
života o setkání se zajímavými lidmi na témata týkající se nejen oddílu, kultury ale i 
aktuálních společenských témat. Součástí kurzu, který obvykle trvá okolo tři čtvrtě 
roku, je také kurz zdravotníka Červeného kříže, návštěvy kulturních akcí a jiné 
aktivity, všestranně rozvíjející mladého člověka. Završením rádcovského kurzu jsou 
rádcovské zkoušky, na kterých musí budoucí rádcové prokázat schopnost připravovat 
program a vést družiny. 
 

V duchu woodcraftu udílíme pocty, orlí pera a mistrovství, tedy ocenění za 
prokázání schopností a dovedností. Ty jsou sepsány ve Svitku březové kůry, který 
vydává Liga lesní moudrosti. Podmínkou plnění činů je složení tzv. zasvěcovací 
stezky. Zasvěcovací stezka má iniciační funkci, tzn. že nově příchozí člen splní 
stezku, je naplno přijat do kmene a má možnost rozhodovat o některých oddílových 
záležitostech. Chlapecká a dívčí část má některé stopy (jednotlivé úkoly) zasvěcovací 
stezky rozdílné. Všeobecně se zasvěcovací stezka týká základních znalostí, 
dovedností a schopností. 

 Splnění zasvěcovací stezky a činů schvaluje a pocty udílí Rada orlích per 
(ROP), kterou volí členové kmene. V radě bývá zástupce vedení, rádců i členů. 
 

5. AKTUÁLN Ě 

S postupujícím časem přibývají dětem možnosti trávení volného času a děti 
mají na docházení do oddílu stále méně a méně času. Proto jsme se na podzim 
rozhodli zavést některá nová pravidla, která by měla upadající zájem dětí o oddíl 
zvýšit.  

První z těchto novinek je celooddílové bodování. Kromě účasti na 
družinovkách a akcích se bodují také splněné stopy a činy (viz zasvěcovací stezka). 
Aktuální stav bude zveřejňován na nástěnce v klubovně, konečné vyhodnocení 
proběhne na letním táboře a vítězové budou oceněni hodnotnými cenami (deky, 
knížky, tábornické potřeby atd.). Doufáme, že bodování bude motivovat děti k vyšší 
účasti na akcích i družinovkách a přispěje k řádu v oddíle. 

Dále se snažíme obnovit důsledné zapisování do družinových kronik, které již 
dříve fungovaly k obecnému rozveselení a vzpomínání. Kroniky budou vystaveny na 
Vánoční výstavě a i „veřejnost“ tak bude mít možnost nahlédnout do atmosféry 
družinovek a akcí. Do kronik samozřejmě píší samy děti a jejich postřehy jsou často 
přínosnou zpětnou vazbou. 
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Vyhlašujeme všeobecnou soutěž na motiv oddílových triček, která budeme 
příští rok při příležitosti 40. výročí založení oddílu vydávat. Do soutěže se může 
zapojit kdokoliv. Návrhy budou vyhodnoceny začátkem příštího roku  

 

6. AKCE 

Celkem se konalo 19 akcí, které pokryjí 78 dní z roka a k tomu každý týden 
družinovka. 
 
Pololetní výlet (21.-23.1.2005) 
Víkend strávený v Pořešíně u Kaplice v objektu Asociace turistických oddílů 
mládeže. Počet účastníků: 24 
 
Jarní prázdniny 
Akce proběhla ve dvou termínech (Praha1-5, Praha 6-10) na oddílové chalupě 
(Primavera) v Černém Dole v Krkonoších. Náplní bylo běžkování a hry. S hochy z 
rádcovského kurzu jsme uskutečnili přejezd na lyžích z Náchodu na Primaveru, se 
třemi nocováními na sněhu. Dívky z kurzu strávily několik dní na horách, kde mj. 
lyžovaly. Počet účastníků: celkem 60. 
 
Velikonoce (24.-28.3.) 
Během velikonočních prázdnin jsme běžkovali na Šumavě. K akci tradičně patří i 
barvení vajíček a pletení pomlázek. Ubytováni jsme byli na Filipově Huti v objektu 
Ligy lesní moudrosti. Počet účastníků: 21 
 
Výlet s rádcovským kurzem (2.-3.4.) 
S chlapeckým rádcovským kurzem jsme strávili jeden víkend v CHKO Kokořínsko, 
probírali jsme smysl výchovy dětí ve kmeni, postup v problémových situacích či 
smysl pravidel svázaných s oddílovou činností. Účastníků: 14 
 
Zájmové družinovky 
Na jaře obvykle probíhají zájmové družinovky, kdy místo běžných družinovek 
rádcové připravují vlastní projekty. Členi navštěvují po čtyři týdny jeden projekt bez 
ohledu na družinu, do které patří. 
 
„Čarodějnice“ (29.4.-1.5.) 
Poslední dubnový víkend jsme již třetím rokem strávili splouváním na kanoích, 
tentokrát řeky Sázavy z Kácova do Sázavy. Počet účastníků: 31 
 
Družinové výlety (červen) 
Jednou až dvakrát do roka jede každá družina na víkendový výlet do přírody. 
 
Tábor (2.-24.7) 
Tábor proběhl na loukách u Žebráckého potoka cca 2 km severovýchodně od obce 
Čerňovice (okres Plzeň). Tábor si stavíme sami a při stavbě používáme výhradně 
přírodní materiály. Jídlo vaří děti pod dohledem rádce. Chlapci měli celotáborovou 
hru na téma postapokalyptického světa. Dívky se vydaly do tajemného světa, kde 
zdokonalovaly své schopnosti a bojovaly s časem. V rámci činností vyrobili dva 
z nastávajících rádců ve stráni pec na chleba, ve které jsme měli možnost s dětmi péci 
vlastní chléb. Během tábora jsme se věnovali též softballu, kopané, lakrosu či frisbee. 
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Mezi důležité dny na táboře patří i olympiáda a návštěvní den, kdy přijedou rodiče. O 
návštěvním dnu děti hrají divadlo, které bylo letos na cikánské motivy. V závěru 
tábora jsme udělali program zvlášť pro velké a malé členy. Velcí hráli hru, kde si 
každý najde své „povolání“ a svou roli ve hře si vytváří sám a vydělává si táborové 
peníze. Pro menší členy pak byla připravena hra „ptákovi kulišákovi“. Účastníků: 82 
 
Sněm (27.-28.9.) 
Na chlapeckém sněmu na Brdech se vystřídali rádcové, družiny dostalo pět nových 
rádců. Účastníci: 28 
 
Brigáda na dřevo (30.9.-2.10.) 
Příprava dřeva na Primaveře. Účastnili se starší chlapci a také pět zástupců ze 
skautského oddílu Pětka. Účastníků: 20 
 
Výlet za babím létem (30.9.-2.10.) 
Akce pro menší členy na chalupě v Radvánově. Výlety a hry. Účastníků: 24 
 
Podzimní prázdniny (26.-30.10.) 
Chlapci jeli do Protivína, kromě vyrábění draků a drakiády podnikali výlety do okolí a 
hráli hry. 
Dívky jely do budovy školy v Podmoklech u Sušice.Taktéž vyráběly draky, hrály hry 
a poznávaly okolí. Účastníků: 40 
 
Hra po Praze (11.-13.11.) 
Letošní ročník hry po Praze se nesl v duchu chicagských mafiánských gangů třicátých 
let minulého století za hospodářské krize. Jednotlivé skupiny se tak střetávaly se 
znepřátelenými gangy či s tajnou policií Chicaga, skládaly si dohromady indicie a 
řešily nenadálé zvraty ve hře. Celkem účastníků: 70 
 
Vánoční sněm (9.-11.12.) 
Sněm se konal jako obvykle na Primaveře. Společně jsme oslavili příchod Vánoc.  
 
Vánoční výstava (17.12.) 
Bude se konat již poněkolikáté v prostorách ETF UK, s dětmi se budou nacvičovat 
divadla a koledy, po družinách si připraví zajímavé výrobky pro prezentaci rodičům. 
 
Rádcovské zkoušky 
V tomto roce proběhly troje rádcovské zkoušky (viz organizační struktura). 
7.-8.5. – dívky 
25.-26.7. – chlapci 
26.-27.11. - dívky  
 
Kurz Červeného kříže 
Účastníci rádcovského kurzu absolvovali jednodenní kurz Červeného kříže. 
Kurz s kvalifikací zdravotník zotavovacích akcí absolvovalo šest členů vedení. 
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7. KLUBOVNA 

V současné době pro svou činnost Kruh využívá budovu bývalé školky v ulici 
Generála Píky 1/229 na Praze 6. Budova je pronajata od městské části. Na klubovně 
byla letos provedena oprava střechy, do které zatékalo. Klubovnu využívá kromě 
členů oddílu také několik hudebních skupin z řad přátel oddílu ke svým zkouškám. 
V klubovně je vybavená černá komora, kterou mohou členové oddílu po domluvě 
využívat. Ke klubovně náleží také rozlehlá zahrada, kde je možné hrát sportovní hry. 
 

8. PRIMAVERA 

Bönishovy boudy 172, Černý důl, Královehradecký kraj. Chalupa je ve svahu 
nad Černým dolem pod vrchem Špičák. V mapách bývá označována jako chata Práce. 
Ve vlastnictví oddílu je již od 70.let, není zde elektřina, vodu bereme z pramínku před 
chalupou, topíme suchým dřevem z lesa, které s laskavým svolením pana hajného 
doplňujeme jednou ročně. 

Chalupa je využívána oddílem o jarních prázdninách a několika víkendech, 
zbývající čas na ní jezdí starší lidé z oddílu a okruhu přátel. 
 
Brigáda (27.-31.8): 

Letošní brigáda byla věnovaná převážně klasické údržbě (mytí oken, vyvážení 
jímky, čištění pramínku, drobné opravy na střeše, úprava meliorace, důkladný úklid 
uvnitř). Důkladné opravy se však dočkaly i zadní dveře, které už byly v dosti špatném 
stavu. Takže tuto zimu už nebude jimi pronikat sníh a mráz do chalupy a zároveň díky 
novému oknu bude na chodbě v podkroví více světla. 
 
Dřevo (30.9.-2.10): 

V klasickém termínu se uskutečnila i akce, kdy se v chalupě doplňuje dřevo 
(tj. kácení suchých stromů, nošení klád do chalupy a řezání). Této akce se zúčastnilo i 
pět skautů z pátého oddílu, kteří na chalupu jezdí se svým oddílem. Samostatně pak 
proběhla podobná akce, kdy káceli dřevo starší z oddílu, kteří na chalupu také často 
jezdí. 

Na chalupě se platí nocležné, vybrané peníze se používají na uhrazení 
provozních nákladů. Výše nocležného je stanovena na: 
 
 
Členové (současní, bývalí ,odrostlí členové oddílu Kruh s rodinami) 

Výdělečně činní  
Nevýdělečně činní 

30,- Kč  
20,- Kč

 
Hosté (nečlenové, návštěvy, cizí)  

Výdělečně činní  
Nevýdělečně činní 

50,- Kč 
30,- Kč 
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9. WEB 

Kmen má vlastní internetové stránky www.kruh.cz, na kterých jsou kromě 
obecných i aktuální informace, týkající se oddílového života. Stránky spravuje Pavel 
Šušor, bývalý náčelník kmene. Je zde možné najít detaily (odjezdy, jídlo apod.) o 
nejbližších akcích, fotografie z akcí již proběhlých, diskuse, některá starší čísla 
časopisu Kruh a mnoho dalšího. Rozhodně nemíníme používat internetové stránky 
jako hlavní zdroj informací pro rodiče, jedná se spíše o podpůrnou záležitost, která se 
v této roli velmi osvědčuje. Kromě tištěných dopisů, které dostává každý rodič členů 
oddílu, je dalším komunikačním kanálem také email. Budeme se snažit jej vyžívat 
stále víc, neboť sdělování informací touto cestou je velmi jednoduché a rychlé. 
 

10. ČASOPIS 

Časopis KRUH vznikl již na konci šedesátých let a do nedávné minulosti 
sloužil coby tiskovina, spojující všechny starší generace oddílu. Nejednou fungoval 
jako kolbiště intelektuálních sporů a půtek. Zhruba v roce 2000 byla však činnost 
redakce neoficiálně ukončena - KRUH ztratil své tradiční čtenáře i autory a celý 
projekt jaksi vyšuměl. K obnovení činnosti došlo až po pěti letech, letos v létě, kdy po 
odmlce vyšel KRUH 37. Současný časopis se svým předchůdcem sdílí jen málo, 
změnilo se i motto redakce - časopis má aktivně sloužit malému oddílu a z části 
fungovat jako jeho věstník. Samozřejmě to neznamená, že by nebyl vhodný i pro 
ostatní čtenáře, obsah je však úzce spjat s chodem oddílu a nezasvěcená duše jej tímto 
může vnímat jako nezáživný. Jelikož je produkce výtisku značně omezená a počet 
čtenářů nepoměrně větší, bude v nejbližší době spuštěna i verze e-KRUH. 
 

11. FINANCE 

Zpráva o hospodaření kmene Kruh za rok 2005. Ke dni 7.12.2005 
Použití grantů, dotací a příspěvků: 

� Dotace MŠMT ve výši 38 400 byla použita na krytí nákladů spojených se 
zajištěním akcí a provozní náklady. Dotace se použila na: ubytování chlapců o 
pololetních prázdninách v Pořešíně, dopravu na Velikonoce na Šumavu, 
půjčovné lodí (část) o Čarodějnicích, kurz Červeného kříže pro rádcovský 
kurz a vedení, ubytování děvčat na podzimní prázdniny, nové kroniky a další 
drobnější výdaje. 

� Grant Prahy 6 na podporu zájmových aktivit ve výši 20 000 jsme rozdělili na 
část půjčovného lodí (kterou nepokryla dotace MŠMT) a na vyrovnání 
rozpočtu tábora – 15 000 Kč. 

� Grant MHMP na prostory pro činnost (klubovnu) ve výši 40 000 Kč pokryl 
nájemné, provozní náklady (voda, elektřina, teplo) a také opravu děravé 
střechy či novou záchodovou mísu. 

� Vlastní prostředky, tj. asi 18 tisíc Kč (po odvodu příspěvků na ústředí), 
pokryly zbylé provozní náklady (provoz www.kruh.cz, šití nového týpí, 
rádcovské zkoušky aj.) a asi tři tisíce tvoří zisk, který můžeme použít 
v příštích letech např. na koupi louky. 



 8

 
Příjmy 
Členské příspěvky 
Dotace MŠMT  
Grant Prahy 6 pro volný čas  
Grant magistrátu na klubovnu 
Dary  
Úrok z účtu  
Účastnické poplatky – tábor  
Akce – účastnické poplatky  
Nevyčerpaný grant na klubovnu 

 

231 794 Kč 
36 400 Kč 
38 400 Kč 
20 000 Kč 
40 000 Kč 
2 000 Kč 
1 184 Kč 

103 650 Kč 
-9 776 Kč 
19 616 Kč 

 
 
Výdaje 
Odvod příspěvků na LLM 
Náklady na zajištění akcí 
Náklady na kurzy ČČK 
Náklady na provoz a vybavení 
(chod kmene, klubovny, mapy atd.) 
Nájem za klubovnu 
Tábor 
Vedení účtu – bankovní poplatky 

228 646 Kč 
18 660 Kč 
26 929 Kč 
10 900 Kč 

 
44 641 Kč 
6 000 Kč 

120 037 Kč 
1 479 Kč 

 
Financování akcí 
Akce jsou nevýdělečné, to znamená, že náklady na akci se rozpočítají na 

osoby a podle toho se platí. Na některé akce byly použity dotace, a díky tomu byla i 
jejich cena nižší (pololetky, čarodějnice, tábor, podzimky) Náklady na Hru po Praze 
byly také vyšší, něž co se vybralo od členů, a tak se zbytek zaplatil z oddílového 
rozpočtu. 

 

12. ZÁVĚR 

Víme, že je před námi mnoho práce, a doufáme, že Vás budeme moci v příští, 
lépe připravené, výroční zprávě informovat o řadě zlepšení. Rádi bychom například 
podali přesnější zprávu o počtech členů na jednotlivých akcích a financování akcí. 
Taktéž nemáme přesný přehled o počtech členů, kteří do oddílu za uplynulý rok přišli 
nebo z něj naopak odešli. 

Za jakékoliv připomínky, ať už k chodu oddílu či ke zprávě samotné budeme 
vděčni – připomínky zasílejte nejlépe e-mailem na vedeni@kruh.cz. 

Přejeme vše nejlepší do roku 2006 a těšíme se na spolupráci. 
 
 
Za vedení Kruhu 
 
Marie Špinková a Eduard Bakštein 
(FINANCE zpracoval Martin Macek a ČASOPIS František Brož) 


