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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. 
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Liga lesní moudrosti – kmen Kruh 

IČO: 70961841 

Sídlo: Starostřešovická 96, Praha 6 – Střešovice, 162 00 

Bankovní spojení: 19622233 

Náčelník – statutární orgán – Jakub Rataj 

Náčelnice – Rachel Pojarová 

Hospodář – Emma Kotasová 

Další členové náčelnictva: Kateřina Rokytová, Anežka Libánská, Johanna Ratajová, Rebeka 

Provazníková, Veronika Volejníková, Anna Závadová, Jan Libánský, Martin Rokyta, Jonáš 

Paleček, Jáchym Herynek, Adam Provazník, Matouš Kotas 

 

Rada orlích per – dívky: Anežka Libánská, Klára Janská, Ema Ferenčíková 

Rada orlích per – chlapci: Martin Rokyta, Jakub Frič, Tadeáš Havel 

 

 

Družiny a jejich rádcové: 

 

Vlci – Filip Edlund 

Havrani – Prokop Závada 

Krahujci – Šimon Janský  

Jestřábi – Matouš Frič 

Bobři – Jakub Frič 

Netopýři – Matyáš Kočiš 

Vážky – Klára Janská 

Kachny – Eliška Nosková/Hedvika Venerová 

Stonožky –Ida Šmídková 

Medúzy – Amálie Steinhauserová 

 

Čtrnáct nejstarších členů plnili v roce 2020 rádcovský kurz. V dubnu 2021 předají staří 

rádcové své družinky mladší „kurzácké“ generaci. 

 

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. 
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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 

 

Na začátku roku 2020 se uskutečnila mimořádná akci, kde došlo k předávání vedení našeho 

oddílu. Post náčelníka přebral Jakub Rataj, náčelnicí se stala Rachel Pojarová, ohnivcem a 

ohnivkyní se stali Martin Rokyta a Anežka Libánská a pozici hospodáře přebrala Emma 

Kotasová. 

 

 

Naší každoročně největší akcí je třítýdenní tábor, který se letos odehrál na tábořišti vedle 

řeky Střely, nedaleko od Čoubova mlýnu. I přes pandemii proběhl tábor normálně. Mimo jiné 

si zde členi zahráli i několikadenní hru s pohádkovou tématikou.  Jediný rozdíl od 

předchozích let byl ten, že se neuskutečnil návštěvní den, kdy se tradičně přijíždějí rodiče 

podívat na tábořiště. 

 

Druhou největší akcí jsou každoročně jarní prázdniny, na které se již tradičně jezdí na 

oddílovou chalupu Primaveru v Krkonoších. Zde jsou hlavní náplní akce především výlety na 
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běžkách, vícedenní hry, olympiáda, vyrábění, ale i večerní společenské hry u kamen. 

Jedinečnou atmosféru akce vytváří kromě kolektivu do velké míry i chalupa, která nemá 

zavedenou elektřinu ani vodovod a stojí uprostřed lesa nad krkonošskými sjezdovkami.  

 

Oslavu Velikonoc jsme bohužel letos z důvodu koronavirové pandemie museli vynechat. 

Stejně jako další akce odehrávající se na jaře 2020. Podařilo se nám jet pouze na družinové 

výlety, které se odehrávají v málem počtu lidí. 

 

Kromě tábora a jarních prázdnin se nám ještě povedlo na podzim jet na akci v době babího 

léta. Velcí členi jeli na oddílovou chalupu Primaveru v Krkonoších, kde připravovali dřevo na 

přicházející zimu. Malí členi jeli na chalupu kousek za Prahou, kde strávili víkend plný her a 

stmelování nejmladších členů. 

 

Další akce už se na podzim vzhledem k restrikcím nepodařilo uskutečnit. Oddíl byl donucen 

přesunout se do online prostředí. Každo-týdenní schůzky s družinkami tedy probíhaly online.  
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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 a na 

jaře i šití týpek.  

 

Jako každé září proběhla i letos v klubovně Zahradní 

slavnost. Ta je vždy příjemně stráveným 

odpolednem s dětmi i jejich rodiči. Letos se na 

slavnost přišli podívat i budoucí nové členky, jejichž 

družinka se zakládá v dubnu 2021. Na programu 

bylo promítání fotek z uplynulých akcí, grilování, pro 

děti pak hraní venkovních her a malování na obličej.  
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5. HOSPODAŘENÍ 

 

Rok koronavirové krize výrazně zmenšil náklady, přičemž příjmy zůstaly téměř stejné. Celkové 

příjmy za rok 2020 činily 1.122.000 Kč, celkové výdaje byly 1.008.000 Kč (zaokrouhleno na 

tisíce). Na členských příspěvcích bylo vybráno 84.000, významným příjmem byly tradičně 

granty a dotace od Prahy 6, MŠMT a MHMP celkově ve výši 343.440 Kč. Díky této podpoře 

jsme i při současné situaci zvládli zafinancovat provoz Střešovické klubovny. Nejvýraznější 

podpory se nám dostalo od MHMP, zejména proto, že z důvodu pandemie se příspěvek na 

tábor na osoboden zvedl z 50 Kč na 80 Kč.  

 

Z grantů a dotací byly hrazeny především výdaje na provoz klubovny, včetně oprav a revizí, 

nákup vybavení na tábor a materiály na vyráběcí činnosti v rámci dětských schůzek. Velká část 

těchto výtvarných materiálů bude z důvodu omezení roku 2020 použita v roce 2021. Celkově 

tak kmen skončil v zisku 114.000, což je žádoucí především z důvodu nejistoty příspěvků v 

následujících letech, jelikož předpokládáme, že budou výrazně ovlivněny probíhající krizí. Z 

úspor budeme schopni financovat provoz klubovny a celé organizace i při nepříznivých 

podmínkách. Díky dobré finanční situaci jsme byli rovněž schopni mírně snížit roční příspěvky 

na rok 2021, což nám přišlo vhodné vzhledem k téměř celoroční nečinnosti. 
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6. ZÁVĚR 

 

Rok 2020 byl prvním rokem nového náčelnictva. Bohužel naše fungování značně ovlivnila 

koronavirová pandemie. Bylo nám moc líto, že jsme museli spoustu akcí zrušit, naopak jsme 

ale byli nesmírně vděčni, když se uskutečnil alespoň tábor. Doufáme, že následující rok bude 

plný setkávání a radosti. 

 

 

S modrou oblohou. 

 

Za kmen Kruh 

Rachel Pojarová, Jakub Rataj a Emma Kotasová 


