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1. ÚVOD 

Výroční zpráva za rok 2006 je naším druhým pokusem přiblížit široké veřejnosti 
činnost kmene za uplynulý rok. Její součástí jsou tedy kromě informací o našich 
aktivitách v tomto roce také obecnější texty. Letos jsme se především snažili rozšířit 
sekci akce, která shrnuje všechen program, který jsme nejen pro členy oddílu 
připravili. 

Doufáme, že vytváření výročních zpráv zjednodušuje přístup k informacím o 
našem oddíle a přispívá k lepší komunikaci s okolím.  

 

2. KMEN KRUH 

Kruh je pražský dětský oddíl s čtyřicetiletou tradicí. V současnosti má přes sto 
aktivních členů ve věku mezi sedmi a třiadvaceti 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 soudržnost lidí, kteří během uplynulých čtyřiceti let tímto oddílem 
prošli. 

 
Základní zásady oddílu 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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3. ORGANIZA ČNÍ 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 
Alžběta Černá 
Eliška Prokopová 
Míša Bártová 
Eliška Žirafa Márová 
 

Rada orlích per – chlapci 
Martin Macek – náčelník ROP 
Cyril Matějka 
Tomáš Feistner 
 

Družiny a rádkyně – dívky 
Lamy – Míša Bártová 
Lišky – Julie Wittlichová 
Tukani – Tereza Fenclová 
Koaly – Eliška Prokopová 
Kočky – Veronika Šiklová 
 

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 20 až 23 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. 
Akce připravují rádcové společně s vedením. 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 rádcovského kurzu 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, tedy ocenění za prokázání 
schopností a dovedností. Ty jsou sepsány ve Svitku březové kůry, vydávaném Ligou 
lesní moudrosti. Podmínkou plnění činů je složení tzv. zasvěcovací stezky. 
Zasvěcovací stezka má iniciační funkci, kdy 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 

Hlavní snahou náčelnictva je v poslední době zlepšení praktického fungování 
oddílu. Jednak se snažíme čelit stále se rozšiřující konkurenci v možnostem trávení 
volného času dětí, další naše úsilí pak směřuje k zlepšení informovanosti rodičů dětí o 
naší činnosti. Na jaře tohoto roku jsme oslavovali čtyřicáté výročí založení našeho 
oddílu - více se dočtete v samostatné sekci, tomuto tématu věnované. 

Jak jsme již psali ve VZ za minulý rok, děti dávají často přednost méně náročným 
způsobům, jak naložit se svým volným časem, a na akcích jich ubývá. Proto jsme 
letos zavedli tzv. celooddílové bodování (tedy pro chlapce i dívky zároveň), které 
členům i rodičům ukazuje, jak dobře si stojí v porovnání s ostatními a mělo by je 
motivovat k častějšímu navštěvování družinovek a výletů. Zatím nejsou účinky nově 
zavedeného bodování příliš patrné a budeme se snažit zvýšit efekt jeho lepší 
propagací. Bodování ale neodstranilo problém s dětmi, které sice jezdí na tábor, ale na 
akce přes rok nejezdí vůbec. Jsme však oddíl s celoroční činností, a tak jsme se 
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rozhodli stanovit podmínky pro přihlášení na letní tábor. Na ten od tohoto roku může 
podle nového pravidla (nazvaného „5/3“) jet pouze ten, kdo přes rok navštívil alespoň 
5 akcí, z toho 3 mimo Prahu, což je při celkovém počtu alespoň patnácti pořádaných 
akcích nanejvýš třetina. Toto opatření bylo ohlášeno na konci tábora a jeho důsledky 
se projevily již začátkem roku, kdy o prvním říjnovém víkendu na obě pořádané akce 
přijelo více jak 70 lidí. Tento úspěch se opakoval i o podzimních prázdninách. 
Doufáme, že se nově zavedené pravidlo projeví pouze pozitivně a nebudeme muset 
letní tábor nikomu odepřít. I s touto smutnou stránkou věci však počítáme a jsme 
připraveni stanovená pravidla dodržet. 

S nízkou návštěvností především kratších akcí může souviset také nedostatečná 
informovanost rodičů. Proto od začátku letošního roku posíláme všem těm, kteří nám 
poskytnou svou emailovou adresu, kromě tradičních tištěných dopisů také pravidelné 
emaily s informacemi o akcích, které proběhly minulý měsíc, a které proběhnou 
v měsíci následujícím. Tato služba se setkává u rodičů s velkým ohlasem a chceme 
v ní pokračovat. 

Založili jsme Ztráty a nálezy, do kterých ukládáme všechny zapomenuté věci z 
akcí. Fotografie věcí je možné nalézt na webu, samotné věci pak v klubovně. 
Nerozebrané věci z letošních akcí byly rozdány členům na oddílovce 18.10. 

V příštím roce bychom rádi opět uskutečnili kromě pravidelného programu také 
několik dobrovolných akcí pro zájemce z řad nejen členů, ale i dalších lidí z okolí 
oddílu. Letos kupříkladu proběhlo promítání fotografií z Antarktidy, promítání 
starých filmů od Disneyho a pletení košíků z pedigu. 

Rádi bychom do dalšího roku rozšířili program o některé ekologické aktivity, 
které by měly v dětech vytvořit povědomí o tom, jak vzniká obrovské množství 
energie, kterou dnes pro svůj život potřebujeme, a jaké jsou toho důsledky. 

Celkově se tedy budeme snažit nejen udržet utěšený stav našeho velkého oddílu 
(v prosinci 2006 máme již přes 100 aktivních členů), ale poskytnout dětem ještě více 
možností a rodičům více informací. 

 

6. AKCE 

Celkem se konalo 27 akcí, z toho 15 povinných (10 mimo Prahu), které pokryjí 
69 dní z roka. Kromě těchto akcí se konají každý týden družinovky. Mimo přímo 
oddílové akce se někteří z nás zúčastnili několika ligových akcí, do kterých například 
patřila Bambiriáda, valná hromada Ligy, Kurz indiánského tance a Ligový sněm. 

 

Disney /18. 01./ 
Promítání starých krátkých filmů od Walta Disneyho pobavilo zájemce nejen z 

oddílu. Promítání zajistil Čiksika – Jiří Macek a promítání se zúčastnilo asi patnáct 
lidí. 
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Oddílovka holky /18. 01./ 
Oddílovka proběhla v klubovně a byly tam předány družinky novým rádkyním. 

Jarní prázdniny /04. - 11. 02. I. turnus, 11. - 18. 02. II. Turnus/ 
Akce proběhla ve dvou termínech (Praha1-5, Praha 6-10) na oddílové chalupě 

Primaveře nad v Černým Dolem v Krkonoších. Náplní bylo běžkování a hry. I s hosty 
bylo na obou turnusech téměř šedesát lidí. 

Rekreační výlet /03. - 05. 03./ 
Rekreačním výletem jsme nazvali výlet rádcovstva a vedení na chalupu do 

Radvánova, hrály se hry, běžkovalo se nebo se šlo jen tak na výlet. Účastníků bylo 
třináct. 

Jarní výlet /17. - 19. 03./ 
Během  "Jarního výletu" do Bechyně jsme navštívili místní klášter a udělali výlet 

kolem řeky Lužnice. Proběhl v rodinném počtu, zúčastnilo se 12 členů, 4 rádcové a 8 
vedení (tj. celkem 24). 

Vítání jara /21. 03./ 
Jako každý rok se vítal i letost první jarní východ Slunce na Petříně. 

Diskuse ke 40ti letům /29. 3./ 
V posledním týdnu proběhla diskuse na téma Kruh včera a předevčírem, která se 

netýkala pouze současných aktivních členů. Přišlo přes třicet lidí. 

Velikonoce /13. - 17. 04./ 
Velikonočního táboření na Kosím potoce se zúčastnilo  8 členů vedení, 9 rádců, 2 

hosté a 11 členů (tj. celkem 30). I přes nepříznivé počasí se klukům zdařily pomlázky 
a holkám vajíčka. 

Antarktida /26. 04./ 
Manželé Knappovi si pro nás připravili povídání o jejich rodinné výpravě na 

Antarktidu. Promítaly se fotky a mohli jsme si prohlédnout kamínky, mechy, mušle a 
tučňáčí křídlo přivezené odtamtud. Účastníku asi třináct. 

40 let ve Sklenném – Čarodějnice /29. 04. - 01. 05./ 
Oslavy 40 let Kruhu proběhly na tábořišti Wallowy u Sklenného nad Oslavou. 

Hru pro oddílovce připravili netradičně členové se svými rádci. I přes nepřízeň počasí 
a vrstvu bahna panovala dobrá nálada. Celkem se zúčastnilo 39 členů malého (tj. 
aktivního) oddílu a nespočet rodičů a starých oddílovců. Vytvořen zajímavý rekord: 
75 lidí v jednom týpí!  

Voda /06. - 08.05./ 
V květnu jsme úspěšně vyrazili na vodu na prodloužený víkend na Otavu, celková 

účast byla  5 členů vedení, 11 rádců a rádkyň a 17 členů (tj. i s hosty 35). Na akci byla 
použita dotace, takže lodě byly pro účastníky "zadarmo". 

projektové družinovky /09. - 31. 05./ 
V květnu místo normálních družinovek probíhaly projektové družinovky. Letošní 

projekty byly: zušlechťování jedné místnosti v klubovně, mapování cyklo tras v 
Praze, nakládání hermelínů a utopenců, focení fotorománu a sport (původně lakros, 
který nevyšel). 

Uklízení klubovny /26. 05./ 
O posledním květnovém pátku proběhlo uklízení v klubovně. Na uklízení přišlo 7 

vedení, 3 rádcové, 7 rádkyň a 7 členek (z toho 1 malá) a žádný člen. 
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40let Kruhu (Praha) /03. 06./ 
V červnu jsme již stihli oslavit 40 let Kruhu velmi povedenou akci v klubovně. 

Více viz odstavec o čtyřiceti letech. Účastníku bylo nepočítaně. 

Tábor /02. - 19./25. 07./ 
Tábor se konal na starém oddílovém tábořišti na Střele a byl tak jedenáctým 

táborem na tomto místě. Program byl celkově situován do Japonska a celotáborové 
hry holek i kluků byly propojeny, což byl zajímavý pokus, který velmi dobře vyšel. 
19. odjeli malí do Prahy a velcí se věnovali různému vyrábění a výletům do okolí. 
Tábora se zúčastnilo 75 dětí, rádců a vedení. 

Brigáda  /28. 08. - 03. 09./ 
Na konci prázdnin byla brigáda na Primavéře, kde se hlavně kopal odvodný kanál 

na přebytečnou vodu ze septiku. Vše se navzdory špatnému počasí podařilo. 

Dřevo na Primaveře a Výlet malých družin /06. - 08. 10./ 
O prvním říjnovém víkendu proběhlo Dřevo na Primavéře, na němž se nám velmi 

dobře podařilo naplnit Primavérský dřevník, holky výborně vařily a přes veškeré 
předpovědi počasí bylo i teplo a příjemně. O stejném víkendu se konala také výlet 
malých družin do Josefova Dolu, který se, co do programu, velmi podařil. Na obou 
pořádaných akcích bylo přes 70 lidí (37 v Josefově Dole a 31 na Primavéře nepočítaje 
hosty). 

Oddílovka /18. 10./ 
Další připravenou akcí byla oddílovka ve středu 18.10, kde se hrála hra v ulicích 

Dejvic. 

Draci /26. - 29. 10./ 
O podzimních prázdninách jsme byli stavět a pouštět draky. Holky, kterých jelo 

32 (z toho 23 členek), byly ve Strašicích kousek od Rokycan, kde bydlely v bývalé 
škole a velkou radostí bylo, že někteří draci přes prudký vítr a zlámané tyčky létali. 
Kluci byli v Protivíně a jelo jich 33 (23 členů). I klukům draci létaly, navzdory 
bezvětří.  

Hra po Praze /10. - 12. 11./ 
Hra po Praze byla letos na motivy knihy Nikdykde od N. Gaimana. Členi řešili 

zapeklitou situaci paralelního města "Podprahy" a snažili se v ní obnovit rozbořený 
řád. Celkem se zúčastnilo na 75 podpražanů z Kruhu a asi 10 hostů. 

Kurz pletení košíků /18. 11./ 
Kurs vedla Midlena, která se v pletení velmi vyzná, a tak se všichni zúčastnění 

nakonec mohli pochlubit povedenými výrobky. Na košíkách se nás sešlo osm, což při 
našich schopnostech byl úplně ideální počet. 

Vánoční sněm /08. - 10. 12./ 
Sněm se konal jako obvykle na Primaveře, byli jsme na výletě, zpívali jsme 

koledy a dávali si dárky. Společně jsme tak v počtu 33 oslavili příchod Vánoc, ikdyž 
bez sněhu. 

Vánoční výstava /17. 12./ 
Bude se konat již poněkolikáté v prostorách ETF UK, budou se hrát divadla a 

koledy, po družinách si připraví zajímavé výrobky pro prezentaci rodičům. 

Silvestr na Primavéře /28. - 31. 12./ 
Každoročně slaví nejstarší z oddílu a nejen oni Silvestr na Primaveře, užívá se 

hor, chalupy a přátel v poklidnějším tempu než na jiných akcích na Primaveře. 
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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. Letos jsme 
kromě drobné údržby provedli vyčištění kanalizace a velmi zdařilou rekonstrukci 
jedné z malých místností. K tomuto účelu jsme také využili grant Magistrátu na 
prostory pro činnost. Ve zvelebování a lepším využívání klubovny chceme v příštím 
roce pokračovat. Na konec zimy například připravujeme kurs velkoformátových 
linorytů, jejíž cílem by mělo být grafické sjednocení a propojení jednotlivých 
místností klubovny. Novinkou v klubovně jsou i deskové hry, které se podle výběru 
členů koupily z grantů. 

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. 4O LET KRUHU 

V tomto roce slavil Kruh čtyřicet let svého fungování. Při této příležitosti jsme 
uspořádali několik akcí. Nejdříve proběhla soutěž návrhů na motiv výročního trička. 
Podle 2 vítězných návrhů jsme nechali natisknout trička, která se pak na oslavách 
prodávaly. Na jaře byla pořádána panelová diskuse, na které debatovali zástupci 
několika oddílových generací. Na přelomu dubna a května (29. 4. až 1. 5.) se konalo 
setkání na tábořišti u Skleného nad Oslavou. Přes nepřízeň počasí a drobné 
organizační potíže se akce vydařila a vše vyvrcholilo zpíváním v týpí, kde nás bylo na 
pětasedmdesát. Poslední část oslav se konala už za pěkného počasí první červnovou 
sobotu v  klubovně v Praze-Dejvicích. Na akci  se sešla spousta starých přátel z okolí 
oddílu. Kromě triček zde bylo možné zakoupit Almanach (tištěný sborník, shrnující 
dění v oddíle za posledních 10 let) a shlédnout DVD, které zachycuje různé situace 
oddílové historie z dob dávných i blízkých. K večeru pak zahrálo několik kapel. 
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9. PRIMAVERA 

Böhnishovy boudy 171, 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 dřevem. 

Chalupa je využívána oddílem o jarních prázdninách a několika víkendech, 
zbývající čas na ní jezdí starší lidé z oddílu a okruhu přátel. 

Letos jsme se na brigádě kromě běžné údržby (mytí oken, úklid, natírání a drobné 
opravy) snažili vyřešit již dlouho trvající problém podmáčené louky pod chalupou. 
Vykopali jsme dlouhou drenáž, která odvádí vodu nejen z přepadu septiku, ale také 
z několika pramenů v jeho okolí do křoví pod rybníčkem. Celá akce proběhla za 
velmi nepříjemného počasí a tak doufáme, že tato poměrně náročná úprava přinese 
očekávané výsledky. 

Letos se kromě pravidelné akce malého oddílu, jejímž cílem je doplnit na chalupě 
zásoby dřeva konala ještě jedna podobně rozsáhlá akce, které se zúčastnili nejen lidé 
z řad bývalých členů oddílu, ale také velký počet dalších spřátelených návštěvníků 
chalupy. Jejich účast na dřevu kvitujeme s velkým vděkem. 

 

Nocležné 
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

Poslední, co je třeba ohledně Primavery zmínit, je loni zavedené pravidlo, které 
stanovuje, že kdo má zájem zamluvit si chalupu v průběhu zimy, musí se on nebo 
jeho zástupce zúčastnit dělání dřeva.

 

             



 

 

 

11 
 

 

10. 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 několikrát do 
roka, jsme v letošním roce rozšířili komunikaci s rodiči o pravidelné informační  
emaily. Ty posíláme každý měsíc a kromě shrnutí akcí, které v daném měsíci 
proběhly, obsahují především informace o programu na příští měsíc. Tímto opatřením 
se snažíme zvýšit ne vždy dokonalou komunikaci mezi vedením oddílu a rodiči. 
Pokud máte, nebo naopak již nemáte zájem tyto emaily dostávat, napište na naši 
komunikační adresu vedení@kruh.cz a my vás zařadíme do databáze. 

 
 

11. 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. 

 
V roce 2006 vyšla dvě klasická čísla (38, 39) a nakonec i „jubilejní“ čtyřicítka, 

která, stejně jako při oslavách před deseti lety, vyšla vyšším nákladem coby 
Almanach. Zpětně se ještě sluší poděkovat Edovi a Marušce, díky jejichž organizaci 
mohla vzniknout. 

Na www.kruh.cz díky Pavlovi ke stažení starší čísla ve formátu PDF (zatím od 
č. 33 po „duplikovanou“ 37), rádi bychom tento počet ještě navýšili. 

 
A co budoucnost? Bohužel jsem shledali, že naše dosavadní koncepce 

KRUHu jako „oddílového“ časopisu nebyla příliš úspěšná. Oddílovci si sice časopis 
rádi přelouskají, k přispívání, na kterém je KRUH závislý, se bohužel nemají. Proto se 
pokusíme změnit strategii a časopis implementujeme do oddílového života ještě víc a 
pokusíme se dát dohromady opravdu aktivní členskou redakci. Takže pokud váš 
potomek rád píše… 
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12. FINANCE 

Zpráva o hospodaření kmene Kruh za rok 2006. Ke dni 6.12.2006 
 
Použití grantů, dotací a příspěvků: 
Dotace MŠMT ve výši 32 400 Kč byla použita na krytí provozních nákladů, část 

na půjčovné lodí na Otavě, kurz Červeného kříže pro rádcovský kurz holek, nákup 
softballového vybavení, společenských her do klubovny a pořízení pedigu. 

Grant Prahy 6 na klubovnu ve výši 14 000 Kč byl plně využit na náklady spojené 
s provozem klubovny (elektřina, plyn, odpad). 

Grant MHMP „prostory pro činnost“ (klubovna) ve výši 20 000 Kč pokryl nájem, 
provozní náklady (voda, elektřina) a také drobné vybavení klubovny. 

Grant MHMP „akce ve volném čase“ ve výši 50 000 Kč byl použit pro snížení 
účastnických poplatků na těchto akcích: Jarní výlet do Bechyně, Velikonoce, sjíždění 
Otavy, 40let Kruhu, dřevo na Primaveře, výlet za babím létem, podzimní prázdniny a 
Vánoční sněm. 

Vlastní prostředky, tj. asi 17 tisíc Kč (po odvodu příspěvků na ústředí), pokryly 
zbylé provozní náklady – provoz www.kruh.cz, zajištění oslav 40let Kruhu v Praze, 
tisk Almanachů a dalších „nedotovaných“ výdajů. 

 
Příjmy 
Členské příspěvky 
Dotace MŠMT  
Grant Prahy 6  
Grant magistrátu na klubovnu 
Grant magistrátu na akce 
Dary  
Tržby z almanachů  
Prodej triček 40 let Kruhu 
Účastnické poplatky – tábor  
 

314 950 Kč 
31 400 Kč 
32 400 Kč 
14 000 Kč 
15 000 Kč 
50 000 Kč 
3 500 Kč 
4 000 Kč 

38 000 Kč 
126 650 Kč 

 
Výdaje 
Odvod příspěvků na LLM 
Provozní náklady 
Provoz klubovny 
Náklady na zajištění akcí 
Vybavení 
Tisk almanachů  
Trička  40 let Kruhu 
Tábor 

311 577 Kč 
17 280 Kč  
18 090 Kč 
39 734 Kč 
47 445 Kč 
13 640 Kč 
11 088 Kč 
38 467 Kč 

125 833 Kč
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13. ZÁVĚR 

V uplynulém roce jsme se snažili především zlepšit praktické fungování oddílu, 
zlepšit komunikaci s rodiči a zvýšit počet členů na akcích. Podle našeho názoru se 
nám podařilo tyto cíle splnit a věříme, že se nám podaří i v dalším roce tímto tempem 
pokračovat. 

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

 
 
Za vedení Kruhu 
 

 
Marie Špinková a Eduard Bakštein 
(finance zpracoval Martin Macek a časopis František Brož) 
 
 
 
 
 

 

 


