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1. KMEN KRUH 



Kruh je pražský dětský oddíl s čtyřicetiletou tradicí. V současnosti má přes 
80 aktivních členů ve věku mezi sedmi a třiadvaceti lety. Sídlí v klubovně na 

pražské Ořechovce. 
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 

 
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

IČO: 70961841 
Sídlo: Křižíkova 127, Praha 8, 18600 

Náčelník (statutární orgán): 
Ferdinand Kříž, Pštrossova 9, Praha 1 – 110 00 

Náčelnictvo: 
náčelník: Ferdinand Kříž (dříve Matěj Pinc) 

náčelnice: Barbora Tydlitátová (dříve Barbora Šiklová) 
hospodář: Ondřej Haman ( dříve Jan Kárník) 

další členové náčelnictva: 
Mikuláš Wittlich, Kryštof Brůha, Eliška Márová, Eliška Grödlová, Marie – Anna 

Hamanová 
( dříve Šimon Prokop, David Boháč, Vojtěch Palouš, Barbora Knappová, Tereza 

Fenclová, Julie Wittlichová) 
Rada orlích per – dívky 

Eliška Márová 
Kateřina Velíšková 

Marie Staňková 
Rada orlích per – chlapci 

Mikuláš Wittlich – náčelník ROP 
František Špinka 



Tadeáš Stanko 
Družiny a rádkyně – dívky 

Kurz – bez rádkyně 
Mloci – Eliška Krýslová a Alžběta Knappová 

Lemuři – Sára Roeselová 
Sardinky – Anna Křížová 

Rádkyně bez družiny – Kateřina Velíšková, Jiřina Turjanská 
Družiny a rádcové – chlapci 

Kurz – bez rádce 
Krahujci – František Špinka 

Havrani – Josef Holeček 
Bobři – Štěpán Barvínek 

Kamzíci – Petr Bareš 
Rádcové bez družiny – Ondřej Prokop, Štěpán Herynek 

 
 
 
 
 
 

3. 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 23 let. 

Oddíl je rozdělen na družiny, tedy skupiny asi sedmi podobně starých dětí, 
které 

vedou rádcové, chlapci a dívky mezi 15ti a 17ti 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. Když 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 náčelnictva, rádců i členů. 
 

4. AKTUÁLNĚ 
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. 

O co se snažíme a co je pro bezproblémový chod oddílu velice důležité, je 
vzájemná komunikace mezi náčelnictvem, rádci, členy a rodiči. 

Rodiče jsou pravidelně informováni emailem před akcí. 
Během léta a podzimu jsme byli nuceni řešit nepříjemnosti ohledně 

nehezkého vzájemného chování dětí a na toto téma byly uspořádány hned dvě 
debaty s rodiči, které myslím, byly velice přínosné. Také jsme na toto téma 
mluvili se současnými i nastávajícími rádci (kurzem) a doufáme, že jsme se 

tématem zabývali natolik zodpovědně, že to zafungovalo i jako prevence. 
Snažíme se, aby každá akce byla fotodokumentována a fotky umisťujeme 

posléze do sekce „Fotogalerie“ na našem webu www.kruh.cz (více v sekci 
„Web“) 

V příštím roce bychom rádi pořádali pravidelné letní promítání na zahradě 
naší klubovny. 

Asi největší a nejdůležitější změnou byla změna holčičího i klučičího 
náčelnictva  na sněmu na táboře 20. července, kdy byl za nového náčelníka 

zvolen Ferdinand Kříž a novou náčelnici Barbora Tydlitátová. Spolu s nimi jsou 
aktivními členy náčelnictva Ondřej Haman (hospodář), Mikuláš Wittlich 

(náčelník ROP), Kryštof Brůha, Eliška Grödlová, Marie – Anna Hamanová a 
Eliška Márová. Tento nový tým připravuje také od února 2012 rádcovský kurz, 

http://www.kruh.cz/


který bude dělat rádcovské zkoušky během března 2013 a následně vystřídá 
předešlou rádcovskou generaci. 

 
 

5. AKCE 
Celkem se konalo 20 akcí, z čehož 14 mimopražských. Kromě těchto akcí se 

konají každý týden družinovky. 
 

4. – 11. 2. Jarní prázdniny 1. turnus 
11. – 18. 2. Jarní prázdniny 2. turnus 

 
Jarky proběhly tradičně na Primaveře a kromě běžek byla letos možnost 

zajezdit si i na sjezdových lyžích. 
 

 
 

 
 

5. – 9. 4. Velikonoce 
 

Velikonoce se letos nekonaly výjimečné na Primaveře, nýbrž v Koutech u 
Mladé Vožice na Benešovsku. Do programu spadala nejen celodenní hra, ale 

věnovali jsme se i tradičním záležitostem, jako je vlastnoruční pletení 
pomlázek, zdobení kraslic apod. 

 



 
 

27. 4 . – 1. 5. Voda a Čarodějnice 
Velcí členi započali své putování již o 3 dny dříve, sjížděli řeku Ploučnici.  30. 

dubna se k nim pak přidali i malí a zapálili společně ohně ke spálení čarodějnic 
ve Velké Veleni. 

 

 
 



 
 
 

16. 5. Oddílovka 
Jarní úklid klubovny s následním opečením buřtíků na našem ohništi. 

 

 
 

23. 5. – 6. 6. Projektové družinovky 



Období netradičních družinovek s náplní i rádcem dle vlastního výběru. To vše 
zakončeno víkendovým výletem za prohloubením „projektových“ dovedností. 
Na výběr bylo: Zpívání oddílových písniček, Streetart, Animace, Vaření. To vše 

pod vedením jednotlivých rádců. 
 

13. 6. Soft na Kavčích horách 
 

 
 

1. – 22. 7 Tábor 
Tábor se konal již podruhé na tábořišti na Martinickém potoce u Senožat na 
Vysočině.  Na táboře letos vcelku přálo počasí, tudíž nic nebránilo programu 
uskutečnit se v plné kráse. Chlapci měli téma celotáborovky Star Wars, holky 
Cestu na Měsíc, tudíž se obě témata lehce prolínala. Na návštěvní den ve dvou 
třetinách tábora se již tradičně hrálo divadlo, pro tentokrát Válka s mloky.  Na 

závěr tábora proběhl již zmíněný společný sněm chlapců a děvčat, kde 
proběhla napínavá volba nového náčelnictva, na kterou přijeli i bývalí 

oddílovci různých generací. 
 
 



 
 

 
 



22. – 29. 7. Malý tábor 
Po „velkém táboře“ následuje pravidelně tzv. malý tábor, kam jezdí bývalí 

členové oddílu většinou již s vlastními rodinami – malými dětmi. Tábor trvá 1 
týden. 

 
24. 8. – 2. 9. Brigáda na Primaveře a přechod Krkonoš 

Každý rok se poslední týden v srpnu koná údržbová brigáda na Primaveře, i 
letos jsme obnovili několik nátěrů, vycídili chalupu, vymysleli a zrealizovali 
spoustu vylepšováků pro pohodlnější pobyt v chalupě. Navíc byla brigáda 

zakončena speciálním programem pro rádcovský kurz – přechodem Krkonoš 
po polské straně až do Jizerských hor, což byla záležitost velice dobrodružná, 

hlavně díky drsnému sudetskému letnímu podnebí. 
 

 
 
 

8. 9.  Zahradní slavnost 
Pro příležitost setkávání všech oddílových generací a zároveň jako prezentaci 
naší činnosti během Týdnu zdravé šestky a během Střešovických slavnostech 

jsme zavedli novou akci, pořádanou v naší klubovně. Nechybělo grilování, 
promítání fotek a rozličné workshopy v tee-pee i mimo něj. 

 
15. 9. Ladronkafest 

Zde náš oddíl reprezentovali zástupci rádců, kurzu i náčelnictva. 
 
 



28. – 30. 9. Dřevo 
Velcí členi, kurz, rádcové a náčelnictvo zásobovali Primaveru dřevem před 

zimou. 
 

28. – 30. 9. Výlet za babím létem 
Zatímco velcí dřeli na Primaveře, malí vyrazili na Špinkovic chalupu do 

Radvánova, kde měli připravenou celodenní hru s výletem. 
 

25. – 28. 10. Podzimní prázdniny kluků 
Kluci strávili „Draky“ v krásném prostředí zámku na Nových Hradech. Akce se 
velice vyvedla, doteď na ni všichni zábavně vzpomínají. Podzimky jsou jediná 

genderově rozdělená akce během roku a má to své kouzlo. 
 

25. – 28. 10. Podzimní prázdniny holek 
Holky vyrazily do šumavských Podmokel, kde byly již potřetí. Prostory bývalé 

školy v malé vísce byly ideálním prostředím pro uskutečnění vyvedené 
celovečerní hry vrah připravované kurzem, ale okolní pastviny posloužily 

výborně i jako blata v celodenní hře na Sherlocka Holmese. 
 
 
 

9. – 11. 11. Hra po Praze 
..byla nemilosrdná. Vůdce Contrectator Temporis nemá slitování a všem 

dochází čas, který je již jediným možným platidlem! 
 

 
 
 



30. 11. – 2. 12. Vánoční sněm 
Během krásné oddílové oslavy Vánoc proběhl dokonce i opravdivý sněm, kde 

si každý mohl uznat své stopy či orlí pera.  Dávali jsme si dárečky a zpívali 
koledy. Tomuto večeru předchází náročná příprava salátu, ryby a stromečku. 

Je krásné, jak jsou zapojeni všichni zúčastnění. I přes velkou vrstvu sněhu jsme 
se v sobotu vydali po skupinkách na výlet. 

 
16. 12. Vánoční výstava 

VV byla příjemným zakončením letošního roku. Kromě 4 okouzlujících divadel 
na téma Strážci vesmíru, Vzduchoplavci apod., se prodalo spousta 

vlastnoručních výrobků dětí a zpívaly se koledy společně s rodiči. Akce 
proběhla již poněkolikáté v prostorách tělocvičny ZŠ Botičská na Praze 2. 

 

 
 
 

6. KLUBOVNA 
V současné době pro svou činnost Kruh využívá dům v ulici Starostřešovická 
96 v Praze 6 – Střešovicích. Kromě nás zde denně funguje Kruhžítko, školka 

pro malé děti. Prostory jsou půjčovány ostatním, často mimopražským, 
kmenům LLM, nebo skupinovým sezením zaměřeným na psychologii. 

Budova je pronajata od městské části. 



Letos jsme kromě drobné údržby provedli několik generálních úklidů 
zahrady i vnitřku. Také jsem vymalovali všechny prostory klubovny a provedli 

revizi komína. 
Novinkou v oblasti klubovny bude výměna správce –stávajícího Honzu 

Běhounka vystřídá po Novém roce člen náčelnictva Mikuláš Wittlich. 
Ve zvelebování a lepším využívání klubovny chceme v příštím 

roce pokračovat – například bychom chtěli zavést pravidelné promítání filmů 
na zeď klubovny (letní kino), postavit sklad na nářadí a táborové potřeby na 

zahradě či zvelebit grilovací kout. 
 

7.WEB 
Kmen má vlastní internetové stránky www.kruh.cz, na kterých jsou kromě 

obecných i aktuální informace, týkající se oddílového života. Stránky spravuje 
Pavel Weber, bývalý člen náčelnictva. 

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. S rodiči dále komunikujeme prostřednictvím 
emailu, které jsou pravidelně zasílány před každou akcí. Rodiče se na nás po 

emailu také často obrací, tudíž nám rozsah zprávy umožňuje objasnit rozličné 
situace. 

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. 

V současné době také pracujeme na nové grafické podobě webu, kterou 
bychom chtěli spustit do léta příštího roku. 

 
 
 

8. ZÁVĚR 
V uplynulém roce jsme se snažili především zlepšit praktické fungování oddílu, 

zlepšit komunikaci mezi 4 „složkami oddílu /rodiče, děti, rádcové, 
náčelnictvo/ a také zlepšit vztahy mezi dětmi. 

Podle našeho názoru se 
nám pomalu daří 

tyto cíle plnit a věříme, že se nám podaří i v dalším roce tímto tempem 
pokračovat. 



Vedení oddílu nás moc baví a obohacuje a to je to, co nás žene dál, když už je to 
všecko moc náročné. 

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

Za náčelnictvo Kruhu 
Barbora Tydlitátová 

Eliška Márová 
27. 3. 2013 

 


