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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 uplynulém 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

Náčelník – statutární orgán: František	Špinka

Náčelnice: Sára	Roeselová

Hospodář: Josef	Holeček

Další členové náčelnictva: Petr	Bareš	(ohnivec),	Štěpán	Herynek,	Ondřej	Prokop,	Alžběta	Knappová,	

Anna	Křížová,	Jiřina	Turjanská,	Kateřina	Velíšková

Rada orlích per – dívky: Kateřina	Velíšková,	Emma	Kotasová,	Anežka	Libánská,	Klára	Janská

Rada orlích per – chlapci:	Petr	Bareš,	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
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. tisku vlastních linorytů na tašky či trička, vyvolávání fotografií v černé 

komoře, ornitologii, hraní softballu a dalším. 

Ty mají charakter sportovní, kulturní (přednášky a diskuse se zajímavými osobnostmi) či jiný. V duchu wood-

craftu 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. 



5

3. KALENDÁRIUM

 Rok 2016 se téměř celý nesl v duchu velmi významné události. Oddíl Kruh totiž v jeho průběhu oslavil 

půl století své existence. Kalendárium tradičních oddílových akcí pro děti a mládež tak bylo tak rozšířeno 

o mnoho dalších událostí, vztahujících se k tomuto úctyhodnému jubileu – o přednášky, diskuze, společné 

táboření na Střele či nastudování České mše vánoční J. J. Ryby, to vše spolu s mnoha generacemi, které 

oddílem prošly.

 Co se týče běžného chodu Kruhu, proběhly všechny tradiční prázdninové či víkendové akce. Za ty 

nejdůležitější je třeba zmínit jarní prázdniny, konající se po dvou turnusech (Praha 1-5 a Praha 6-10). Jezdíme 

na oddílovou chalupu Primaveru, která se nachází na Bönischových boudách v Černém dole. Cílem týdne 

je aktivní prožití zimní atmosféry v horách, bez elektřiny a vodovodu. Jednou z hlavních náplní je běžkování 

– na běžkách chodíme na výlety, hrajeme hry, závodíme během olympiády. Krom sportování proběhly také 

tematické hra či vyráběcí den, během kterého se snažíme v dětech rozvíjet kreativní a výtvarné schopnosti

 Velikonoce jsme všichni společně strávili na středověké tvrzi v Malešově nedaleko Kutné Hory.  

Charakter dobově zařízené tvrze všem učaroval, i přes některé nepříjemnosti s tím spojené, především  

ukrutou zimu, která v nevytápěných prostorech koncem března panovala. Vedle výletů a hraní různých her 

jsme se samozřejmě věnovali velikonočním tradicím, holky malování vajíček, kluci pletení pomlázek.

Hra po Kutné Hoře, Vellikonoce 2016
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 Kromě těchto větších akcí jsme během jara slavili čarodějnice, se staršími dětmi jsme sjížděli Sázavu. 

Během května též probíhaly i již zmíněné projektové družinovky či tradiční jarní šití týpí. V půlce měsíce jsme 

také měli tu čest přivítat na našem tradičním tábořišti na Střele členy Ligy lesní moudrosti, neboť se zde 

odehrával výroční sněm, oddělený po mnoha letech od letního táboření na Kosím potoce. Na akci se sjelo 

téměř osmdesát woodcrafterů z celé republiky a dva dny společné strávené na malebném místě střelského 

údolí byly velkým duchovním zážitkem. 

 První tři týdny v červenci proběhla nejvýznamnější událost roku – tábor. Tentokrát jsme jeli na staro-

nové tábořiště na řeku Nežárku nedaleko Kardašovy Řečice, kam náš oddíl jezdil ve svých úplných počátcích, 

a tak jsme se rozhodli se na něj v tomto výročním roce symbolicky vrátit. Tento tábor jsme se rozhodli poj-

mout poněkud odlišněji než předešlé a věnovat více času velebení tábořiště a tzv. vyráběcím dnům. Cílem 

bylo co nejvíce rozvíjet v dětech tvůrčího ducha, podpořit je ve vlastních nápadech a učit je zručnosti a 

znalostem lesní moudrosti. Nechávali jsme jim proto více volného prostoru, v rámci něhož se mohly věnovat 

nejrůznějším činnostem. Podařilo se tak sestavit velikou houpačku, vytvořit krásný totem, splout řeku na 

vlastním voru, vykopat přírodní studnu, a dokonce postavit pec na chleba a ten v ní následně upéct. Kromě 

toho si děti dle vlastní fantazie zdobily a vylepšovaly svá teepee, učily se malovat, šít, vyřezávat ze dřeva a 

spoustu dalších drobných ručních prací. Samozřejmě ale v programu tábora nechyběla ani velká čtyřdenní 

hra, olympiáda, nacvičování divadla či hraní softballu a lakrosu. 

Táboření na Střele, květěn 2016
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 Po táboře nastoupilo do oddílu mnoho nových dětí. K jejich seznámení slouží akce nazvaná Babí léto. 

Tu jsme strávili na chalupě ve Velké Veleni, zatímco velcí členi v téže době zásobili Primaveru dřevem na zimu. 

Největší akcí po táboře pak byly podzimní prázdniny, na které jezdí holky a kluci zvlášť, a kde se kromě her a výletů 

staví, malují a pouštějí draci. Děvčata byla ve Velkém Šenově u náčelnice Sáry, chlapci v Radvánově u náčelníka 

Františka. V listopadu proběhla tradiční Hra po Praze, která se těší velké oblibě jak mezi dětmi, tak mezi rádci a 

vedením. Tentokráte byla na téma rozděleného Berlína a hlavním úkolem dětí bylo dostat se přes berlínskou zeď, 

kterou v pražském prostředí představovala Vltava. 

 Rok tradičně završily dvě vánoční akce: Vánoční sněm počátkem prosince, který je oddílovou oslavou 

svátků na Primaveře, a Vánoční výstava, na níž děti sehrají divadla, která secvičily se svými rádci, a prodávají 

výrobky, které společně během listopadu a prosince vyrobili. 

Letní tábor na Nežárce, 20176

Jarní prázdniny, Primavera 2016
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 Jak již bylo řečeno výše, minulý rok byl výjimečný především díky významnému výročí, které oddíl Kruh 

oslavil, a totiž padesáti letům své existence. Při této příležitosti proběhlo v Praze na Filozofické fakultě několik 

přednášek a diskuzí, bývalí oddílovci i rodiče měli možnost přijet za námi na pár dní na tábor a přičichnout 

atmosféře a chodu tábora a zároveň zavzpomínat na staré časy. Před Vánoci se podařilo se zpěváky a  

muzikanty nazkoušet „Rybovku“, jejíž provedení se pak konalo v kostele Českobratrské církve evangelické 

na Vinohradech. Nejdůležitější akcí těchto oslav bylo společné táboření opět na naší domácí louce na Střele 

poblíž Manětína. To proběhlo poslední květnový víkend a zúčastnilo se ho více než 300 návštěvníků. 

 Ačkoliv se dále jedná o akci, která proběhla již v roce 2017, je třeba se o ní na závěr také zmínit, 

jelikož velkolepě uzavřela celý výroční rok. Třetí lednovou sobotu se totiž uskutečnil ples k půlstoletí Kruhu, 

který proběhl v holešovické La Fabrice a přišlo na něj opět několik stovek účastníků. Hrálo se, tančilo, zpívalo 

a byla to krásná a důstojná tečka za tímto velikým výročím. Na plese také proběhl křest dlouho očekávaného 

almanachu mapujícího celou historii oddílu, knihy Půlstoletí Kruhu. Ta vznikala v průběhu posledních dvou let 

a podílela se na ní většina současného náčelnictva i desítky až stovky bývalých členů oddílu.

Jedna z několika debat ku příležitosti výročí půltoletí Kruhu, FF UK, Praha
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4. KLUBOVNA

 Naše klubovna se nachází ve starých Střešovicích na Ořechovce, na klidném místě s velikou zahra-

dou. Společně s námi využívá její prostory mateřské centrum Oříšek, které se stará o předškolní děti během  

dopoledních hodin. Náš oddíl ji pak využívá v odpoledních hodinách především pro potřeby družinovek. Jsme 

velmi rádi, že i přes velké peripetie a neshody na Městské části Praha 6, které vedly v létě takřka k vypovězení 

nájemní smlouvy, se nám podařilo díky mnoha bývalým členům oddílu i vstřícnosti vedení Prahy 6 situaci zvrátit, 

a nyní můžeme v malebném domečku pod skalou takto společně fungovat. 

 Na začátku září proběhla v klubovně Zahradní slavnost, na které jsme se představili novým dětem a 

jejich rodičům, pohovořili o chodu oddílu a plánovaných akcích a sezvali nové ratolesti k přihlášení se do našich 

řad. V průběhu celého roku v klubovně také bydlela správkyně, bývalá členka oddílu Adéla Škorvagová. Status 

hospodáře jsme se po dlouhých debatách rozhodli v současné době zrušit, neboť je pro oddíl po finanční i 

kapacitní stránce nevýhodný.

Tradiční oddílovka v klubovně, jaro 2016
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5.	HOSPODAŘENÍ	

Výroční charakter roku 2016 se výrazně promítl i do hospodaření kmene, a to především zvýšením mi-

monormativních výdajů, putujících právě na zajištění velkých akcí spojených s oslavami půlstoletí Kruhu, 

či na vydání publikací a materiálů s tímto spojených. To nás zároveň nutilo nadstandardně zvýšit i příjmy, 

tak aby se rozpočet podařilo stabilizovat. 

Ve finále tak poprvé v historii kmene náklady i příjmy převýšily částku 1 milionu korun:

Celkové příjmy byly: 1	065	845,69	Kč
Celkové výdaje byly: 1	017	090,97	Kč

Oproti počátku roku 2015 vstoupil do roku 2016 oddíl s více než sto tisíci korun, což byl samo o sobě 

dostatečný základ pro plánované akce. Příjmy, krom tradičních členských příspěvků, na nichž se vybralo 

od ledna do prosince 144 350 Kč, doplnily též dary v podobě crowdfundingového financování publikace 

Půlstoletí Kruhu. Na těch se vybralo 53 100 Kč. 

 Významným příjmem byly, jako každým rokem, dotace a granty. Jejich částka se v roce 2016 

výrazně zvýšila, celkově šlo o 272 700 Kč. Nejvýznamnější položkou byl příspěvek MHMP. Z něj bylo určeno  

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

výše byla v roce 2016 celkem 55 200 Kč, byla doplněna jednorázovým příspěvkem na akce pro veřejnost 

ve výši 17 000 Kč. Krom toho se nám podařilo získat dvě účelové dotace od Městské části Praha 6;  

25 000 Kč bylo určeno na květnové projektové družinovky a bylo za ně nakoupeno vybavení na softball, 

částka 35 500 Kč byla určena na dofinancování ztrátovosti klubovny způsobené zvýšenými náklady spo-

jeným s revizními kontrolami. 

 Mezi další příjmy patřilo 518 425 Kč z jednotlivých akcí (tábor, běžné akce, události výroční) a  

77 270,69 Kč jakožto dalších příjmů, z nichž velkou část tvořily především příspěvky Dětského Oříšku z.s. 

na provoz klubovny. 

 Co se výdajů týče, 48 930 Kč bylo odvedeno Lize lesní moudrosti v rámci pravidelných příspěvků. 

14 950 Kč bylo investováno do oprav v klubovně, 22 837 Kč pak do nákupu tamního vybavení. Provozní 

náklady kmene za rok 2016 (provoz klubovny a Primavery, služby, drobný spotřební materiál) činily 316 

118,09 Kč. Výdajová částka byla doplněna ještě 614 255,88 Kč putujícími na hlavní celoroční činnost (tábor, 

běžné akce, události výroční). 

 Celkem se tedy v roce 2016 podařilo, byť to nebylo přímým záměrem, skončit v zisku  

48 754,72 Kč. Ten považujeme za naprosto klíčový. 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. Pevně tedy doufáme, že 

tato pozitivní bilance přetrvá i v roce 2017, kdy bude hospodaření oddílu předáváno další generaci. 
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6.	ZÁVĚR

Rok 2016 byl pro oddíl Kruh neobyčejně významným rokem. S tím ale také souvisela odlišná náročnost 

kladená na vedení oddílu, která se kvůli mnohým akcím spojeným s oslavami výročí výrazně zvýšila nad 

rámec jiných let. I přes velké množství časového a silového vypětí se však vše skvěle vydařilo a díky 

veškerým ohlasům a širokému okruhu příznivců se potvrdilo, že Kruh má své významné místo v životě 

velké řady lidí a stojí za to usilovat o to, aby fungoval ještě nejméně jednou tak dlouho. 

S modrou oblohou!

Za kmen Kruh

Bětka Knappová, Josef Holeček

Pozdravujeme jaro, jež přináší bouře!

Ples k výročí půlstoletí Kruhu, 21.1.2017, La Fabrika, Praha


