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Činnost kmene Walden je zaměřena především na woodcraft (celoživotní vzdělávací 

program definovaný E. T. Setonem), pobyt v přírodě a všestranný rozvoj osobnosti. 
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Woodcrafterské centrum 

Klubovna kmene Walden, která zároveň slouží jako „Woodcrafterské centrum“, je využívána  

k pravidelným i jednorázovým setkáním nejen členů kmene Walden, ale i dalších kmenů LLM či jiných 

organizací a také veřejnosti. Konají se zde (nepravidelně) různá setkání, promítání z cest, besedy, 

přednášky, workshopy a jiné akce.  Klubovnu občas využívají jako zázemí i mimopražské dětské kmeny 

(a oddíly nejen z LLM), kterým ji zdarma poskytujeme s veškerým vybavením obvykle na jeden víkend 

(o prázdninách i na delší dobu) a díky tomu si ušetří starosti s ubytováním v hlavním městě.  

 

         

 

V roce 2018 se zde konala např. přednáška na téma woodcraft v rámci skautského vzdělávacího 

programu, rukodělné práce rodičů s dětmi v rámci přípravy na letní táboření, několik skupinek z řad 

členů LLM využilo možnost přespání v klubovně, schází se zde společenství domu ke svým schůzím atd. 

Nejvíce využití se však tomuto prostoru dostává v rámci našich pravidelných schůzek s dětmi.      
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 Významnou součástí 

Woodcrafterského 

centra je i jedinečná 

knihovna LLM, která 

obsahuje literaturu 

s tématikou kultury 

severoamerických 

indiánů, přírody, 

etnografie apod. 

Knihovna je k dispozici 

zdarma všem členům 

LLM a mohou do ní 

nahlédnout i zájemci 

z široké veřejnosti. 

 

 

Kromě výše zmíněného slouží klubovna i jako administrativní zázemí kmene Walden. 

Suterénní prostor, ve kterém se klubovna nachází, máme pronajatý od MČ Praha 6. 
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Pravidelná činnost kmene Walden 

Schůzky:  

Pravidelně každou středu po celý školní rok probíhají v naší klubovně dětské schůzky. Program 

připravujeme tak, aby rozvíjel spolupráci ve skupině, aby se děti naučily poznávat přírodu, procvičily 

zručnost drobnou rukodělnou činností a výtvarnými aktivitami a nechybí ani nesoutěžní sportovní 

aktivity, zpívání, hry i četba. K inspiraci nám pomáhá plnění činů podle Korálkového svitku pro skřítky, 

a jak děti rostou, tak pomalu přecházíme ke Svitku březové kůry, který je určený pro větší děti.  Věříme, 

že takto motivovaný program vede naše členy cestou výchovy k všestrannosti, což je cílem celého 

systému Ligy lesní moudrosti, jak jej stanovil E. T. Seton. 

 

         

 

V roce 2018 jsme v rámci schůzek např. šili pytlíčky na „sviští zuby“, které jsme si vloni modelovali, 

kreslili jsme podle čteného příběhu mapy, navštívili jsme výstavu „Indiáni“ v Náprstkově muzeu, 

potěšili děti v nemocnici Motol v rámci akce Indiáni v Motole, věnovali jsme se zdravovědě i poznávání 

fauny a flory, nezapomínáme na pohyb a týmovou spolupráci.     
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V rámci pravidelných schůzek využíváme též venkovní prostor před klubovnou – ve dvoře, nebo jdeme 

do nedalekého parku na Kotlářce. Občas zajdeme i do Stromovky. 

Výpravy: 

K naší činnosti neodmyslitelně patří i víkendové akce mimo Prahu se zaměřením na turistiku, pobyt 

v přírodě a táboření v indiánském stylu. Akce jsou obvykle plánovány tak, abychom trávili co nejvíce 

času v přírodě. I když zvolíme zázemí v nějaké budově, ať už je to chata, ubytovna, nějaké ekologické 

středisko apod., dny trávíme venku po okolí. Proto většinou vybíráme místa, kde to nemáme daleko 

do lesa, do hor, k řece apod. V teplejších měsících volíme i spaní ve stanech či pod přístřechy.  Podle 

povahy akce většinou volíme dopravu hromadnými prostředky (vlakem či autobusem). Někdy je třeba 
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kombinace dopravy s auty. Buď abychom odvezli věci (vzhledem k věku účastníků), nebo doprava auty 

vyjde nakonec méně nákladná. 

      

V roce 2018 si mj. děti 

užily zvířátka 

v Chuchelské miniZOO, 

seznámily se 

s trampskou osadou 

Ztracenka i přehradou 

při procházce 

Svatojánskými proudy, 

na Kosím potoce 

zpracovávaly materiál 

na lakrosky a asi nejvíc 

zatím vzpomínají na 

velmi povedené 

cykloputování po 

Třeboňsku. 
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Proto jsme také po prázdninách vyrazili na kola znovu, tentokrát do okolí Michalových Hor a Kosího 

potoka. Přestože jen na víkend, počasí nám přálo a barevná podzimní vyjížďka stála za to. 

      

Na listopadovém vandru v Roverkách jsme se podívali na kempy pod převisy, v nichž jsme i nocovali,  

a náramně jsme si užili podzimní náladu a atmosféru této krajiny. 
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Na poslední výpravu roku 2018 nás přivítal nám známý Fram na Filipově Huti. Užili jsme si sníh a 

procházku na Kvildu, kde jsme si prohlédli jeleny. Rysi se nám, bohužel, neukázali. 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči, jejichž děti chodí na schůzky kmene Walden. Každý rok 

se snažíme, aby rodiče měli možnost se alespoň nějaké akce zúčastnit spolu s dětmi. Lépe se tak 

navzájem poznáme, pomáhá to k vzájemnému budování důvěry i spolupráce. Mezi akce pro rodiče 

s dětmi patří např. víkend s vyráběním (tentokrát jsme vyráběli mokasíny), bruslení na Kulaťáku apod.              

                     

 

 

 



Liga lesní moudrosti – kmen Walden, Zikova 7, Praha 6, 160 00, IČ: 70954321 

Jarní prázniny  

jsme tentokrát trávili na Polaně v Beskydech, kde jsme si užili zimní romantiku odříznuté usedlosti 

v horách, kam jsme si museli všechno poctivě vynést. Dozvěděli jsme se něco o místním zbojníku 

Ondrášovi i čarodějné Haně a nakonec jsme našli i poklad Řeka Zorby  

      

      

 

Letní tábor 

Naše celoroční práce je završena letním táborem ve stylu severoamerických indiánů. Táboříme v týpích 

na loukách LLM v západních Čechách, téměř u hranic. V rámci táborových činností využíváme znalosti 

a dovednosti, které jsme se naučili během roku na pravidelných schůzkách. Děti mají možnost si 

vyzkoušet spoustu věcí od stavby týpí, střílení z luku, rozdělávání ohně a bezpečného zacházení s ním, 

přes vaření, vázání uzlů v praxi, práci s nářadím, až po poznávání flory a fauny, procvičování orientace 

v terénu apod. a to většinou formou různých her. Na táboře (stejně jako na našich schůzkách) nechybí 

ani zpěv, hra na hudební nástroje a čtení. Díky všem těmto různorodým aktivitám prohlubují své 

znalosti a dovednosti a učí se nové, mají možnost vyzkoušet si činnosti, ke kterým se běžně doma 

nedostanou a zároveň se lépe poznávají, utužují kolektiv a vytvářejí přátelství, která obvykle přetrvávají 

až do dospělosti.             
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Na letním táboře 

v roce 2018 si děti 

v rámci her i běžného 

táborového života 

např. zopakovaly 

zdravovědu, štípaly 

dříví, vařily v Setonově 

hrnci i vyráběly placky 

a bramboráky na ohni, 

zhotovily si taštičku do 

týpí ze syrové kůže, 

modelovaly lovcovy 

lampičky i zkoušely 

rýžovat zlato.                                  
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Jako kmen navštěvujeme i různé kulturní akce.  A jelikož se 

v našem kmeni zabýváme mimo jiné hudbou a tancem  

 

 

severoamerických indiánů, scházíme se každou středu také na zkouškách kapely Walden Singers a 

tanečníků. Část dětí, které chodí každou středu na pravidelné schůzky, navštěvuje také toto zpívání a 

tancování. Kapela v roce 2018 vystoupila např. na POW – WOW v Kladně, na akci Indiáni z Točníku, 

Indiáni v Motole nebo křtu knihy Týpí jako domov. 

                                                     

      

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Liga lesní moudrosti – kmen Walden, Zikova 7, Praha 6, 160 00, IČ: 70954321 

 Akce „dospělého“ Waldenu     

V květnu jsme se vydali do Španělska, abychom navštívili naše členy, kteří tam zrovna dlouhodobě 

pobývají. Počasí v Madridu nás zlákalo k procházce botanickou zahradou, ulicemi Madridu i 

nedalekým parkem. Na další část pobytu nás většina vyrazila na výlet na sever, do Altamiry, odtud na 

pobřeží k moři, kde jsme nocovali na pláži, a pak i do hor (Picos de Europa), kde jsme se z malebné 

vesnice Caín prošli působivým kaňonem Garganta de Cares, kudy vede vodní koryto přívodního 

kanálu do elektrárny nad Poncebos a obě vesnice tak spojuje malebná cesta soutěskou podél tohoto 

kanálu. 
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Koncem srpna jsme pak navštívili naše členy v Čekově ve Východočeském kraji. Zavítali jsme do 

zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme si prošli moc pěknou a nevšední expozici muzea. Vystoupali 

na Zelenou horu k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého. Vyrobili jsme mošt, prohlédli si zvířátka 

u sousedů a stihli jsme si i projít labyrint u ašramu a podívat se k místním koupacím lomům. 

      

      

 

 

 

Rádi bychom poděkovali za finanční podporu na činnost MČ Praha 6, MŠMT a MHMP.  
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 VÝKAZ ROZVAHY VE ZJEDNODUŠENÉM 
ROZSAHU 

K 31.12.2018 
 

( v celých tisících Kč ) 

    

        

                    

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni 

účetního období 

Stav k poslednímu 
dni 

účetního období 

  AKTIVA       

A. Dlouhodobý majetek celkem 1     

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2     

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3     

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5     

B. Krátkodobý majetek celkem 6 122 174 

I. Zásoby celkem 7 16 10 

II. Pohledávky celkem 8     

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 107 164 

IV. Jiná aktiva celkem 10     

  Aktiva celkem 11 122 174 

  PASIVA       

A. Vlastní zdroje celkem 12 95 111 

I. Jmění celkem 13 119 95 

II. Výsledek hospodaření celkem 14 -24 16 

B. Cizí zdroje celkem 15 27 63 

I. Rezervy celkem 16     

II. Dlouhodobé závazky celkem 17 10 9 

III. Krátkodobé závazky celkem 18 12   

IV. Jiná pasiva celkem 19 6 54 

  Pasiva celkem 20 122 174 
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 VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 
k 31.12.2018 

    
                                            ( v celých tisících Kč )  

                 
           

                  

Označen
í 

Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1       

I Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 279   279 

II Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3       

III Osobní náklady 4       

IV Daně a poplatky 5       

V Ostatní náklady 6 5   5 

VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 7       

VII Poskytnuté příspěvky 8       

VIII Daň z příjmů 9       

  Náklady celkem 10 284   284 

B. Výnosy 11       

I Provozní dotace 12 152   152 

II Přijaté příspěvky 13 26   26 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží 14       

IV Ostatní výnosy 15 122   122 

V Tržby z prodeje majetku 16       

  Výnosy celkem 17 300   300 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 16   16 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 16   16 


