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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 

Kmen Walden má od MČ Praha 6 v dlouhodobém pronájmu suterénní prostor, který využívá jako 

klubovnu kmene a zároveň slouží jako „Woodcrafterské centrum“. Prostor je využíván k pravidelným 

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

a také veřejnosti. Konají se zde různá setkání, promítání z cest, besedy, přednášky, workshopy a jiné 

akce. Občas klubovnu využívají jako zázemí i mimopražské dětské kmeny (a oddíly nejen z LLM), kterým 

ji zdarma poskytujeme s veškerým vybavením, obvykle na jeden víkend. O pravidelnou údržbu a drobné 

opravy se starají členové kmene bez nároku na finanční odměnu – dobrovolnicky. 

 

Nejvíce je tento prostor využíván v rámci našich pravidelných schůzek s dětmi.  Od 2019 naši klubovnu 

častěji půjčujeme v námi nevytíženém čase také oddílu skautů, jehož klubovna sousedí s naší. Kromě 

toho se tu schází např. i SVJ domu, ve kterém se klubovna nachází, ke svým společným schůzím.  

      

      

Významnou součástí Woodcrafterského centra je také 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. 
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Pravidelná činnost kmene Walden 

Schůzky:  

Celoročně probíhají pravidelně každou středu v naší klubovně dětské schůzky. Program se snažíme 

připravovat 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 2019 jsme v rámci schůzek např. vyráběli Krakonoše a skřítka Durandla, kteří pak s námi putovali 

na jarní prázdniny. Věnovali jsme se různým pohybovým aktivitám a aktivitám na spolupráci v týmech, 

procvičovali jsme poznávání fauny a flory, vyráběli jsme šípy, hráli lakros, zpívali. Mezi oblíbené činnosti 

patřilo také promítání fotek z našich společných akcí. 

      

      

Pokud není příliš nepříznivé počasí, snažíme se trávit schůzky venku. Většinou ve dvoře domu, kde 

máme klubovnu, nebo chodíme do nedalekého parku na Kotlářku. Občas zajdeme i do Stromovky, kam 

si obvykle bereme koloběžky. 
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I v letošním roce jsme si na předvánoční schůzce zazpívali i rozdali dárečky. 
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Výpravy a další akce: 

Neodmyslitelnou součástí naší činnosti jsou víkendové akce mimo Prahu se zaměřením na turistiku, 

pobyt v přírodě a táboření v indiánském stylu. Akce obvykle plánujeme 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. Snažíme se vybírat místa, kde to nemáme daleko do lesa, 

do hor, k řece. V teplejších měsících volíme i spaní ve stanech či pod přístřechy nebo pod širým nebem.  

Podle povahy akce využíváme dopravu převážně hromadnými prostředky (vlakem či autobusem). 

Někdy je třeba kombinace dopravy s auty, případně s přívěsy. Buď abychom odvezli věci, nebo doprava 

auty vyjde nakonec méně nákladná. 

 

V roce 2019 nás v lednu přivítala pohádková zima na Klondiku v Krkonoších, kde jsme se proběhli na 

běžkách i vyřádili s lopatami v hlubokém sněhu, a to nejen před chalupou. Bylo nutné vyhrabat zapadlé 

auto, kterým jsme si přivezli věci.  
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V dubnu jsme vandrovali po Kokořínsku a zažili velkou bouřku pod přístřechy. Potkali jsme kamenného 

hada a nahlíželi na Pokličky. 

         

       

V květnu jsme putovali podél Kosího potoka. Někteří z nás spali prvně pod širým nebem. Cestou jsme 

se zastavili na tábořišti, na svatbě dvou dospělých členů našeho kmene.      
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V červnu některé děti spolu s rodiči pomáhaly připravovat a stavět tábor na Kosím potoce.    

 

V listopadu jsme si na statku Želichov vyzkoušeli podojit krávu, vysbírali jsme kameny z louky, aby se 

dala dobře sekat, nakrmili jsme drůbež a za odměnu jsme si pak vyrobili domácí jogurt z čerstvě 

nadojeného mléka, který jsme další den posnídali. Stihli jsme si i pohladit koníky a svést bitvu o vlajky. 
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V říjnu jsme v době podzimních prázdnin putovali na Slovensku, konkrétně po horách Velké Fatry. 

Zvládli jsme noční cestu vlakem do Žiliny, kde jsme kolem třetí ráno vystoupili a čekali dvě hodiny na 

další spoj do Martina a odtud pak za další hodinu autobusem do Blatnice. 

         

Výstup na hřeben se po dlouhé noci trochu táhl, ale měli jsme krásné počasí a díky časnému rannímu 

nástupu i dost času, takže jsme nakonec všichni, obtěžkáni batohy s vybavením a zásobou jídla na 4 

dny, došli až k salaši nedaleko Kraľovej Studni, kde jsme si rozložili na noc stany. 

       

I druhý den nám počasí přálo a tak jsme si užili kratší odpočinkovou cestu přes Križnou a Ostredok pod 

Suchý vrch. Pod oblohou plnou hvězd jsme si večer zpestřili čtením z Karpatských her. 

       

Třetí den už se nám slunce neukázalo. Dopoledne drobný déšť a většinu dne mlha. Přesto jsme 

odhodlaně pokračovali dál. Přes Ploskou k Čiernemu Kameni, mlha pomalu ustoupila a my jsme v plné 
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kráse viděli, jak se nejen naše boty, ale i oblečení a v několika případech i batohy obalují blátem, které 

nám pod nohama pěkně podkluzovalo. Navečer, když jsme sestupovali přes Severne Rakytovské sedlo 

k našemu poslednímu nocležišti u Útulně Limba, vrcholky přeci jen lehce pohladilo zapadající sluníčko. 

       

        

Poslední den nepršelo, ani nebyla mlha, ale ani nesvítilo slunce, jen trochu přituhlo. Vlak nám jel 

z Ružomberoku až asi hodinu před půlnocí. Abychom nemuseli někde dlouho čekat, vyplnili jsme čas 

přesunem do Ružomberoku. Znamenalo to vylézt zpět k Severnemu Rakytovskému sedlu a pak dál přes 

Smerkovicu, Vyšné Šiprúnske sedlo a Vtáčnik. Byl to kus cesty. Odtud jsme sestupovali už za tmy po 

sjezdovce k hotelu Malina, kde nám uvařili čaj a nechali nás ho vypít ve vstupní předsíňce na rohožce. 

Pak už zbývala jen asi hodina po silničce do města, kde jsme si dali zaslouženou večeři, než nám jel vlak. 
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Jarní prázdniny 

V roce 2019 jsme se na jarní prázdniny vrátili opět na Šumavu, kde jsme mj. čelili drobným šprýmům 

šumavského sklářského skřítka Durandla a jeho vzácného hosta Krakonoše.  

         

Vyráželi jsme na běžky i na sjezdovky a letos nově někteří zkoušeli i snowboardy. Nechybělo ani 

společné posezení s povídáním i se zpěvem. A tomu všemu jsme si dobře vařili. 
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Tábor 

Celoroční práce našeho kmene 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.   

Letošní rok se letní tábor konal tradičně na Kosím potoce. Věnovali jsme se mj. dokončení výroby šípů, 

kterou jsme začali během schůzek a začali jsme s výrobou nových beden na věci. 
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Loňský zážitek s vařením v Setonově hrnci zanechal hluboký dojem, takže jsme ho letos s ještě větším 

úspěchem opakovali, stejně jako výrobu placek.          

     

Nechyběly hry na procvičení různých schopností a dovedností, nově i včetně nočních zkoušek. 
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A na závěr nás tradičně čekal sněm, kde část dětí přestoupila do Malé Lóže, tedy mezi starší děti, které 

už si plní těžší zkoušky (orlí pera), a přiznávaly se zasloužené korálkové činy i orlí pera. 

       

 

Walden Singers 

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. Letos si kapela zahrála např. na slavnostním otevírání ligové Fary v Michalových 

Horách nebo tradičně v Kladně na POW – POW. 
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Akce „dospělého“ Waldenu 

V lednu jsme se sešli na narozeninové oslavě našeho náčelníka v Horních Počernicích. Program byl 

bohatý, kromě milého setkání u narozeninového občerstvení, jsme se také projeli v motokárách 

a stihli jsme i uspořádat sněm, na kterém jsme si našeho náčelníka znovuzvolili.  

      

       

 

 

 

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. 2019 

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 6 174 174 

I. Zásoby celkem 7     

II. Pohledávky celkem 8 10 16 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 164 149 

IV. Jiná aktiva celkem 10   9 

  Aktiva celkem 11 174 174 

  PASIVA       

A. Vlastní zdroje celkem 12 111 124 

I. Jmění celkem 13 95 111 

II. Výsledek hospodaření celkem 14 16 13 

B. Cizí zdroje celkem 15 63 50 

I. Rezervy celkem 16     

II. Dlouhodobé závazky celkem 17 9 15 

III. Krátkodobé závazky celkem 18     

IV. Jiná pasiva celkem 19 54 35 

  Pasiva celkem 20 174 174 
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VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 

k 31. 12. 2019 
 

( v celých tisících Kč ) 

 

 

 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1       

I Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 380   380 

II Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3       

III Osobní náklady 4       

IV Daně a poplatky 5       

V Ostatní náklady 6 4   4 

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

VII Poskytnuté příspěvky 8       

VIII Daň z příjmů 9       

  Náklady celkem 10 384   384 

B. Výnosy 11       

I Provozní dotace 12 248   248 

II Přijaté příspěvky 13 17   17 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží 14       

IV Ostatní výnosy 15 133   133 

V Tržby z prodeje majetku 16       

  Výnosy celkem 17 397   397 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 13   13 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 13   13 


