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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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Liga lesní moudrosti – kmen Walden 
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Woodcrafterské centrum 
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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. 

Pravidelná činnost kmene Walden 

Schůzky: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSLENÍ 

NA 

KULAŤÁKU 

STŘÍLENÍ 

Z LUKU 

LOVENÍ 

BOBRŮ  

V 

KLUBOVNĚ 

HRY VE 

DVOŘE 

ON-LINE 

ZPĚV 

VÁNOCE 

NA 

KOTLÁŘCE 



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

Schůzky v roce 2020 

byly značně omezeny kvůli 

vzniklé epidemiologické 

situaci. Klasické schůzky jsme 

realizovali do začátku března, 

kdy to bylo ještě možné. 

V rámci těchto schůzek jsme 

stihli např. tradiční bruslení 

na Kulaťáku. 
V průběhu jarního  

a podzimního období jsme se 

setkávali prostřednictvím on-

line videoschůzek. Např. jsme 

procvičovali různé poznávačky, 

rozvíjeli fantazii díky vyprávění 

a sestavování příběhů, zahráli 

jsme si pantomimu, zkusili jsme 

dokonce i společný zpěv při 

kytaře. Něco šlo, něco hůře. 

 
Velmi jsme uvítali částečné 

uvolnění před prázdninami  

a na podzim, i pak v prosinci, 

kdy jsme se mohli sejít 

osobně. Schůzky se konaly 

venku, většinou v nedalekém 

parku Kotlářka nebo ve 

dvoře u klubovny. Procvičili 

jsme např. zdravovědu. 

 

Prosincové schůzky venku byly 

výzvou i zpestřením. Díky 

pohybu nám zima nevadila  

a tmu jsme využili ke hrám 

tradičním i netradičně pojatým. 

Vyzkoušeli jsme si např. lakros 

po tmě, hledání obrázků 

k sestavení příběhu, stínohru, 

zahráli jsme si betlémské 

pexeso a zakončili rok vánočně. 
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Výpravy a další akce: 
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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. 

 

Na rok 2020 jsme 

měli naplánované 

akce jako obvykle 

jednou měsíčně. 

Měli jsme jet na 

řeku Otavu, na 

vandr do Nízkých 

Tater, v zimě jsme 

chtěli navštívit 

muzeum ve Žďáru 

nad Sázavou. 

Doufáme, že se 

nám podaří 

plánované akce 

uskutečnit v dalším 

roce. V roce 2020 

se uskutečnila 

pouze jedna 

jednodenní akce. 

Tradiční návštěva 

horolezecké stěny 

v Praze 

Holešovicích. 

JEDNODENKA 

NA LEZECKÉ 

STĚNĚ  
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V roce 2020 jsme období jarních 

prázdnin trávili opět na FRAMu – 

základně LLM v srdci Šumavy. 

Tři dny jsme věnovali programu v rámci 

projektu Škola mimo školu. Zopakovali 

jsme si např. turistické značky a hledání 

v mapě, naučili se poznávat 

meteorologické značky a pojmy. 

Vyzkoušeli si, jak se měří rychlost větru. 

Zkoumali jsme přírodu pod lupou, 

nechali se unést hvězdnou oblohou, 

seznámili se s kůrovcem, zahráli si na 

semínka šišek, proplétali se sítí. Vyrazili 

jsme na průzkumnou výpravu do okolí  

a pozorovali vše kolem. Nakonec si děti 

připravily prezentaci toho, co našly  

a viděly. Jelikož se chata nachází 

v příhraničí, nabízelo se mj. téma 

železné opony  

a Krále Šumavy. Seznámili jsme se 

s historií, promítli si krátký tematický 

film, prohlédli fotky a nakonec si i zahráli 

hru, ve které jsme se snažili překročit 

střeženou hranici. Sněhu bylo v tomto 

roce poskrovnu, přesto jsme si  

i zalyžovali a protáhli se na běžkách. 

Jarní prázdniny 
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Došlo i na praktické 

využití vyrobených šípů 

a zhodnocení nácviku 

střelby. Za vystřílené 

body si děti mohly 

vybrat, co budou mít 

k večeři. 

 

Každý si vyřezal lodičku  

a doufal, že právě ta 

jeho zvítězí v závodech 

na potoce. Zahráli jsme 

si lakros a ke konci 

tábora nás čekalo 

klasické přespání mimo 

tábor pod přístřechy. 

 

 

V roce 2020 si děti na 

táboře mj. opět vyráběly 

šípy, s jejichž výrobou 

jsme začali už během 

schůzek. Větší děti si 

vyzkoušely rozdělávání 

ohně třením dřev.  

 

Nechyběla pohádková 

noční bojovka či méně 

pohádkové štípání 

zásoby dřeva do kuchyně 

i do týpí.               

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. 
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Putování tentokrát   

ozvláštnil lov. Lovilo 

se luky a šípy  

i vzduchovkou. 

Rýžovali jsme. 

 

Na závěrečném 

sněmu se přiznávaly 

splněné korálkové 

činy i orlí pera  

a přestupovalo se 

do Malé lóže. 
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Walden Singers 
 

      

 

 

 

 

 

 

Akce „dospělého“ Waldenu 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi bychom poděkovali za finanční podporu na činnost MČ Praha 6, MŠMT a MHMP. 

 

 

 

 

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. Některé děti navštěvuji 

zpívání a tancování.  

V roce 2020 byla tato tradiční 

pravidelná činnost na základě vládních 

nařízení od března pozastavena. 

 

V létě 2020 se několik dospělých členů 

potkalo na Faře v Michalových Horách, 

základně Ligy lesní moudrosti. Společný 

čas netrávili jen výlety a prázdninovou 

rekreací, ale také tvrdou prací. Spolu 

s dalšími pomocníky z různých kmenů 

Ligy lesní moudrosti pracovali na 

dokončování zázemí pro budoucí 

vzdělávací programy, které tato 

základna nabídne svým návštěvníkům, 

zejména kolektivům dětí a mládeže, ať 

už školním nebo volnočasovým. 
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( 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 6 174 205 

I. Zásoby celkem 7     

II. Pohledávky celkem 8 16 12 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 149 193 

IV. Jiná aktiva celkem 10 9   

  Aktiva celkem 11 174 205 

  PASIVA       

A. Vlastní zdroje celkem 12 124 140 

I. Jmění celkem 13 111 124 

II. Výsledek hospodaření celkem 14 13 16 

B. Cizí zdroje celkem 15 50 65 

I. Rezervy celkem 16     

II. Dlouhodobé závazky celkem 17     

III. Krátkodobé závazky celkem 18 15 4 

IV. Jiná pasiva celkem 19 35 61 

  Pasiva celkem 20 174 205 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKAZ ROZVAHY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 
K 31. 12. 2020 
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VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 
k 31. 12. 2020 

 
( 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 2 197   197 

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 10 200   200 

B. Výnosy 11       

I Provozní dotace 12 126   126 

II Přijaté příspěvky 13 16   16 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží 14       

IV Ostatní výnosy 15 75   75 

V Tržby z prodeje majetku 16       

  Výnosy celkem 17 216   216 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 16   16 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 16   16 
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