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Kmen Walden je woodrafterský kmen.

Woodcraft neboli lesní moudrost je výchovné hnutí,

které vede člověka, aby v sepětí s přírodou 

harmonicky rozvíjel své tělo i ducha.
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WOODCRAFTERSKÝ ZÁKON

LÁSKA
Buď laskavý, 

ochotně pomáhej, 

žij radostně.

SÍLA
Buď odvážný,

mlčenlivý, 

poslouchej.

PRAVDA
Mluv pravdu, 

buď pokorný, 

hraj čistě podle pravidel. 

KRÁSA
Buď čistý, 

buď silný, 

vždy ochraňuj přírodu.
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WOODCRAFTERSKÉ CENTRUM

Kmen Walden má od MČ Praha 6 v dlouhodobém pronájmu suterénní

prostor, který slouží jako klubovna a administrativní zázemí kmene             

 a zároveň jako „Woodcrafterské centrum".

Prostor je běžně 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 půjčíme jako zázemí i pro 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.

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.

Klubovnu častěji půjčujeme v námi nevytíženém čase také oddílu skautů,

jehož klubovna sousedí s naší. 

Nejvíce je tento

prostor využíván 

v rámci našich

pravidelných

schůzek s dětmi. 



V roce 2021 v klubovně proběhla mj. oprava oken a špalet, oprava omítek

a malby, vyčištění rekuperačních jednotek a oprava palubek v obložení. 

V průběhu roku jsme se věnovali i pravidelné údržbě.



Každou středu, po celý školní rok probíhají pravidelně 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 a 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. Velkou část našeho společného času věnujeme rukodělné

činnosti. Většinou vyrábíme něco, co pak následně uplatníme např. na

táboře, jako šípy, bedny na věci do týpí, mokasíny, pytlíčky apod.  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



                     
V období od ledna do půlky května 2021 jsme se nemohli osobně scházet kvůli vzniklé epidemiologické

situaci. V té době jsme se pravidelně potkávali na on-line schůzkách přes internet, na kterých jsme

kromě sdílení momentálních zážitků, zkusili i některé naše běžné aktivity na dálku, např. různé

poznávačky, šifry, společnou tvorbu příběhů, pantomimu apod. Občas jsme si i společně zazpívali. 

 I tentokrát jsme se snažili motivovat děti k využití času doma na výrobu předmětů, které používáme na

táboře (např. šití šatů/košil, výrobu beden na věci, mokasínů apod.). 

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

SCHŮZKY

                     
V jarních měsících jsme připravili venkovní hru, kdy měly děti za úkol individuálně najít v terénu každý

svůj díl mapy. Každý dostal popis svého místa, kde byla část mapy ukrytá a společně jsme na on-line

schůzkách sledovali vývoj, tedy kdo co už našel.

                     
V květnu, kdy už to bylo možné, jsme se ještě do

prázdnin několikrát sešli na pravidelných schůzkách.

Většinou jsme schůzky trávili venku v parku Kotlářka.

Procvičovali jsme mj. orientaci – práci s buzolou           

 a mapou, mapové značky, táborové měření a odhady,

poznávání ptáků a květin, uzlování apod. a nechyběly,

samozřejmě, různé pohybové aktivity.



 

Po prázdninách v září jsme navázali procvičováním a přípravou na plánované vícedenní putování 

v Beskydech, zúčastnili jsme se v Horoměřicích běžeckého závodu o pohár obce, seznámili jsme se 

s barokní architekturou a Santinim, Janem Nepomuckým a mnišským životem v klášterech, když jsme

se připravovali na výpravu do Žďáru nad Sázavou. V předvánočním čase jsme si vyrobili perníkové

chaloupky  a zahráli koledy.

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

SCHŮZKY



                     
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. Většinou se snažíme vybírat místa, kde to nemáme daleko

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

širým nebem. Podle povahy akce většinou volíme dopravu hromadnými prostředky (vlakem či

autobusem). Někdy je třeba kombinace dopravy s auty, případně přívěsy. Buď abychom odvezli věci

(např. lyže, kola), nebo doprava auty vyjde nakonec méně nákladná. Na víkendových akcích dáváme

dětem prostor, aby si nabyté zkušenosti rovnou vyzkoušely v praxi. Děti pomáhají s vařením i nákupy

surovin, na schůzkách si zjišťují dopravu, sestavují seznam věcí, které budou na akci potřebovat apod.

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

VÝPRAVY A DALŠÍ AKCE

Tak jako schůzky, i výpravy v roce 2021 ovlivnila

epidemiologická situace. Od začátku roku do letních prázdnin

se nám, bohužel, nepodařilo uskutečnit žádnou víkendovou

výpravu. Stejně tak jsme museli zrušit tradiční jarní prázdniny

na horách. Zrealizovali jsme pouze výše zmíněnou akci pro

děti, kterou jsme se je snažili vytáhnout ven tím, že jsme jim 

v parcích v okolí jejich bydliště ukryli zprávy (kousky mapy),

které si pak individuálně hledaly. Na společné schůzce, kdy už

jsme se mohli potkat, jsme pak mapu dávali dohromady.

Kromě toho jsme dětem poslali pohled s úkolem, aby na nějaké

procházce v přírodě natočily zpěv ptáků. Úlovky (nahrávky)

jsme si pak pouštěli na našich on-line schůzkách      a poznávali

jsme, komu hlas patří. 



                     
Koncem září jsme využili volno v době státního

svátku a podnikli vícedenní putovní akci do

Beskyd. Naše putování začalo v Dušné a po hřebeni

jsme doputovali až do Mostů u Jablunkova. Cestou

jsme si užívali nádherné podzimní počasí 

a malebnou přírodu. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

VÝPRAVY A DALŠÍ AKCE



                     
Už na pravidelných schůzkách jsme se

postupně seznamovali s barokní architekturou,

J. Santinim, Janem Nepomuckým, mnišskými

řády a životem v klášterech. V listopadu jsme

pak naše poznávání završili výpravou do Žďáru

nad Sázavou, kde jsme navštívili Muzeum nové

generace a kostel sv. Jana Nepomuckého na

Zelené hoře. Stihli jsme i návštěvu plaveckého

bazénu, grilování  v parku a procházku do lesa,

kde jsme si zahráli oblíbenou hru Vlajky.

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

VÝPRAVY A DALŠÍ AKCE



 

Celoroční práce našeho kmene je završena letním táborem ve stylu severoamerických indiánů.

Táboříme v týpích na loukách LLM v západních Čechách. 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.

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

TÁBOR



PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

TÁBOR

Tábor 2021 jsme netradičně postavili 

v údolí řeky Střely, na louce, kde kmen

Walden tábořil poprvé cca před 30

lety. 

Tábor děti zahájily putováním z místa

srazu (Žihle) do tábora podle mapy,

kterou si v průběhu školního roku

sestavily z nalezených kousků. Cestou

stihly ještě plnit zadané úkoly. 

Nové místo vyžadovalo nové činnosti,

které bylo nutno obstarat, jako třeba

chození do lesa na dříví 

 a jeho následné řezání. Na štípání už

jsou děti zvyklé z předchozích let. 

Na obstarání kuchyně už jsou děti také

zvyklé, stejně jako stavění sušáků,

úpravu ohnišť nebo stavbu potní

chýše, do které bylo potřeba i nanosit

kameny.

Samozřejmě nechyběl čas na hraní,

zpívání, bojovky, poznávačky.

Splouvali jsme kupříkladu část řeky na

čas. Střílelo se z luku. Hrálo se divadlo

a poznávala se fauna a flora v okolí. 

Stavěla se lovecká stezka, vyráželo se na puťák s přespáním mimo tábor a závoděním na jezeře. Očistili jsme

se v potní chýši, užili si noční bojovku a na závěr proběhl i tradiční sněm s udílením orlich per  a korálků.



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, občas navštěvuje také

toto zpívání a tancování. Kapela tradičně vystupuje na akcích jako např. POW-WOW v Kladně, Indiáni 

z Točníku, Indiánské léto v Motole apod. V roce 2021 se scházela na zkoušky opět jen v době, kdy to bylo

možné. 

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

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 naše tradiční akce pro rodiče 

s dětmi patří např. víkend s vyráběním, bruslení na Kulaťáku nebo návštěva lezecké stěny apod. V roce

2021  byla touto příležitostí pouze víkendová příprava letního tábora pro děti. 

                     
V průběhu roku obvykle probíhají také pravidelná

(středa 1 a více hodin) i jednorázová (i jiné dny v týdnu)

setkání dospělých členů, která jsou otevřena členům

naší mateřské organizace Ligy lesní moudrosti (LLM) 

i neorganizovaným dětem a mládeži. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST
KMENE WALDEN

OSTATNÍ AKCE







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

 


