Výroční zpráva kmene Walden za rok 2013
Během roku 2013 jsme se zabývali, tak jako každoročně, několika okruhy naší
činnosti.
Jako první bychom rádi zmínili náš projekt „Indiánské tance a zpěvy“. Touto
činností se naše sdružení zabývá dlouhodobě. Kapela Walden Singers je jednou z nejdéle
hrajících kapel v České republice a také tanečníci z našeho kmene jezdí na festivaly powwow
již mnoho let.
Poznatky o indiánských písních a tanečních stylech jsme se snažili během uplynulého
roku předat účastníkům pravidelných setkání v prostorech pomocné školy v Dejvicích a
formou malých představení i širší veřejnosti. Mnoho z účastníků našich setkání během roku
navštívilo české i zahraniční powwow (festivaly severoamerických indiánských tanců a
zpěvu), kde soutěžili v nejrůznějších kategoriích či na nich hráli a zpívali (viz fotografie).
Máme radost z toho, že mnoho tanečníků se v soutěžích umístilo na předních místech.
Letos se nám podařilo oživit zájem především u nejmenších tanečníků. Zdrojem
inspirace pro starší tanečníky a kapelu pak byly zakoupené výukové materiály.

V roce 2013 jsme také pořádali několik našich tradičních akcí shrnutých v projektu
„Akce ve volném čase“.
K tradičním akcím patří především vrchol naší celoroční činnosti s mládeží – letní
táboření po vzoru severoamerických indiánů, kde bydlíme v týpí, pořádáme nejrůznější hry,
vyrábíme předměty z přírodních materiálů, učíme se novým dovednostem a snažíme si
uzpůsobit tábor do podoby, jak mohl vypadat tábor severoamerických indiánů na konci 19.
století. Tábor probíhal první dva týdny v červenci.
Dalšími akcemi, které jsme podnikli, byly jednodenní výlety a víkendová putování.
Již klasicky jsme se zúčastnili také několika z přípravných brigád na tábořišti na
Kosím potoce blízko Plané u Mariánských lázní. Účast na brigádách posiluje vztah našich
členů k tomuto místu a mnohé nás naučí.
K již skutečně tradičním akcím pak patří naše zimní společné víkendy: oslava Vánoc
na začátku prosince a silvestrovská oslava příchodu nového roku.

Bambiriáda, tradiční akce pořádaná Českou radou dětí a mládeže, proběhla i letos
v květnových dnech. Stejně jako v minulých letech nám bylo ctí prezentovat se na této
celostátní akci. Možnost vytvořit své vlastní stanoviště, kde bude tisícům návštěvníků
představována činnost, kterou se zabýváme, je pro nás velkou motivací.
Je pro nás důležité zapojit se do projektu, jehož cílem je, mimo jiné, poukázat na
význam, který mají jednotlivá občanská sdružení pro aktivní a nekonzumní využívání volného
času dětí a mládeže. Touto formou jsme navíc mohli společně s dalšími sdruženími seznámit
rodiče s pestrou nabídkou aktivit pro děti v jejich městě. Jedná se o jedinou akci tohoto typu,
prezentující aktivní formy trávení volného času dětí a mládeže. Celospolečenský význam
vzhledem k vysoké návštěvnosti a zájmu veřejnosti je obrovský.

Abychom mohli návštěvníkům ukázat také náš styl táboření, který je malebný a
velmi šetrný k přírodě, postavili a vybavili jsme vedle klasického stanhu také tradiční příbytek
severoamerických indiánů – týpí.
Jako i v jiných letech jsme se snažili připravit pro všechny dětské i dospívající
účastníky zajímavý program. Tématem letošní Bambiriády bylo „dětství v proměnách času“,
připravili jsme proto pro děti tradiční hry původních obyvatel Severní Ameriky – například
namotávání „líných“ želviček, nejrůznější „nahazovačky“, které prověřují šikovnost i
trpělivost, nebo házení kroužků…
Bambiriáda pro nás také byla jednou z příležitostí, kde se veřejnosti mohla
představit naše „indiánská kapela“ a tanečnice, které chodí na pravidelná setkání popsaná v
první části tohoto textu.

Klubovna kmene Walden slouží zároveň jako „Woodcrafterské centrum“
členům LLM i neorganizovaným dětem a mládeži. Tyto prostory, které jsme si sami před
několika lety zrekonstruovali, jsou pro provozování naší činnosti velmi důležité.
Slouží k pořádání našich kmenových schůzek, ale také čtvrtečních tematických
setkání, projekcí, promítání z cest a nejrůznějších kurzů, které pořádají další členi LLM nebo
pozvaní hosté. V prostorech klubovny je umístěna Knihovna LLM a také knihovna
občanského sdružení Indian Corral W.I., které jsou je pro členy LLM zdarma k dispozici.
V roce 2013 nás potkala nemilá událost a naše klubovna byla vyplavená - napjali jsme proto
všechny síly a pustili jsme se do rekonstrukce, aby Woodcrafterské centrum mohlo opět
fungovat a v roce 2014 už nás čekají jen drobné úpravy.

Za Walden – LLM sepsala Karolina Majerová.

