Kmen Walden

Výroční zpráva kmene Walden rok 2015

Walden je jedním z prvních kmenů obnovené Ligy lesní moudrosti (LLM). Podle terminologie je
jejím pobočným spolkem.
Kmen Walden vznikl v roce 1990 v Dejvicích, kde nyní sídlí na adrese Zikova 7. Vyrostlo v něm již
několik generací. Dnes čítá na 60 členů všech věkových kategorií.
Naše identifikační číslo je: 70954321.
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Činnost kmene:
 Schůzky
-pravidelně každý týden se potkáváme v naší klubovně na schůzky. Účast na schůzkách je vysoká,
občas se nás sejde i přes 30. K programu využíváme v zimě hlavně klubovnu, v příznivém počasí i
přilehlý dvorek či travnaté prostranství před nedalekými vysokými školami. Abychom si rozšířili
obzory a ozvláštnili schůzky, slavíme společně čas adventu, občas vyrážíme v době schůzek do
okolí. Třeba i v podobě stopovaček. Taky slavíme společně narozeniny dětí. Na schůzkách se
kromě her učíme spoustu dovedností, např. uzlování, rozeznávání rostlin, zvířat, zatloukání
hřebíků atd. Pomáhají nám v tom Korálkové činy pro skřítky.

Mezi ozvláštnění schůzek určitě letos patřilo setkání s Izraelci a schůzka pod jejich vedením.

2

Kmen Walden

 Výpravy:

6.2-8.2. Víkendovka Mezholezy

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli zahájit první letošní výpravu na běžkách.

21.2. Výprava na Suchdol a do okolí

Občas se nám na výpravách pěkně zapotí hlavy. A je jedno, jak daleko od domova jsme.
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15.3. Vyráběcí víkendovka v Srbech

Velká vyráběcí výprava s rodiči. Zaměřili jsme se na to, aby děti a rodiče lépe poznali indiánské
výrobky a sami si potřebné pro tábor odvezli domů. Podporujeme tak malebnost táboření a radost
z vlastnoručně vyrobených, užitečných věcí.
17.4.-19.4. Dřevní brigáda na Kosím potoce

Výprava hlavně pro dospělé. Aby bylo v létě kde spát a čím zatápět.
17.5. Stará Praha- akce LLM

Akce, na které jsme se pořádně po dlouhé době potkali s ostatními kmeny a měli možnost si zasoutěžit
a něco se dozvědět o Vyšehradu, Podolí a okolí.
12.6.-14.6. Víkendová výprava na Kosí potok, příprava luk na táboření
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4.7-5.7 Stavba tábora (akce pro dospělé)
11.7.-18.7. Tábor s dětmi Kosí potok

Kromě života v táboře po vzoru indiánů jsme nezapomínali plnit Korálkové činy a rozvíjet tak naše
ratolesti. Několikrát jsme se i vydali na výpravu mimo tábořiště- ať už do přírody nebo do
Michalových hor na faru.
18.7.-26.7. Tábor rodiče s dětmi Kosí potoce
Tradiční akce LLM. Tentokrát ozvláštněná svatbou členů našeho kmene- Zipa a Wasúpiho.

29.10.-1.11. Podzimní prázdniny v Krkonoších
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Velká podzimní výprava do Krkonoš nám poskytla spoustu nezapomenutelných výhledů při výletech
po okolí chaty. Poznávali jsme i přírodu a studovali naučné cedule. Těch ale bylo. Po večerech jsme se
bavili například vymýšlením a kreslením vlastních her.
22.11. Jednodenní výprava s rodiči

Kromě spousty připravené zábavy nás mile překvapilo i dětské hřiště na kraji lesa.
20.-22.12. Vánoční výprava

Tradiční vánoční akcí jsme zakončili rok 2015 a těšíme se, co nás asi čeká v tom roce dalším!
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 Sněmy
-

Sněm v rámci táboření s dětmi
Sněm 17.11.

Sněmu předcházela delší procházka s dětmi ze Suchdola do Horoměřic, kde sněm probíhal. Pojetí
čtyřnásobného ohně jsme si trochu ozvláštnili a osladili. Ohnivec Zipík se nevzdala a vedla skvěle
sněm i v pokročilém měsíci těhotenství.

 Zpěv- Walden Singers
Kapela, fungující dlouhá léta se pravidelně schází každou středu. Jako každý rok i letos se účastnila na
Pow wow, tento rok 20. Mnoho členů našeho kmene (i ti nejmenší) se zúčastnili tanečních soutěží.
Velmi úspěšně.

A to byl celý náš rok 2015! S modrou oblohou
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