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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. Už od našeho vzniku 
v roce 1990 působíme na Praze 6. Klubovnu, která zároveň slouží jako Woodcrafterské centrum, 
máme pronajatou od MČ Praha 6. V naší klubovně probíhají celoročně pravidelné dětské schůzky i 
setkání dospělých, přednášky, besedy, workshopy apod. Naše pravidelná celoroční práce s dětmi 
zahrnuje kromě schůzek i víkendové výpravy a tábory. 
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 „Woodcrafterské centrum“ 
 

Prostor, který má kmen Walden pronajatý od MČ 6 slouží jako klubovna a zároveň i jako 
„Woodcrafterské centrum“. Je využívaná k pravidelným i jednorázovým setkáním nejen členů 
kmene Walden, ale i dalších kmenů Ligy lesní moudrosti (LLM) či jiných organizací a také veřejnosti. 
Součástí Woodcrafterského centra je jedinečná knihovna LLM a spolku Indian Corral Westerners 
International. Klubovna slouží i jako administrativní zázemí kmene Walden. 

Každý týden v průběhu celého školního roku 2016 probíhaly v klubovně pravidelné schůzky dětské 
části kmene Walden. Naší snahou je smysluplně vyplnit volný čas dětí, které jsou v převážné 
většině z Prahy 6 a nejbližšího okolí. Zaměřujeme se s nimi na rozvíjení jejich schopností a 
dovedností ve všech směrech. Věnujeme se pohybovým aktivitám, stejně jako poznávání přírody, 
ale i historie, kultury a dalších oborů a nechybí ani rukodělné práce či zpěv, hraní na hudební 
nástroje nebo četba. Přirozenou součástí těchto aktivit je i příprava na letní táboření, které je 
vyvrcholením celoroční činnosti. 

Na schůzkách proběhlo například: 

rytířské klání                                                                         natáčení ČT na dětské schůzce 

                  

 

výroba plátěných tašek do týpí                                          výroba poznámkových notesů 
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V klubovně probíhaly i různé jednorázové akce. Besedy, setkání redaktorů dobrovolnicky 
vydávaných časopisů, workshopy, promítání apod. V rámci jedné dětské schůzky proběhlo i 
natáčení krátké reportáže ČT Déčko pro pořad Planeta Yo, který je určen dětem. V reportáži je 
v krátkosti představena činnost Ligy lesní moudrosti, pod kterou spadá i kmen Walden. (ke 
zhlédnutí v archivu ČT Déčko – Planeta Yo, http://decko.ceskatelevize.cz/planeta-yo, vysílaná 2. 1. 
2017). Za zmínku stojí i beseda organizací pracujících s dětmi a mládeží s ministryní školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou, která se uskutečnila v naší klubovně v listopadu (více 
informací na zpravodajském serveru České rady dětí a mládeže, adam.cz). 

                             

V loňském roce proběhla v klubovně instalace vzduchotechniky, oprava obložení, drobné opravy a 
údržba, aby se vylepšily podmínky využívání prostoru. Pořídili jsme též novou lavici na sezení.  

Poskytnutá finanční podpora od MČ Praha 6, MŠMT a MHMP nám pomohla udržovat provoz v 
našem Woodcrafterském centru v takové míře, jako tomu bylo doposud a navíc zlepšit podmínky 
pro pořádání všech zmíněných aktivit, uchovávání knih a veškerého materiálu pro činnost s dětmi 
ve vyhovujícím (suchém) prostředí.  

 

 

„Zpěv Walden Singers“ 
 
Pravidelně každou středu se už léta schází kapela Walden Singers. Zkouší staré a učí se nové 
tradiční písně severoamerických Indiánů. Během roku pak vystupují na různých akcích např. 
každoročním Pow wow v Kladně, akci Ligy lesní moudrosti Indiáni z Točníku, bubnování pro děti 
v pomocné škole či v nemocnici Motole.  
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„Akce ve volném čase“ 
 

 

Děti z kmene Walden se snažíme vést k woodcraftu (celoživotnímu vzdělávacímu systému 
definovanému E. T. Setonem), k poznávání přírody i našich kulturních památek. Důležitou součástí 
naší celoroční činnosti, která nám v tom pomáhá, jsou i víkendové akce. Jednou měsíčně pořádáme 
jednodenní nebo víkendový výlet, většinou mimo Prahu.  

V loňském roce se uskutečnilo: 

PRAHA - HOLEŠOVICE 

Jednodenní akce s rodiči na lezecké stěně. 

             

 

VLAŠIM 

Víkendový výlet do Vlašimi. Využili jsme pohostinství ekocentra Podblanicko, kde se nám líbila lesní 
učebna i přihlehlá paraZOO s naučnými herními prvky a na výletě podél Blanice jsme si vyzkoušeli 
mj. rozdělávání ohně v zimních podmínkách. Nechyběly radovánky se sněhem. 
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 PRAVDA 

Víkendová akce spojená s putováním, sněmem na zřícenině Hradu a pro některé prvním přespáním 
ve stanech. 

            

          

 

STŘELA 

Víkendová putovní akce podél řeky Střely s návštěvou Rabštejna nad Střelou a přespáním venku. 
Pro většinu dětí první putování s „velkým“ batohem. 
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TOČNÍK 

Dvoudenní akce na hradě Točníku, kde se uskutečnil program připravený Ligou lesní moudrosti pro 
veřejnost a kde jsme i přespali. Během soboty si děti procházely stanoviště s úkoly a v neděli jsme 
putovali na vlak do Zdic. 

   

     

 

RŮŽOHORKY 

Pětidenní výjezd do Krkonoš. Z naší základny Boudy Růžohorky jsme podnikali výlety do okolí. 
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Nechyběl výstup na Sněžku a sestup obřím dolem do Pece. Návštěva bobové dráhy v Peci pod 
Sněžkou a výlet do Malé Úpy po cestě s herními prvky. A také výlet kolem Ptačího vrchu ke 
Spálenému mlýnu a nádhernou Messnerovou strouhou jsme vystoupali zpět na základnu. Během 
pobytu nám Pán hor dával různé úkoly a uskutečnilo se i divadelní představení O červené karkulce. 
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FRAM – FILIPOVA HUŤ 

Týdenní pobyt během jarních prázdnin na turistické základně Ligy lesní moudrosti na Šumavě. 15 
nejodhodlanějších Norů, kteří byli připraveni pod vedením neméně odhodlaných a zkušených 
důstojníků podstoupit drsnou a namáhavou cestu k severnímu pólu na lodi Fram po Nansenových 
stopách. V průběhu plavby podnikla expedice několik průzkumných výprav, při kterých se jí 
podařilo zachránit jinou, biologickou, expedici před ledními medvědy, překonávala úsek 
popraskaného ledu po zrádných krách, musela si hledat cestu v noci, orientovat se v mlze a k 
neméně důležitým povinnostem patřila jízda se psím spřežením. 
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KOSÍ POTOK – letní táboření 

Týdenní pobyt v týpích na loukách Ligy lesní moudrosti u Kosího potoka. Vyvrcholením celoroční 
činnosti je letní tábor spojený s malebností indiánského tábora. Děti si během roku se svými rodiči 
nebo s námi na schůzkách připravily vybavení na tábor. Zejména oblečení a tašky vhodné do týpí.  

Na táboře obvykle zúročíme znalosti a dovednosti, které jsme se naučili během roku na 
pravidelných schůzkách. Děti měli možnost si vyzkoušet spoustu věcí od stavby malého týpí, 
rozdělávání ohně a bezpečného zacházení s ním při převozu na vorech, 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) nechybělo ani zpěv, hra 
na hudební nástroje a čtení. Na konci tábora jsme připravili sněm. 
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Rádi bychom poděkovali za finanční podporu na činnost od MČ Praha 6, MŠMT a MHMP, díky které 
se nám dařilo nezvyšovat účastnické příspěvky a zachovat tak dostupnost akcí dětem ze všech 
sociálních skupin.  
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VÝKAZ ROZVAHY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 
K 31. 12. 2016 

(v celých tis. 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 6 129 133 

I. Zásoby celkem 7 18 19 

II. Pohledávky celkem 8   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 111 114 

IV. Jiná aktiva celkem 10   

 Aktiva celkem 11 129 133 

 PASIVA    

A. Vlastní zdroje celkem 12 118 119 

I. Jmění celkem 13 118 118 

II. Výsledek hospodaření celkem 14  1 

B. Cizí zdroje celkem 15 10 14 

I. Rezervy celkem 16   

II. Dlouhodobé závazky celkem 17   

III. Krátkodobé závazky celkem 18 10  

IV. Jiná pasiva celkem 19  14 

 Pasiva celkem 20 129 133 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU  

K 31. 12. 2016 
(v celých tis. Kč) 

 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1    

I Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 224  224 

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 40  40 

VIII Daň z příjmů 9    

 Náklady celkem 10 268  268 

B. Výnosy 11    

I Provozní dotace 12 140  140 

II Přijaté příspěvky 13 28  28 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 7  7 

IV Ostatní výnosy 15 94  94 

V Tržby z prodeje majetku 16    

 Výnosy celkem 17 269  269 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 1  1 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 1  1 

 
 


