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Činnost kmene Walden je zaměřena především na woodcraft (celoživotní vzdělávací program 
definovaný E. T. Setonem – Černým vlkem), 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“ 
 

Kmen Walden má pronajatý prostor od MČ Praha 6, který slouží jako klubovna, administrativní 
zázemí kmene 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 veřejnosti. Součástí Woodcrafterského centra je jedinečná knihovna LLM a 
spolku Indian Corral Westerners International. Občas klubovna slouží i jako zázemí pro mimopražské 
skupiny dětí a mládeže, které navštíví Prahu. 

V průběhu celého školního roku 2017 probíhaly každý týden 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, 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. 

Co se v roce 2017 dělo v klubovně: 

DĚTSKÉ SCHŮZKY - probíhají většinou v klubovně, na dvoře u klubovny, ale občas zavítáme i jinam.  

v klubovně jsme např. cvičili morseovku 

              

studovali woodrafterský zákon a seznamovali se s E. T. Setonem a M. Seifertem 
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vyráběli sviští zuby (k indiánským hrám) 
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trefovali kuželky 

              

cvičili skládání stanů a přístřechů, vyráběli vánoční ozdoby 
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užili si vánoční besídku 

              

              

ve dvoře jsme hráli nejen pohybové hry 

              



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

 

                          

ale také uzlovali a trénovali stavbu přístřechů 
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viseli jsme 

              

v nedalekém parku na Kotlářce jsme stříleli z luku 

              

a také jsme se vydali na výstavu recykLES do Národního zemědělského muzea 
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či na výstavu ve „Skleňáku“, kterou pořádla MČ Praha 6 a na které měla naše členka svůj exponát  
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OSTATNÍ AKCE V KLUBOVNĚ: 

V klubovně probíhaly i různé jednorázové akce. Besedy, setkání redaktorů dobrovolnicky vydávaných 
časopisů, workshopy, promítání apod. Kromě toho využilo klubovnu i pár mimopražských oddílů jako 
svou základnu při návštěvě Prahy. 

kurz poznávání ptačích zpěvů 

              

v knihovně se najdou poklady jako např. kroniky kmene Walden 

              

 

OPRAVY A ÚDRŽBA, DOVYBAVENÍ: 

V roce 2017 probělho v klubovně mj. malování, úprava knihovny, rekonstrukce kuchyňky po havárii 
vody, úpravy dveří, úložných prostor. Koupili a nainstalovali jsme závěsné promítací plátno, novou 
lavici, krabice na ukládání herních pomůcek. Prostředí se snažíme stále zlepšovat a upravovat, aby 
co nejlépe vyhovovalo svému účelu. 
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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.  
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„Zpěv Walden Singers“ 
 
I v roce 2017 se každou středu, tak jako už léta, scházela kapela Walden Singers, která zkouší staré 
a učí se nové tradiční písně severoamerických Indiánů. Během roku pak vystupují na různých akcích 
např. každoročním Pow wow v Kladně, akcích Ligy lesní moudrosti Indiáni z Točníku nebo Víkend 
indiánských tanců, bubnování pro děti ve speciální škole v „Rooseveltce“, kde i v průběhu roku 
zkouší, či v nemocnici Motol. 
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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.  

AKCE: 

PRAHA – HOLEŠOVICE  

V lednu proběhla jednodenní akce s rodiči na lezecké stěně. Oprášili jsme zkušenosti z loňského 
roku - zopakovali uzly, protáhli svaly a utužili vzájemnou důvěru parťáků na laně.  
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SLOUP V ČECHÁCH 

Začátkem března jsme se vydali na víkend do tomícké chalupy ve Sloupu v Čechách. Prolezli jsme 
skály a kaňonky, využili blížící se první jarní sluníčko ke stavbě domečků i šiškové bitvě, sáhli si na 
poslední zbytky sněhu před skalní Modlitebnou a vyzkoušeli si překonávání strachu i práci s nožem 
v praxi.  
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SRBY 

Dubnový vyráběcí víkend s rodiči by se již dal považovat za tradiční. Sešli jsme se opět v domečku 
kmene Jestřábů v Srbech, kde jsme se letos zaměřili na výrobu kapote (kabátek z deky), který je 
součástí výbavy na indiánské táboření. Nejen rodiče se činili, děti zkoušely vykřesat oheň a 
věnovaly se samostatné tvorbě nejrůznějších prolézaček. Stihli jsme i procházku do lesa a dobývání 
pevnosti.  
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STŘELA 

Na květnový vandr nás k sobě opět přilákalo malebné údolí řeky Střely. Obtěžkáni batůžky, vykročili 
jsme z Mladotic podél Střely a došli do Žihle. Kochali jsme se pohledem na krásné louky plné 
rozkvetlých pampelišek, asi osmkrát jsme při brodění smočili nohy, a někdo i výše, při brodění 
studeného proudu řeky, večer poseděli s kytarou u ohně a na noc jsme ulehali pod nově ušité 
přístřechy. 
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Liga lesní moudrosti – kmen Walden, Zikova 7, Praha 6, 160 00, IČ: 70954321 

 

              

              

SLAVKOVSKÝ LES – KOSÍ POTOK 

V říjnu, o podzimních prázdninách, jsme trochu putovali a trochu se věnovali geologii. Z Bečova nad 
Teplou, kam jsme dojeli vlakem, jsme se vydali pěšky přes krásenskou rozhlednu do Krásna. 
Přespali jsme v bývalé školce a druhý den dopoledne jsme navštívili místní Hornické muzeum. 
Z Krásna jsme se pěšky (jelikož nás autobus minul) vrátili do Bečova, abychom odtud popojeli do 
Ovesných Kladrub. Odtud opět pěšky v počasí chvíli deštivém a chvíli slunečném jsme putovali do 
Michalových Hor. Cestou jsme si, než padla tma, prohlédli i mofety. Další den nás čekala výprava na 
Lazurový vrch, ve kterém jsou díry vykutané horníky a kde se stále dají najít pěkné kousky 
mramoru. Následoval přesun ke Kosímu potoku, nad kterým je pro změnu vrch, který ukrývá 
bohatou zásobu slídy. Stihli jsme si nasbírat drobné poklady, než se setmělo. Večer jsme uspořádali 
výstavku a volbu nejhezčích nalezených kousků. V neděli nás cestou na vlak zaskočila vichřice, díky 
níž jsme pobyli 5 hodin ve vlaku na nádraží v Plané, než nás vysvobodili rodiče, kteří si pro nás 
přijeli auty.  
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JANOV NAD NISOU – SNĚM 

V listopadu proběhla poslední letošní víkendová akce. Výlet do Janova nad Nisou, kde jsme se 
s dětmi ubytovali v tomícké chalupě, zatímco dospělá část Waldenu přebývala v domečku rodiny 
jedné z členek Waldenu. Akce byla výjimečná nejen tím, že nás zastihl první letošní sníh přímo na 
sv. Martina, ale také tím, že se dětská a dospělá část Waldenu sešla na společném sněmu. Zatímco 
sobotní část víkendu byla věnovaná výletu a večerní zábavné hře, aby dospělá část Waldenu měla 
možnost dorazit v co největším počtu a ještě večer před sněmem probrat důležité kmenové 
záležitosti, nedělní dopoledne patřilo Radě orlích per a následnému sněmu.   
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TÁBORY 

FRAM – FILIPOVA HUŤ 

Walden na jižním pólu 

Po loňské úspěšné výpravě na severní pól se kmen Walden rozhodl letos zdolat i ten jižní. Stejně jako 

Amundsen využili jsme i my již vyzkoušený Fram.  

                

Pečlivě vybraní členové expedice nesměli zahálet, pokud chtěli dosáhnout nejjižnějšího bodu na zeměkouli, 

bylo nutné zajistit plynulý chod základny Framheimu, v jehož okolí probíhaly nezbytné přípravy a testování 

vybavení pro rozhodující výpravu k jižnímu pólu. 
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Přípravy obnášely: 

 zdokonalování a úpravu vybavení 

                                               

výcvik pohybu na lyžích v drsných antarktických podmínkách 
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průzkumné výpravy, při nichž se testovalo vybavení i výdrž a připravenost členů expedice 
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biologický průzkum                                                                    zajištění zásob tuleního masa  

               

orientace v terénu                                                                       setkání se Scottovou expedicí a jejich vybavením 

                 

péče o tažné severské psy                                                          i o vlastní těla 
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a poměrně vzácné okamžiky odpočinku na sluníčku. 

                

V krutých severských podmínkách zbývalo ještě připravit na trasu Depoty se zásobami. 
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Vybavení otestované, okolí prozkoumané, fyzička i psychička členů expedice utužena, kruté mrazy 

ustoupily, nadešel čas vydat se k jižnímu pólu. 

 

Cestou jsme využili zásoby uložené v Depotech.          
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Počasí nám přálo a terén byl celkem přehledný a postup vcelku hladký 

           

i když jsme museli překonat i nemalé převýšení přes Pohoří královny Maud.  

             

Stejně jako Amundsen, věnovali jsme naměření skutečného jižního pólu velkou pozornost, aby nedošlo 

k mýlce. 
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Jižní pól dobyt.             

                  

 

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. Letos většinu hřály nové kapote.  

Na táboře obvykle zúročíme znalosti a dovednosti, které jsme se naučili během roku na 
pravidelných schůzkách a na výpravách. I letos si děti měly možnost vyzkoušet a procvičit spoustu 
starých i nových dovedností.  

důležitým prvkem, na který klademe při táboření důraz je malebnost 
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pokud chceme spát v suchu, je potřeba pečovat o naše obydlí 
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a také se je naučit stavět 

        

        

         

podnikáme průzkumné výpravy do okolí 
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přes rozhlednu na Homoli, došli jsme do Plané do Hornického muzea 

              

              

pokud nechceme mít hlad, je třeba se činit v kuchyni 
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ale zbývá i čas na odpočinek, stavbu hrází či zpívání, čtení nebo vyřezávání lodiček a saunu 
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příprava na důležitý úkol – rozdělávání ohně křesáním či lukostřelba se bude hodit 
 

              
 

na samostatné výpravě, kde jsme si museli „ulovit“ snídani lukem a šípy rozdělat oheň a přespat 
pod přístřechy v lese 
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a na závěr slavnostní sněm s udělováním korálků i titulů a přestupem do Malé lóže 
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AKCE „DOSPĚLÁCKÉ“ ČÁSTI WALDENU 

OKROUHLÁ 

V lednu se uskutečnilo milé víkendové setkání Waldenu u jedné z členek v Okrouhlé u Nového 
Boru. Užili jsme si trochu běžkování i sáňkování, hraní i povídání. Domluvili jsme zde další setkání 
na květen. 

              
 
KUKS, Hradec Králové 
 
V květnu nás hostili další členové Waldenu, tentokrát v Hradci Králové. V sobotu jsme si udělali 
výlet na zámek Kuks. Absolvovali jsme prohlídku zámku, včetně lapidária s ctnostmi i neřestmi a 
staré lékárny, prošli jsme zahradu a na vláček jsme se vydali přes Braunův Betlém v lese. V neděli 
jsme si trochu prošli Hradec Králové. 
                                                                                          

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

lakota s Lakoty  

              
 

              
                                                                                      

              
 
 
KOSÍ POTOK, STŘELA 
 
Z letního táboření LLM, které probíhalo tradičně na Kosím potoce, si Waldeni udělali výlet na 
památné místo, kde proběhl první waldenský, zakládající sněm, na Střelu. Prohlédli si místa, kde 
tábořili, zavzpomínali a slavnostně předali první waldenskou woodcrafterskou vlajku a dýmku 
svému prvnímu náčelníkovi Polymu. 
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Rádi bychom poděkovali za finanční podporu na činnost od MČ Praha 6, MŠMT a MHMP.  
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 VÝKAZ ROZVAHY VE ZJEDNODUŠENÉM 
ROZSAHU 

K 31. 12. 2017 

    

       

      ( 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 6 133 122 

I. Zásoby celkem 7 19 16 

II. Pohledávky celkem 8   

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 114 107 

IV. Jiná aktiva celkem 10   

 Aktiva celkem 11 133 122 

 PASIVA    

A. Vlastní zdroje celkem 12 119 95 

I. Jmění celkem 13 118 119 

II. Výsledek hospodaření celkem 14 1 -24 

B. Cizí zdroje celkem 15 14 27 

I. Rezervy celkem 16   

II. Dlouhodobé závazky celkem 17  10 

III. Krátkodobé závazky celkem 18  12 

IV. Jiná pasiva celkem 19 14 6 

 Pasiva celkem 20 133 122 
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VÝKAZ ZISKU ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM 
ROZSAHU 

k 31. 12. 2017 

   

      ( 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 2 267  267 

II Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    

III Osobní náklady 4    

IV Daně a poplatky 5    

V Ostatní náklady 6 3  3 

VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 7    

VII Poskytnuté příspěvky 8    

VIII Daň z příjmů 9    

 Náklady celkem 10 270  270 

B. Výnosy 11    

I Provozní dotace 12 84  84 

II Přijaté příspěvky 13 52  52 

III Tržby za vlastní výkony a za zboží 14    

IV Ostatní výnosy 15 110  110 

V Tržby z prodeje majetku 16    

 Výnosy celkem 17 245  245 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -24  -24 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -24  -24 

                 
 
 


