
Walden 2019

Na konci září uspořádala naše třída Walden, což je mezinárodní charitativní akce, 
probíhající na všech waldorfských školách. Na Waldenu byl mimo jiné bazar, antikvariát, 
dílničky pro děti, stánkový prodej. Nesmělo chybět ani bohaté občerstvení. 

Letos poprvé bylo na této akci zavedeno vstupné. Veškerý výtěžek z něj šel na pomoc 
Haiti. Důvodem, proč jsme si vybrali školu na Haiti bylo, že aktuální situace na tomto 
poloostrově je kvůli několika přírodním katastrofám a rokům politických bouří velmi špatná. 
(Václav, Filip)

  

Samotnému Waldenu předcházelo hodně práce s organizací, například obvolávání a 
shánění prodejců na stánky. Prostor jsme dali především našim studentům. (Radek, Šimon)

  

 



Bazar
Naše skupina (Anička, Kryštof, Pavlína, Kubač, Lukáš a Filip) měla na starosti bazar, který je tradiční
součástí každého Waldenu. Proto jsme se této činnosti ujali velmi svědomitě. Nejdříve jsme 
oslovili všechny spřízněné, aby donesli přebytečné oblečení, obuv a hračky. Poté jsme 
všechno vytřídili. Po dnech únavné práce nastal očekávaný den „W“. 21. září v 9 hodin jsme 
s láskou naskládali všechny věci na prodejní místo. V 10 hodin se rozevřely brány a přišli 
první návštěvníci. Zboží bylo nabízeno za dobrovolný příspěvek, který poputuje na pomoc 
Haiti.

Antikvariát
Možná vás to překvapí, ale za jednoduchým a přehledným prodejem stojí hodiny práce – 
přebírání, rozmlouvání, stěhování. Tímto bychom chtěli poděkovat školní knihovně a 
každému, kdo přispěl knihou k „dílu“, velice si vážíme vaší spolupráce a děkujeme za pomoc.
Myslíme si, že kolik času jsme věnovali přípravě, tolik skvělých zážitků se nám vrátilo. 
Doufáme, že se akce líbila i ostatním. (Matěj, Dominik)

Skauti
Také bychom chtěli poděkovat 19. skautskému
oddílu Příbram, který se na akci podílel a připravil
skvělý program pro děti. Dali tím na vědomí těm,
kteří to ještě nevěděli, že skauti v Příbrami jsou a
můžete se k nim / k nám přidat i vy…



Dílničky
Dopolední program Waldenu patřil stánkovému prodeji a dílničkám pro děti. Velký úspěch 
slavilo tradiční malování na obličej (Majda), u stolečku byla nekonečná řada dětí toužících po 
nové identitě. U dalšího stolečku si mohly děti malovat a kreslit obrázky (Natka). Když si 
chtěly něco odnést domů, mohly si vyrobit kytičku z vlny nebo plyšáka (Martina). Nesmíme 
zapomenout ani na naše truhláře a grafiky, kteří vymysleli pro děti další aktivity. Odpočinek a
klid nabízel dětský koutek (Vašek).

Kouzelník

V bohatém programu nechyběl ani kouzelník. Byla to atrakce zejména pro malé děti, které 
sledovaly jednotlivá kouzla s vykulenýma očima, ale na své si přišli i dospělí. Kouzelník a 
fakír Petr Braun (Al Dahar)  si pro své diváky připravil tři vstupy. Publikum bylo 
vystoupeními nadšeno a kouzelníka odměnilo neutuchajícím potleskem. (Eliška)

 

Občerstvení

V rámci Waldenu si naše skupina (Jonáš, Hanka, Jakub) vybrala občerstvení. Myslím, že 
mohu mluvit za všechny, že sekci občerstvení jsme ze začátku hodně podcenili. Všichni z nás 
potom věnovali přípravě občerstvení hromadu svého volného času, ale věřím, že to stálo za to.
Samotný prodej na Waldenu jsme si všichni moc užili. Bylo hezké pozorovat spokojené tváře 
zákazníků. Myslím, že právě toto byla naše hlavní motivace a ta nejsladší odměna. Velké díky



patří též rodičům, kteří nám opravdu hodně pomohli a naší třídní učitelce paní Machutové, 
která byla naší oporou. Osobně hodnotím akci jako velmi vydařenou, vyzkoušeli jsme si zase 
něco nového. Jsme rádi, že všem ve výsledku chutnalo. (Jakub)

 

Metalové odpoledne

Největší bombou, doslova třešničkou na dortu, byla odpolední show v podání skvělých kapel 
– kladenského Dexoru a příbramských kapel Annannas a Band Honzy Mičky. Kapely přijely, 
zahrály, vykouzlily skvělou atmosféru, a nejen za to jim patří obrovský dík. Musíme též 
vyzdvihnout, že kapely vše podnikaly ne za účelem zisku, ale aby pomohly tam, kde je třeba. 
Staly se tak hlavními sponzory celé charitativní akce. Věříme, že to nebylo naše poslední 
setkání, a už teď se těšíme na příště.

A co říci závěrem?
Podle nás byla celá akce velmi povedená, a to jak po stránce zážitkové, tak i finanční. Na 
pomoc Haiti nakonec posíláme neuvěřitelných 23 659 Kč. Tato suma je po odečtení 
veškerých nákladů spojených například i s propagací naší školy.

Studenti dvanáctého ročníku waldofského lycea Příbram

Moji milí,
byla jsem moc pyšná na vás, na vaše rodiče. 
Bylo pro mě ctí být po vašem boku. Děkuji. 
Vaše třídní


