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Zápis ze Sněmu zástupců konaného dne 17. 10. 2015 

v Kněžicích – ekocentrum Chaloupky 

Přítomni:  

- s hlasovacím právem  

V. Skalová, M. Kubín (kmen 213 Bobrů), T. Koubek (kmen 125 Drum Bun), I.Šircová, (kmen 110 

Changleska Thozi), K. Dandová, K. Hanzlíková (kmen 216 Jestřábi), M. Ryšavá (kmen 614 Jezerní 

lidé), J. Sokol (kmen 307 Jilm), S. Roeselová, J. Holeček, O. Prokop, F. Špinka, M. Staňková, P. 

Bareš,  (kmen 104 Kruh), J. Kluiberová (kmen 207 Lacerta Peta), A. Jakovljevič, K. Zuntová (kmen 

121 Mawadani), A. Lehká, (kmen 707 Okwaho), M. Martan, T. Chmelová (kmen 214 Osmaka Opo), 

V. Boška (kmen 215 Sacagawea), P. Šulák, A. Šuláková (kmen 615 Stopaři), K. Rozinková (kmen 405 

Strážci pokladů), S. Přibylová, J. Hladík (kmen 119 Strážci údolí), J. Merhaut (kmen 123 Ťapáč), N. 

Jará (kmen 506 Tate Osmaka), J. Zelenka, M. Vavříček (kmen 501 Trilobit), E. Pavelková, I. 

Žaloudková (kmen 114 Tussilago), E. Weislová (kmen 108 Wahpeton), K. Čeloudová, K. Šrámková, 

K. Majerová,  (kmen 109 Walden), B. Homola, J. Beránek (kmen 608 Wallowa), M. Pernický (kmen 

611 Wannawega), J. Doležalová, I. Kučerová (zástupce rodů), I. Procházková, A. Kapica, P. Vilhelm 

(zástupce stráží), F. Chmel, J. Bejček, K. Lunerová, K. Chvátalová, K. Pejšová, A. Sedláček, R. 

Machain, V. Suk, J. Koutenská, K. Sadílková (náčelnictvo)  
celkem 53 hlasů    

 

– bez hlasovacího práva: ) 

L. Horina (kmen 213 Bobrů), M. Čapek (kmen 110 Changleska Thozi), K. Hanzlíková (kmen 216 

Jestřábi ), L. Barešová (kmen 104 Kruh), J. Lehký (kmen 707 Okwaho), V. Šubr, E. Brhlíková (kmen 

215 Sacagawea), J. Rozinek (kmen 405 Strážci pokladů), T. Pavlíček, J. Lauterkranz (kmen 123 

Ťapáč), R. Zelenková (kmen 501 Trilobit), M. Vaculínová, H. Stegbauerová (kmen 114 Tussilago), A. 

Hájková, R. Skoupilová, P. Vilhelm (stráže), J. Kluiber (člen KRK)  

 

Omluveni:  

kmen 612 Arapaho, kmen 128 Čovečové, kmen 610 Huascaran, kmen 616 Kynkažu, kmen 293 

Omaha, kmen 303 Otyókwa, kmen 111 Severní hvězda, kmen 304 Sokoli, kmen 609 Tatankaska, 

kmen 607 Vlci, kmen 715 Wabash, kmen 222 Wanagi Oyate, rod 507 Ačjuta Gotra, rod 206 Hledači, 

rod 112 Národ čtyř živlů, rod 617 Od soutoku, rod 208 Rahanové, rod 406 Šemíci, rod 211 Matohota, 

rod 129Mokoše, rod 120 Vydry, rod 217 Ze Želichova 

 

1. Zahájení  
V 9.00 zahájil Sněm zástupců náčelník LLM F. Chmel a ohnivec LLM J. Bejček – Tokhata Mani.  

 

M. Ryšavá a J. Doležalová – Stařešina před dalším průběhem zasedání rozdaly hlasovací dřívka. 

 

2. Kontrola usnášeníschopnosti  
M. Pejša - Medvěd vysvětlil, jak bude SZ probíhat.  

Z 36 kmenů, které mají právo hlasovat, jsou přítomni zástupci 23 kmenů. SZ je usnášeníschopná.  

Počet hlasujících na začátku jednání: 53  

 

3. Volba orgánů SZ  
předsedající: Martin Pejša – Medvěd, Silvie Přibylová (pro 53, proti 0, zdržel se 0)  

zapisovatel: Radka Skoupilová - Waštewin, Alena Hájková – Alča, Kateřina Hanzlíková (pro 53, proti 

0, zdržel se 0)  

hlasovací komise: Marta Ryšavá – předseda komise, Jiří Kluiber - Pat, Alexandra Šuláková - Sagitta 

(pro 53, proti 0, zdržel se 0)  

 

4. Schválení programu zasedání SZ 

SZ byl předložen ke schválení, popř. doplnění navržený program zasedání v tomto znění:  
8:00 prezence 

8:30  zahájení Sněmu zástupců 

8:40 náležitosti SZ  - kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů  
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- zprávy náčelnictva, KRK, kontrola plnění úkolů dříve uložených,  

(představení fotek ze soutěže – o přestávce) 

- nové rody LLM 

- schválení účetní závěrky za rok 2014 

- zpráva ústředí 

- schválení členských příspěvků na rok 2016 

12:00 přestávka na oběd 

13:30 body jednání: 

- schválení změny Vnitřního řádu LLM 

- stav prodeje nemovitosti v Břeclavi – schválení finačního vyrovnání s kmenem Tatankaska,  

           schválení investičního fondu pro nákup nemovitého majetku  

           kmenů, podmínky pro přidělení prostředků z fondu 

- Táboření LLM 2016, Sněm 2016 

- časový harmonogram akcí LLM pro další období (aktualizace kalendária) 

diskuze – body budou doplněny dle zájmu a časových možností 

(vyhlášení fotosoutěže) 

19:00 večeře 

20:00 případné pokračování diskuze, schválení usnesení 

21:30 ukončení SZ 

 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy na jeho doplnění. 

SZ hlasoval o schválení programu zasedání v navrženém znění. 

pro: 53   proti: 0   zdržel se: 0  

SZ schválil program zasedání v navrženém znění. 

 

Účastníci SZ byly dále seznámeni s tím, že ze zasedání bude pořizován audiozáznam a byly vyzváni 

ke schválení jeho pořízení. 

SZ hlasoval o pořízení audiozáznamu ze zasedání. 

Pro: 53  proti: 0  zdržel se: 0 

SZ schválil pořízení audiozáznamu ze zasedání  

 

5. Nové rody LLM 
E. Weislová informovala SZ o novém rodě v LLM: 

rod Mokoše 

 

6. Zprávy náčelnictva LLM, KRK, ÚROP 

    Zpráva ústředí – kanceláře LLM, schválení účetní závěrky 2014 

    Schválení členských příspěvků pro rok 2016 

(s obsahem jednotlivých příspěvků je možné se podrobně seznámit z elektronických prezentací 

uložených na ústředí LLM a pro členy LLM přístupných rovněž na webu LLM) 

 

 F. Chmel – náčelník informoval delegáty SZ o své činnosti v průběhu celého uplynulého roku a 

vizích do roku dalšího 

Činnost – Tvorba PF 2015,  

- Večerní písně v rockové podobě (na galavečeru Asociace TOM),  

- Fram – mírně výdělečná, samostatná, snaha o zvelebení a zvýšení kapacity Framu splněním 

podmínek pro užívání podkroví k ubytovávání (projekt schodiště), zvýšení výdělečnosti;  

- brigáda – vnitřní úpravy vybavení 

- Michalovy Hory – projekt oprava zídky (pravděpodobně se letos již nezrealizuje), průběžné 

opravy plotu  

-  reprezentace v médiích (časopisy – Archa a Gymnasion, radiovysílání) 

Závěrem vyjádřil F. Chmel poděkování všem členkám týmu kanceláře LLM E. Weislové, I. 

Procházkové a J. Doležalové  

 

 J. Bejček – Tokhata Mani – ohnivec LLM krátce promluvil o třech větších akcích LLM, jichž se 

během roku zúčastnil a na jejichž realizaci se podílel 
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ohnivecké setkání  

náčelnické zkoušky – březen 2015 

letní táboření Kosí potok - výroční sněm 

Závěrem zdůraznil zásadní význam existence společenství členů LLM, jehož členové se na 

přípravě akcí podílejí a účastní se jich, protože bez společenství by LLM neexistovala. 

 

 K. Lunerová – Maquiemi 
- projekt OPVK - ukončení projektu 

- zpráva o finanční stránce projektu a vyjádření poděkování M. Řezáčové, že se podařilo projekt 

vyúčtovat na korunu přesně 

- projekt přinesl LLM kromě interně využitelných výstupů v podobě publikací (Svitek Březové Kůry, 

Jak pracovat se SBK, Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a woodcraftery, Korálkové činy) a 

webové hry Stoupání na horu, také nezanedbatelnou PR prezentaci, kterou by bez prostředků 

využitých v rámci projektu LLM jen stěží dosáhla 

  

M. Ryšavá – technická poznámka – kdo z hlasujících odchází z místnosti, nechť ponechá dřívko u 

někoho ze sčítací komise (aby byl stále přehled o počtu hlasujících v sále) 

 

 A. Sedláček – Tokaheya  - zpráva o Kosím potoce a Faře v Michalových horách 

- brigáda na dřevo a výrobu týpiových tyčí na Kosím potoce 

- uskladnění trámů pro schody na Filipovu Huť do vodárny  

- informace o stavu tábořiště na konci táboření – více dbát o úklid tábořiště a zahlazení trvalejších stop 

po táboření (kameny kolem ohniště zapustit do země…) 

- 72 hodin – letos sázení solitérních stromů na Kosím potoce a dalších místech v okolí, A. Sedláček 

doporučil monitorovat dobrovolnické projekty, kterých se členové LLM účastní a prezentovat se jimi 

- Michalovy Hory – poskytnutá dotace ve výsledku poměrně vysoká, ale peníze přišly na účet LLM až 

16. 10. 2015 (včera), realizace prací je tedy připravena, ale proběhne až v období do konce letošního 

roku, bude se především realizovat umístění kotle v kotelně fary 

 

 V. Suk – Čotokva VL a NZ 

NZ – 2 praktické víkendy 

1. víkend – Boseň 

2. víkend – sjíždění Ploučnice 

z 13 účastníků 12 absolvovalo (1 s výborným výsledkem), 1 už je náčelníkem 

 

- závěrem svého příspěvku zjišťoval zájem o náčelnické zkoušky (NZ) ze strany kmenů – předběžný 

odhad na základě projeveného zájmu zástupců kmenů je 2 účastníci; další zájemce je možné nahlásit i 

později a o konání NZ rozhodne náčelnictvo na svém zasedání a bude informovat kmeny 

prostřednictvím TD 

 

 R. Machain – Wančetan 
- setkání náčelníků kmenů a rodů ML – leden 2015 – Srby – předávání zkušeností 

- výsledky Velkých her za minulý rok – zúčastnilo 13 kmenů (výsledky možno průběžně sledovat na 

webu LLM), vítězem letos kmen Trilobit  

Wančetan poté vyslovil velké poděkování všem organizátorům her. 

- mezinárodní kongres v Izraeli – Česká delegace – účast tří členů LLM, pozvání přišlo od účastníků 

mezinárodního táboření 2014 na Kosím potoce 

 

A. Šuláková (Sagitta) – zpráva o Čotokvě Malé lóže 

- putovní, poslední týden v srpnu, členové Malé lóže (14 – 18 let, 16 účastníků z 8 kmenů) 

- nejčastěji vyslovená věta: „Už je to jenom kousek.“ 

 

Fotosoutěž 

T. Chmelová – informovala o probíhající fotosoutěži 
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M. Pejša – Medvěd vyhlásil v 10.28hod. přestávku 15 minut. 

Po přestávce v 10.50 pokračovalo jednání SZ zprávami dalších členů náčelnictva.  

 

 K. Pejšová - Lasík – rodinné kmeny, lože skřítků, lesní školky 

rodů je v současné době již 14 

Setkání zástupců rodinných kmenů 2015- mohou se účastnit i naprostí začátečníci a nečlenové LLM 

Lóže skřítků – podpora používání svitku Korálkové činy 

Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol – proběhly 3 workshopy 

 

K. Lunerová - Maquiemi – dodatek – pro zájemce o informace z řad veřejnosti je na webu k dispozici 

vždy informační odkaz jak se Svitky pracovat, je možné na toto veřejnost odkazovat 

- rovněž obsahuje vysvětlení základních principů, z nichž činnost LLM vychází 

 

 K. Sadílková - Ilyawin – propagace LLM na veřejnosti 

- bude: Ozvěny NAIFFu v HornímMaršově 20.-21.2015,letos i v Národním domě na Smíchově – 

hledají se dobrovolníci pro prezentaci při akci 

- Pan Jezevec v časopisu Skaut – seriál vtipnou formou vyzývá k různým aktivitám 

- Facebook LLM – založen v květnu 2015, předcházela mu diskuse jestli a jak jej vést, nyní jej vede T. 

Sadílek - Chlup a R. Machain - Wančetan, zahrnuje odkazy na akce a je propojen s webovou stránkou 

ligalesnimoudrosti.cz 

- Obnovení akce Indiáni z Točníku 19. – 20. 9. 2015 (poslední předchozí ročník byl 2004), za víkend 

1065 návštěvníků, 80 pomocníků z řad LLM a někteří nečlenové, 12 stanovišť k plnění OP, propojení 

s webovou hrou Stoupání na horu, průměrná návštěvnost Ligových webových stránek po akci hodně 

stoupla 

Další ročník akce je plánován na 17.-18. září 2016  

- Ligová karta EYCA pro členy do 30 let, poplatek 20,- Kč – proběhla soutěž o grafickou podobu, 

karta bude umožňovat slevy na různých místech, prozatímní platnost karty je plánována 4 roky, 

nabídka slevových míst i u menších prodejců, možnosti podnětů budou uvedeny na web LLM, 

možnost použít i jako kartu pro identifikaci k uplatnění slev v dopravě do 15 let, plánuje se karta i pro 

starší členy (poplatek 50,- Kč, jiné složení slevových možností) 

 

 J. Koutenská - Woapewin – příprava podkladů pro e-learning v prostředí Moodle – obsahují 

podklady pro plnění úkolů před víkendovými akcemi náčelnických zkoušek 

tvorba 3.výroční zprávy zvětšuje se podíl fotografií a grafické stránky 

pomoc v kanceláři LLM z domova 

 

 P. Spálený - Yučikala – v jeho nepřítomnosti představena prezentace J. Pejšou – Medvědem  

stránky woodcraft.cz – úpravy a změny, vyhledávání činů podle zadaného hesla, změna vzhledu 

některých částí, prohlížení fotografií, propojení kalendáře do osobních mobilních kalendářů, dotazárna 

na OP a mistrovství, probíhá digitalizace mistrovství tak, jak funguje digitalizace OP, nová rubrika – 

historie Svitku na webu – nově v .pdf formátu historické podoby Svitku, informace o plnění činů, 

- apeluje na důsledné vkládání vlastních splněných a přiznaných OP členy LLM do registru 

- web slaví 15 let od založení 

 

Z následující diskuze vyplynul zájem o modernizaci webové stránky woodcraft.cz, popř. alespoň o její 

přiblížení k podobě webové stránky ligalesnimoudrosti.cz. 

 

 P. Novotný - Perry – v jeho nepřítomnosti Willy - P. Vilhelm informoval o činnosti ÚROP 

 – oživena spolupráce s náčelnictvem  

 – ÚROP rozšířena z 10 na 12 členů (noví – J. Lehký - Hočhoka, K. Dandová - Karča) 

 

 Eva Weislová – zejména koordinuje činnost kanceláře LLM s činností náčelnictva 

- přehled údajů o stavu členské základny LLM  

v současné době: 1372 členů LLM, 37 kmenů, 14 rodů, 101 stráží 
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věkové rozložení: 6-26 let na hranici 70%, většina členů zůstává po této věkové hranici (26 let) v 

LLM, což zvyšuje věkový průměr členské základny LLM, 

- projekt SAFE – LLM se zapojila do projektu realizovaného Českou radou dětí a mládeže – v rámci 

projektu byl mapován počet dobrovolnických hodin věnovaných činnosti organizací pracujících 

s dětmi a mládeží, v LLM mapováno na vzorku 20 skupin (19 kmenů a náčelnictvo), za období květen 

2014 - duben 2015 vykázáno 61245 hodin celkem, tj. 514 hodin průměrně na osobu  

 

Kontrola úkolů z minulého SZ  
Úkoly uložené Sněmem zástupců v roce 2014 

• náčelnictvu a ÚROP připravit změnu Vnitřního řádu tak, aby byl doplněn o článek upravující 

ÚROP – změna připravena, bude se schvalovat v odpoledním bloku jednání SZ 

• náčelnictvu vydat v roce 2015 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft – vydáno 

• náčelnictvu postupovat podle doporučení KRK – viz. zpráva KRK níže 

• náčelnictvu dojednat podmínky prodeje objektu LLM v Břeclavi a kompenzaci s náčelníkem 

kmene Tatankaska a o průběhu jednání informovat členy LLM prostřednictvím TD – objekt 

prodán, způsob vypořádání s kmenem Tatankaska bude předmětem projednávání 

v odpoledním bloku jednání SZ 

Plnění úkolů vyplývajících ze závěrů a doporučení kontrolní a revizní komise 2014: 

1. Pokračovat v pořádání školení pro kmeny. – plněno, školení i součástí tohoto víkendu 

2. Nadále sledovat náležitosti předkládaných účetních dokladů, zvláště od kmenů. – plněno průběžně 

s kolísající účinností 

3. Uplatňovat opatření nevyplácet či krátit dotace kmenům, které nedodrží metodiku pro vyúčtování 

dotací, vč. všech náležitostí předkládaných dokladů, a stanovený termín předání podkladů. – plněno 

dle postupu schváleného VH 2013 

4. Motivovat nadále kmeny, např. výší poskytované dotace, k zachování vhodné věkové struktury 

členské základny LLM. – plněno přidělování dotačních prostředků na členy v požadovaném věku 

5. Dopracovat systém vnitřních směrnic LLM. – plněno průběžně vydáváním jednotlivých směrnic 

6. Dopracovat metodiku vypořádání pro případ zániku kmene. – téměř dokončeno 

7. Ve spolupráci s kmeny dopracovat evidenci majetku ve kmenech, pořízeného v dřívějších letech. – 

plněno průběžně u nového majetku, doevidování dříve pořízeného majetku jde pomalu 

8. Prověřit nevypořádané poskytnuté zálohy z minulých let. – dohledávání podkladových informací 

9. Účetně vypořádat zůstatek fondu Křemešník. – dosud neprovedeno, nutno projednat v náčelnictvu 

10. Rozhodnout o dalším postupu při vymáhání pohledávek za bývalým správcem základny Filipova 

Huť. – podklady připraveny, bude projednáno SZ v odpoledním bloku jednání SZ 

11. Sledovat aktuálnost pojistných smluv, především u nemovitého majetku, a prověřit existenci 

pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu (v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí). – sjednána 

konzultace s odborníkem z oboru pojištění  

 

Zpráva KRK 2015 

Předseda kontrolní a revizní komise LLM M. Pernický přednesl zprávu KRK k činnosti LLM za dobu 

od předchozího zasedání SZ. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE ze dne 23. 9. 2015 

1. Pokračovat v pořádání školení pro kmeny. 

2. Nadále sledovat náležitosti předkládaných účetních dokladů, zvláště od kmenů. 

3. Uplatňovat opatření nevyplácet či krátit dotace kmenům, které nedodrží metodiku pro vyúčtování 

1. dotací, vč. všech náležitostí předkládaných dokladů, a stanovený termín předání podkladů. 

2. Motivovat nadále kmeny, např. výší poskytované dotace, k zachování vhodné věkové struktury 

členské základny LLM. 

4. Dopracovat systém vnitřních směrnic LLM. 

5. Dopracovat metodiku vypořádání pro případ zániku kmene. 

6. Ve spolupráci s kmeny dopracovat evidenci majetku ve kmenech, pořízeného v dřívějších letech. 

7. Prověřit nevypořádané poskytnuté zálohy z minulých let. 

8. Účetně vypořádat zůstatek fondu Křemešník. 

9. Rozhodnout o dalším postupu při vymáhání pohledávek za bývalým správcem základny Filipova 

Huť. 
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10. Sledovat aktuálnost pojistných smluv, především u nemovitého majetku, a prověřit existenci 

pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu (v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí).  

KRK doporučuje schválit roční účetní závěrku LLM za rok 2014. 

 

Po přednesení zprávy KRK A. Sedláček vysvětlil genezi vzniku fondu Křemešník. Kancelář LLM má 

stále za úkol ve spolupráci s náčelnictvem dořešit využití prostředků z fondu. 

 

T. Chmelová – informace o probíhající fotografické soutěži  - 13.30 se uzavírá hlasování do 

fotografické soutěže, možno hlasovat na chodbě prostřednictvím hlasovacích lístků 

 

přestávka na oběd do 13.30 

 

Zpráva ústředí – Hospodaření LLM 

 

I. Procházková – stručná účetní zpráva o stavu hospodaření 

SZ byl seznámen s obsahem účetní závěrky LLM za rok 2014, doplňující dotazy nebyly kladeny. 

LLM – žádné půjčky, úvěry;  

HV – ztráta v částce 88.579,- Kč 

 

Předložena účetní závěrka ke schválení. 

kontrola usnášeníschopnosti – přítomno: 53 hlasujících 

 

Sněm hlasoval o schválení účetní závěrky za rok 2014 

Pro: 53  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Sněm schválil účetní závěrku LLM za rok 2014 v předložené podobě. 

 

Zvýšení členských příspěvků na rok 2016 a roky následující 

náčelnictvo předkládá návrh na zvýšení členských příspěvků, a to takto: 

 výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31. 12. 2015 včetně pro 

rok 2016 takto: děti do 15 let – 300 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 390 Kč; 

dospělí výdělečně činní – 570 Kč, rodiny – 690 Kč 

 výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených po 31. 12. 2015 pro rok 2016 

takto: děti do 15 let – 350 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 440 Kč; dospělí 

výdělečně činní – 620 Kč, rodiny – 740 Kč 

 výši odvodu příspěvků nových členů (tedy těch, kdo vstoupí do LLM po 31. 12. 2015) na 

ústředí pro rok 2016 takto: děti do 15 let – 300 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 

390 Kč; dospělí výdělečně činní – 570 Kč, rodiny – 690 Kč 

 zaplacením příspěvku vzniká nárok na časopis Woodcraft  

 noví členové mají možnost platit pouze poměrnou část členských příspěvků podle počtu 

měsíců zbývajících do konce roku (v tomto případě není nárok na časopis a na dotace) 

 

Následovala diskuze o nezbytnosti zvýšení členských příspěvků oproti možnosti snížení, popř. zrušení 

členských příspěvků s ohledem na skutečný finanční přínos pro kmeny a pokladnu LLM jako celku. 

Výsledkem diskuze bylo konstatování, že členské příspěvky jsou nezbytným předpokladem pro 

získání finančních prostředků z jiných zdrojů, a proto je třeba je zachovat a vzhledem k nákladům, 

které jsou jimi pokrývány je účelné i jejich zvýšení. 

 

Před přistoupením k hlasování M. Ryšavá sdělila, že jeden z hlasujících v průběhu diskuze opustil 

jednací sál. 

 

kontrola usnášeníschopnosti - přítomno 52 hlasujících 

Sněm hlasoval o zvýšení členských příspěvků dle návrhu náčelnictva. 

Pro: 49  Proti: 1 Zdržel se: 2 

Sněm schválil zvýšení členských příspěvků dle předloženého návrhu. 

 

7. Schválení změny Vnitřního řádu LLM 
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K. Lunerová – krátce shrnula navrhované změny Vnitřního řádu LLM 

1. nový text článku 4. Ústřední rada orlích per 

Ústřední rada orlích per (dále jen ÚROP) je ústřední výbor LLM pro udílení poct (orlích per, 
mistrovství a titulů). ÚROP tvoří nejméně tři členové LLM a nejvýše 12, kteří mají co nejrozsáhlejší 
woodcrafterské znalosti a zkušenosti – lidé dospělí, uvážliví, s velkým zájmem na udržení kvalitních 
měřítek v udílení poct. Mezi členy ÚROP je jedna osoba zprostředkující kontakt s ML a jedna osoba 
odpovědná za evidenci poct. 
Volba náčelníka ÚROP a složení ÚROP 

Při volbě na SZ je náčelník ÚROP vybírán ze stávajících členů ÚROP. Náčelník ÚROP je členem 
rozšířeného náčelnictva LLM. Každý člen ÚROP může navrhnout nového člena ÚROP v případě, že 
počet členů nedosahuje počtu 12. Ukončení členství anebo přijetí nového člena ÚROP musí být 
odhlasováno nadpoloviční většinou ostatních členů ÚROP. V případě rovnosti hlasů má rozhodující 
váhu hlas náčelníka ÚROP. 
Jednání ÚROP 

ÚROP zasedá dle potřeby, minimálně však před každým výročním sněmem LLM, aby bylo možno 
předložit žádosti o mimořádná orlí pera a vyšší tituly, které nemohou být udíleny ve kmenech. 
Průběžná jednání ÚROP v průběhu roku mohou probíhat i elektronickou formou. Zasedání ÚROP 
svolává náčelník ÚROP nebo jím pověřený zástupce. 
Náplň činnosti ÚROP 

 ÚROP spravuje celoligovou evidenci poct členů Malé i Velké lóže (evidují se všechny tituly). 

 ÚROP shromažďuje návrhy a náměty na úpravy, přidávání a rušení činů a mistrovství. Tyto návrhy 
projednává s navrhovateli a s odborníky, které vybírá dle vlastního uvážení. 

 ÚROP je garantem vydávání Svitku březové kůry. Veškeré úpravy činů a mistrovství ve Svitku musí 
projít schválením ÚROP. Změny související s vlastním systémem Stoupání na horu (systém titulů a 
obecná pravidla) musí být navíc schváleny i SZ LLM. 

 V případě nejasností či sporů o způsobu plnění konkrétního činu podává ÚROP po poradě s 
odborníky výklad způsobu plnění a je kompetentní v této věci rozhodovat. 

 ÚROP ve spolupráci s náčelnictvem LLM dbá o rozvoj získávání poct. 
Strážce kopí 

Strážce kopí je osoba s nejvyšším titulem uděleným v LLM (jedná se o čestnou funkci). Pokud by 
bylo více takových osob, pak je to ta nejstarší. Strážce kopí opatruje ligové pasovací kopí a bere je s 
sebou na ligový sněm, v případě své neúčasti včas zajistí předání kopí zástupci ÚROP, který se 
bude ligového sněmu účastnit. Pokud Strážce kopí nebude moci dále (nebo nebude chtít) vykonávat 
svojí čestnou funkci, tak po dohodě s náčelníkem ÚROP je nový Strážce kopí na nejbližším sněmu 
LLM slavnostně potvrzen do své funkce a je mu předáno ligové pasovací kopí. Strážce kopí se může 
účastnit zasedání ÚROP. Není-li tato funkce obsazena, vykonává ji Náčelník ÚROP. 

 

2. doplnění ustanovení  bodu 1. Sněm Zástupců, část Hlasování na SZ, Průběh veřejného hlasování, 

kdy za stávající body ustanovení bude doplněn další bod tohoto znění: 

 Hlasování může probíhat i jiným způsobem, pokud je způsob hlasování schválen většinou výše 
uvedeným způsobem. 

  

V průběhu jejího příspěvku se do sálu vrátil chybějící hlasující – dále přítomno 53 hlasujících 

 

K návrhu nebyly navrženy žádné pozměňovací návrhy ani protinávrhy. 

 

Sněm hlasoval o navržené změně Vnitřního řádu, jak byla předložena ke schválení. 

Pro: 53  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Sněm schválil navrženou změnu Vnitřního řádu jak byla předložena. 

 

8.  Břeclav – prodej objektu a související problematika 

 Stav prodeje objektu Břeclav, vypořádání s kmenem Tatankaska 
F.Chmel – podal stručnou zprávu o průběhu prodeje objektu v Břeclavi 

Prodáno v srpnu za 1,4 mil. (původně nabízeno za 1,7mil. Kč, později sníženo na 1,5mil. Kč a 

nakonec prodáno za výslednou cenu 1,4mil. Kč), 16. 10. 2015 peníze připsány na účet LLM, 

v průběhu příštího týdne by mělo dojít k předání novému vlastníkovi. 

Vzájemné dojednané vypořádání s kmenem Tatankaska, s ohledem na žádost kmene nevázat 

prostředky na koupi, ale umožnit i dlouhodobý pronájem prostor pro činnost kmene: 

– kmen vyrovnání v hodnotě 350.000,- Kč 

- M. Pernický sdělil SZ, že zastoupí náčelníka kmene Tatankaska při předání nemovitosti 

- v souvislosti s prodejem objektu bude změněno sídlo kmene, návrh na změnu zápisu do spolkového 

rejstříku již byl doručen kanceláři LLM 
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F. Chmel - pokud objekt nebude vyklizený tak, aby jej majitelé byli ochotni převzít (kontrola 

proběhne v pondělí 19. 10. 2015), proběhne operativně vyklizení, buď pomocí dobrovolníků, pokud se 

nějací přihlásí nebo sjednanou firmou za úplatu, aby LLM minimalizovala riziko placení sankce za 

nevyklizení objektu ve smlouvou stanoveném termínu (koordinace dobrovolníků – F. Chmel, K. 

Lunerová) 

 

Diskuze k formulaci usnesení o vypořádání s kmenem Tatankaska, aby vyjadřovalo tyto podmínky: 

- dlouhodobost pronájmu (alespoň 10 let) 

- nemožnost vyčerpání částky jednorázově 

- smlouvu o nájmu uzavře kmen – aby LLM neručila za závazek kmene 

- možnost nevyplatit celou částku, pokud nebudou prostředky využívány na činnost kmene 

 

navržené podmínky vyplácení – příspěvek 35.000,- Kč ročně po dobu 10-ti let s právem LLM přerušit 

placení, pokud prostředky nepůjdou na zajištění prostor pro činnost kmene 

  

Hlasování o usnesení ve věci vypořádání s kmenem Tatankaska bylo odloženo po přestávce za účelem 

formulování znění usnesení. A SZ pokračovalo projednávání dalšího bodu programu. 

 

 Využití dalších prostředků z prodeje objektu v Břeclavi – zřízení fondu pro investice kmenů 

LLM: 

Po odečtení nákladů souvisejících s prodejem objektu (provize realitní kanceláře, daň z převodu 

nemovitosti, rezerva na náklady vypořádání prodeje – vyklizení apod.) zbývá k využití 900.000,- Kč.  

 

Návrh náčelnictva – využít zbývající prostředky na projekty kmenů investičního charakteru. 

Náčelnictvo – návrh – nákup kmenových luk (tábořišť), popř. kluboven apod. 

Forma podávání projektů, čerpání – není stanovena lhůta pro podání žádosti o profinancování 

projektu, projekty budou posuzovány a vyřizovány průběžně a individuálně až do vyčerpání 

prostředků. 

 

Následovala diskuze o právním režimu pořízených objektů (luk nebo prostor pro činnost kmenů 

LLM). Z diskuze vyplynul závěr, že objekty budou pořízeny na základě projektů vypracovaných 

kmeny LLM, budou pořízeny do vlastnictví LLM jako celku a budou přenechány do správy kmene, na 

základě jehož návrh byly pořízeny. 

 

V průběhu diskuze se jeden z hlasujících zástupců vzdálil z jednacího sálu. 

 

F. Chmel – nákup luk, do vlastnictví LLM, kmeny spravovat 

- do konce roku zpracovat požadavky projektu 

- od ledna 2016 nákup luk do správy kmenů 

- pokud se ukáže, že to není perspektivní, příští rok možno rozhodnout o prostředcích jinak 

 

Schválení usnesení: 

SZ schvaluje využití zbývajících finančních prostředků 900 000 Kč z prodeje objektu Břeclav na 

projekty investičního charakteru pro LLM a ukládá náčelnictvu zpracovat do konce roku 2015 

podmínky pro podávání projektů na nákup luk do majetku LLM a správy kmenů. 

Pro: 52  Proti: 0  Zdržel se: 0 

SZ schválil usnesení v navrženém znění.  

 

Přestávka 15.15 – 15.35 

 

Kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 53 hlasujících 

  

Po přestávce proběhlo odložené hlasování ve věci vypořádání LLM po prodeji objektu v Břeclavi 

s kmenem Tatankaska. 

SZ schvalovala usnesení v tomto znění: 
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SZ schvaluje rezervaci finančních prostředků z prodeje objektu v Břeclavi pro kmen 

Tatankaska v částce 350 000 Kč za účelem koupě nebo pronájmu prostoru pro činnost kmene. 

Rezervace za účelem zahájení čerpání prostředků trvá po dobu 1 roku ode dne schválení 

rezervace sněmem zástupců. V případě předložení platné nájemní smlouvy bude rezervovaná 

částka vyplácena formou příspěvku ve výši prokázaného nájemného maximálně 35 000 Kč 

ročně. 
Pro: 52  Proti: 0  Zdržel se: 1 

SZ schválila usnesení v navrženém znění. 

 

Následně navrhl P. Vilhelm revokaci usnesení ohledně využití zbývajících prostředků z prodeje 

objektu v Břeclavi, a to v tom smyslu, že z pojmu „projekt investičního charakteru“ jsou vyňaty 

investice do objektů ve vlastnictví LLM, a to Fram ve Filipově Huti  a  Fara v Michalových Horách 

 

SZ hlasovala o návrhu P. Vilhelma.  

Pro: 3   Proti: 46  Zdržel se: 4 

SZ se usnesla, že předchozí usnesení nebude revokováno. 

 

9. Táboření LLM a sněm 2016 

 Táboření LLM 2016 

 F. Chmel podal SZ krátkou zprávu o organizaci táboření LLM v létě roku 2016: 

 – táborovým náčelníkem byl v závěru Táboření LLM 2015 zvolen L. Horina,  

- v návaznosti na zkušenosti z letošního táboření, bylo rozhodnuto, že by mohlo být ku prospěchu 

průběhu táboření LLM omezit nebo alespoň usměrňovat počet lidí na tábořišti, zejména těch, kteří 

nemají vůbec žádné nebo jen minimální zkušenosti s tábořením LLM, aby bylo možné zachovat a 

nadále průběžně udržovat jeho ducha a ráz  

– ohnivci vymysleli několik bodů k realizaci tohoto záměru: 

- v únoru uspořádají ohnivci akci s tématem: Jak se připravit na táboření 

- přihlásit se na táboření je doporučeno nejpozději 2 měsíce předem (2 měsíce před tábořením 

bude totiž rozhodováno o rozmístění účastníků táboření na tábořišti; ti, kdo se přihlásí později musejí 

počítat s přidělením okrajových míst pro táboření a nebo odmítnutí přihlášky z důvodu vyčerpání 

kapacity tábořiště), 

- jedna z částí táboření bude vyhrazena účasti zájemců z řad nezkušené veřejnosti (třetí týden 

táboření); účast bude zpoplatněna a táboření proběhne za účasti zkušených lektorů pod vedením M. 

Čapka 

 - sněm LLM se nebude konat v průběhu táboření 

 

Následovala diskuze na téma vhodnosti a účelnosti navržených organizačních opatření.  

Výsledek diskuze: 

Táboření bude tři týdny (termín viz. časový harmonogram akcí LLM), první je vyhrazen pro klasické 

táboření LLM se všemi náležitostmi a především pro členy LLM; druhý týden bude pro ty, co si 

nejsou úplně jistí v táboření + kamarády a návštěvy; a třetí týden pro úplné nováčky (ty co nemají 

svoje vybavení, z řad veřejnosti).  

Zájemcům o účast na táboření se také zejména doporučuje jet na brigády před táboření a pomoci 

s přípravou tábořiště. K účasti na brigádě je vhodné se předem přihlásit. 

Náčelníkovi tábora bylo uloženo, aby v co nejkratší době pojmenoval jednotlivé týdny táboření LLM a 

názvy týdnů sdělil kanceláři LLM za účelem zveřejnění časového harmonogramu akcí LLM na 

webové stránce LLM.   

 

 Sněm LLM 2016  

termín konání – 13. – 15. 5. 2016 

 Hledá se vhodné místo, kde by se mohl konat. 

- jedna z možností – tábořiště Malý Walden 

 Kruh – tábořiště na Střele, poblíž Čoudova mlýna, louka pro 16 i více týpí, vhodná voda, 

dostupnost osobním autem i parkování možné nedaleko, veřejná doprava v dosahu několika kilometrů 
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Náčelnictvo se předběžně přiklonilo k návrhu kmene Kruh uspořádat Sněm LLM 2016 na jejich 

tábořišti na Střele.  

Náčelnictvo navštíví tábořiště a konečné rozhodnutí zveřejní na webových stránkách LLM. 

 

 

10. Časový harmonogram akcí LLM pro rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 31.1. 2016 Zimní putování pro ML (Sagita) 

12. – 14. 2. 2016 Akce pro nováčky a zájemce o táboření (Ohnivci) 

18. – 21. 2. 2016 Zimní táboření Sagamorů (Tokhata Mani) 

11. - 13. 3. 2016 1. víkend náčelnických zkoušek, ples LLM (Jestřábi) 

18. – 20. 3. 2016 Jarní setkání pro ty, co chtějí růst (Lasík) 

19.3. 2016 České POW WOW 

8. - 10. 4. 2016 2. víkend náčelnických zkoušek, Stará Praha (Ťapáč) 

15. - 17. 4. 2016 dřevní brigáda na Kosím potoce 

29. 4. - 1. 5. 2016 
Setkání rodinných kmenů, Lesní běh, Bloudění 

(Jestřábi) 

13. - 15. 5. 2016 Sněm LLM, TaMaLo 

20. – 22. 5. 2016 Putování skřítků (Netopýr) 

27. – 29. 5. 2016 Nej- sbírka – CHKO Žďárské vrchy/ Železné hory 

3. – 5.6. 2016 Stopa Černého vlka (Stopaři) 

17. - 19. 6. 2016 brigáda na Kosím potoce I.  

24. - 26. 6. 2016 brigáda na Kosím potoce II.  

22. – 31. 7. 2016 Táboření LLM - indiánské 

31. 7. -  6. 8. 2016 Táboření LLM -  

7. – 14. 8. 2016 Táboření pro zaujatou veřejnost 

19. – 24.8. 2016 Ohnivecká čotokva 

9. – 11. 9. 2016 Tawiskara (Tate Osmaka) 

17. – 18. 9. 2016 Točník 

30.9. – 2.10. 2016 Kiwendotha (Trilobit) 

21. – 23. 10. 2016 Sněm zástupců 

18. – 20.11. 2016 Podzimní ohnivecké setkání 

10.12. 2016 Domovní znamení (Strážci údolí) 
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- bude možnost si před či po dřevní brigádě udělat tyče na týpí na Kosím potoce 

- k dotazu jednoho z účastníků, kdy bude TaMaLo bylo navrženo uskutečnit je ve stejném termínu a 

na stejném místě jako Sněm LLM 2016, z pozdější diskuze však vyplynulo, že o tomto návrhu bude 

náčelnictvo ještě jednat. Termín pro konání TaMaLo zatím tedy nebyl stanoven. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednacího sálu vzdálili 2 hlasující zástupci. 

 

 

11. Exekuce pohledávky za bývalým správcem TU Filipova Huť (Fram) panem M. Schubertem 

Úvodem A. Hájková seznámila SZ s postupem a zejména úskalími exekučního vymáhání pohledávky. 

Zejména upozornila na skutečnost, že v případě zastavení zahájeného exekučního řízení z viny 

oprávněného nebo z důvodu nemajetnosti povinného, hradí náklady exekuce oprávněný.  

A. Hájková dále sdělila, že vzhledem k aktuálně dostupným informacím i dosavadním skutečnostem, 

které LLM v rámci jednání s M. Schubertem zjistila, a to zejména, že M. Schubert má trvalé bydliště 

evidované v sídle Místního úřadu v Modravě, pokud je zaměstnán jeho výdělky jsou minimální, není 

vlastníkem nemovitosti a velmi pravděpodobně ani žádných movitých věcí, z jejichž prodeje by bylo 

možné pohledávku LLM uspokojit, dá se konstatovat, že M. Schubert je nemajetný. Vymáhání splnění 

jeho povinnosti zaplatit pohledávku LLM prostřednictvím zahájeného exekučního řízení by tedy 

v současné chvíli nemělo smysl. Plnění z titulu pravomocného rozsudku je vymahatelné do 18. 12. 

2023, bylo by tedy možné zahájení exekučního řízení zatím odložit. Samozřejmě je rovněž možné 

pokusit se vymoci plnění jinou cestou.  

 

Následovala diskuze k účelnosti vymáhání pohledávky prostřednictvím exekučního řízení a dalších 

možností vymáhání.  

Závěr diskuze: náčelnictvo prověří možnost a účelnost využití služby e – pohledávky.cz, další 

konzultace s exekutorem, podání návrhu na zahájení exekučního řízení bude zatím odloženo (max. na 

5 let) 

 

A. Kapica – navrhl zveřejnit identitu dlužníka v TD (interní spolkový zpravodaj).  

O návrhu bylo hlasováno 

Pro: 1  Proti:  46  Zdržel se: 4 

Návrh A. Kapici nebyl schválen, totožnost dlužníka nebude v TD zveřejněna.  

 

Do jednacího sálu se vrátil jeden z nepřítomných hlasujících zástupců. 

 

SZ hlasoval o schválení usnesení o dalším postupu ve věci vymáhání pohledávky za bývalým 

správcem TU Filipova Huť (Fram) M. Schubertem v tomto znění: 

SZ ukládá náčelnictvu zjistit informace k možnosti využití služeb e-pohledavky.cz při vymáhání 

dluhů u Martina Schuberta a schvaluje odložení exekuce pohledávky za tímto bývalým 

správcem základny Filipova Huť na základě vykonatelného rozsudku Okresního soudu v 

Klatovech sp.zn. 7C149/2013 ze dne 25. 10. 2013 na dobu až 5 let, tj. do 17. 10. 2020. 

Pro: 51  Proti: 0  Zdržel se: 1 

SZ schválil usnesení v navrženém znění. 

 

 

12. Diskuze a informace pro členy LLM 

 

 Doplnění zápisů kmenů LLM ve spolkovém rejstříku 

J. Doležalová vyzvala k předložení kopií zápisů z kmenových sněmů se záznamem o volbě náčelníka 

za účelem doplnění kmene ve spolkovém rejstříku 
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 Katalog tábořišť a základen 

V. Suk -  výzva k zaslání informací na doplnění katalogu luk na táboření 

B. Homola – promluvil o potřebě vytvoření takového katalogu (rejstříku) i z historického hlediska a 

vyzval k vytvoření rejstříku historických tábořišť LLM 

 

 časopis Woodcraft - speciál 

J. Bejček – promluvil o důvodech, proč ještě nevyšlo ještě číslo časopisu Woodcraft – speciál, k jehož 

vydání se náčelnictvo zavázalo; číslo je těsně před vydáním, těžkosti vznikly především s dodáním 

ilustrací 

 

 Vyhlášení výsledků fotosoutěže 

kategorie příroda: Dominika Kukačková 

kategorie táboření: David Gajdoš 

kategorie lidé: T. Koubek  

kategorie celoroční činnost: M. Lehký 

absolutní vítěz – nejlepší foto: A. Lehká (foto z kategorie táboření) 

 

Přestávka do 18.30. 

 

Kontrola hlasovacího zařízení: 52 přítomných hlasujících 

 

 

13. Schválení usnesení SZ ze dne 17. 10. 2015 

Náčelnictvo předložilo ke schválení návrh usnesení ze zasedání SZ (navržené znění usnesení 

promítnuto na plátno v čele sálu). 

 

P. Vilhelm navrhl doplnit předložený návrh usnesení o úkol náčelnictvu vydat v roce 2016 nejméně 

jedno číslo časopisu Woodcraft. 

SZ hlasoval o předloženém návrhu P. Vilhelma ve znění: 

SZ ukládá náčelnictvu vydat v roce 2016 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft. 

Pro: 39  Proti: 6  Zdržel se: 7 

SZ schválil navržené doplnění usnesení SZ. 

 

Další návrhy na doplnění ani změny usnesení nebyly podány. 

 

Sněm zástupců hlasoval o schválení závěrečného usnesení v tomto znění: 

 

 

USNESENÍ SNĚMU ZÁSTUPCŮ LLM KONANÉ 17. 10. 2015 CHALOUPKY, KNĚŽICE 

SZ bere na vědomí 

 zprávy členů náčelnictva, kontrolní a revizní komise a ÚROP 

 předběžný termín příštího Sněmu zástupců 22. 10. 2016 

 vznik rodu:  Rod Mokoše 

 časový harmonogram akcí LLM pro další období 

 

SZ schvaluje 

 Vnitřní řád LLM ve znění pozměňovacích návrhů projednaných na SZ 

 účetní závěrku za rok 2014 

 vypořádání ztráty za rok 2014 ve výši -88 579, 41 Kč snížením vlastního jmění 

 výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31. 12. 2015 včetně pro rok 

2016 takto: děti do 15 let – 300 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 390 Kč; dospělí 

výdělečně činní – 570 Kč, rodiny – 690 Kč 
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 výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených po 31. 12. 2015 pro rok 2016 

takto: děti do 15 let – 350 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 440 Kč; dospělí výdělečně 

činní – 620 Kč, rodiny – 740 Kč 

 výši odvodu příspěvků nových členů (tedy těch, kdo vstoupí do LLM po 31. 12. 2015) na ústředí 

pro rok 2016 takto: děti do 15 let – 300 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 390 Kč; 

dospělí výdělečně činní – 570 Kč, rodiny – 690 Kč 

 zaplacením příspěvku vzniká nárok na časopis Woodcraft  

 noví členové mají možnost platit pouze poměrnou část členských příspěvků podle počtu měsíců 

zbývajících do konce roku (v tomto případě není nárok na časopis a na dotace) 

 rezervaci finančních prostředků z prodeje objektu v Břeclavi pro kmen Tatankaska v částce 

350 000 Kč za účelem koupě nebo pronájmu prostoru pro činnost kmene. Rezervace za účelem 

zahájení čerpání prostředků trvá po dobu 1 roku ode dne schválení rezervace sněmem zástupců. 

V případě předložení platné nájemní smlouvy bude rezervovaná částka vyplácena formou 

příspěvku ve výši prokázaného nájemného maximálně 35 000 Kč ročně 

 využití zbývajících finančních prostředků 900 000 Kč z prodeje objektu Břeclav na projekty 

investičního charakteru pro LLM 

 odložení exekuce pohledávky za bývalým správcem základny Filipova Huť na základě 

vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Klatovech sp.zn. 7C149/2013 ze dne 25. 10. 2013 na 

dobu až 5 let, tj. do 17. 10. 2020  

 

SZ ukládá náčelnictvu 

 zjistit podmínky pro zveřejnění údajů Martina Schuberta do veřejného registru dlužníků 

 zjistit informace o možnosti využití služeb e-pohledavky.cz při vymáhání dluhů u Martina 

Schuberta 

 zpracovat do konce roku 2015 podmínky pro podávání projektů na nákup luk do majetku LLM a 

správy kmenů 

 vydat v roce 2016 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft 

 

Pro: 52  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Sněm zástupců schválil usnesení v navrženém znění. 

 

14. Slavnostní zakončení sněmu zástupců 

Zasedání sněmu zástupců bylo zakončeno krátkou promluvou F. Chmela a J. Bejčka a zazpíváním 

slavnostní indiánské písně.  

 

V Kněžicích, Chaloupky dne 17. 10. 2015  

 

 

………………………………….   ………………………………………. 

M. Pejša – předsedající SZ LLM   M. Ryšavá – předsedkyně sčítací komise 

 

 

 

…………………………………. 

F. Chmel – náčelník LLM 

 

 

Za zapisovatelky:  

 

…………………………………… 

Alena Hájková  


