
Zápis z Valné hromady LLM konané 16. 10. 2010 v Praze 
 

Přítomni 

– s hlasovacím právem: 

J. Vrána, A. Hoffmanová (kmen 213 Bobrů), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), M. Nedvědová, L. Herink 

(kmen 216 Jestřábi), M. Ryšavá (kmen 614 Jezerní lidé), J. Sokol (kmen 307 Jilm), M. Pinc, Š. Prokop, J. 

Špinka, J. Wittlichová (kmen 104 Kruh), Š. Zunt (kmen 121 Mawadani), T. Lümel (kmen 707 Okwaho), M. 

Martan (kmen 214 Osmaka Opo), R. Janák (kmen 303 Otyókwa), J. Kluiber, T. Němcová (kmen 215 

Sacagawea), P. Novotný (kmen 111 Severní hvězda), V. Růţička (kmen 304 Sokoli), T. Sadílek, V. Svoboda 

(kmen 119 Stráţci údolí), J. Merhaut (kmen 123 Ťapáč), P. Šebesta (kmen 609 Tatankaska), I. Ţaloudková, 

I. Fardová (kmen 114 Tussilago), T. Koţušník (kmen 715 Wabash), A. Bura, J. Novák, (kmen 108 

Wahpeton), P. Harant, D. Peterová, M. Palečková (kmen 109 Walden), A. Šuláková, P. Mikauš, J. Beránek 

(kmen 608 Wallowa), P. Spálený (kmen 222 Wanagi Oyate), M. Pernický (kmen 611 Wannawega), J. 

Doleţalová (zástupce rodů), M. Řezáčová (zástupce stráţí), K. Faůová, A. Sedláček, J. Bejček, J. Klement, J. 

Kluiberová, V. Levínký, K. Lunerová, J. Porsch (náčelnictvo) – celkem 46 hlasů 

– bez hlasovacího práva:  

T. Kubín, M. Kubín, (kmen 213 Bobrů), D. Korecký (kmen 128 Čovečové), I. Hönigová (kmen 125 Drum 

Bun), R. Renelt (rod 206 Hledači), H. Novotná (kmen 610 Huascarán), J. Jonák, M. Svoboda, P. Šulcová 

(kmen 216 Jestřábi), T. Mráz (kmen 121 Mawadani), M. Vorlíčková, Ch. Vorlíček (kmen 119 Stráţci údolí), 

R. Zelenková (kmen 501 Trilobit), M. Pejša (kmen 114 Tussilago), E. Weislová (kmen 108 Wahpeton), V. 

Kubát (kmen 611 Wannawega), H. Petrdlíková, J. Macek (stráţe) 

 

Omluveni: 

kmen 714 Čan Haka, kmen 293 Omaha, kmen 506 Tate Osmaka, kmen 205 Yellow Knife, 

rod Ačjuta Gotra 

 

Nepřítomni: 

kmen 612 Arapaho, kmen 609 Vlci 

 

Zahájení 
Chvíli po 9 hodině zahájil Valnou hromadu ohnivec J. Porsch – Ablákela. 

 

Kontrola usnášeníschopnosti 

I. Hönigová – Awačin vysvětlila, jak bude VH probíhat. 

J. Doleţalová – Stařešina a Marta Ryšavá rozdali hlasovací dřívka. Z 26 kmenů, které mají právo hlasovat, 

jsou přítomni zástupci 22 kmenů (od 11:30 23 kmenů). VH je usnášeníschopná. 

Počet hlasujících: na začátku jednání: 44, od 11:30 45, později počet kolísal mezi 41 a 46. 

 

Volba orgánů VH 

předsedající: I. Hönigová – Awačin (pro 44, proti 0, zdrţel se 0) 

zapisovatel: M. Řezáčová – Marka (pro 43, proti 0, zdrţel se 1) 

hlasovací komise: M. Ryšavá, V. Růţička, A. Šuláková (pro 44, proti 0, zdrţel se 0) 

 

Přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení 

Program byl doplněn a poté schválen – pro 44, proti 0, zdrţel se 0. 

 

 

 

Představení nových kmenů 

Náčelnice LLM Trnka přivítala všechny přítomné. Přestavila nové základní články – kmen Trilobit, rod 

Hledači, rod Ačjuta Gotra. Potom slavnostně předala Zakládací listiny přítomným zástupcům. 

 

Zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise, ÚROP 

Své zprávy přednesli: členové náčelnictva a rozšířeného náčelnictva K. Faůová – Trnka (zpráva náčelnice – 

pracovníci a pomocníci ústředí, Filipova Huť), A. Sedláček – Tokaheya (Kosí potok a Fara Michalovy Hory) 

– vzhledem k problémům s hlasivkami přednesly tuto část zprávy K. Lunerová a K. Faůová, J. Klement – 

Čiko (Velké hry), J. Porsch – Ablákela (ohnivci, sněm, kmenové zřízení), J. Bejček – Divous a K. Benešová 

– Wičanhpi (časopis Woodcraft – bez ppt), E. Weislová – Eva (projekt Klíče pro ţivot a Náčelnické zkoušky 

– bez ppt), M. Řezáčová – Marka (hospodářka – hospodaření, počet členů), předseda KRK M. Pernický – 

Perník (závěry kontroly KRK – bez ppt), P. Novotný – Perry (zpráva ÚROP – bez ppt). 
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Činovníci zodpověděli dotazy. Prezentace zpráv jsou k dispozici v kanceláři LLM a na webových stránkách 

v samostatných přílohách. 

 

 

Kontrola plnění úkolů z předcházející VH 
VH ze 17. 10. 2009 v Tuchlovicích ukládá: 

 náčelnictvu: do 10. 10. 2010 připravit a rozeslat náčelníkům kmenů zprávu o objektu v Břeclavi – 

SPLNĚNO 

 Náčelnictvu: zahájit volební kampaň do 1. 7. 2010 – SPLNĚNO 

 Náčelnictvu: realizovat ve spolupráci s KRK schválené závěry KRK – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

 

Kontrola plnění závěrů KRK z předcházející VH 

• Dokončit kolaudaci objektu na Filipově Huti a objekt dovybavit vnitřním vybavením – 

KOLAUDACE NEPROBĚHLA, čeká se na vyjádření hasičů a doplňkové úpravy 

• Dopracovat systém vnitřních účetních směrnic LLM –  SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (trvají výhrady 

KRK) 

• Rozšířit evidenci majetku podle jeho umístění a  ve spolupráci s kmeny zpracovat evidenci majetku 

ve kmenech, pořízeného z dotací – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, inventarizace na FH, seznam majetku 

kmenů z dotací za rok 2009  

Ostatní závěry KRK z výroční zprávy za období 2008 byly splněny. 

 

Změna stanov a vnitřního řádu 

Navrhovaná změna: 

 

Stanovy – čl. V.2.1 

Kmen musí splňoavt všechny tyto podmínky: 

•  Přidělené IČ, 

•  Účetnictví vedené podle platných právních předpisů 

•  Náčelník s platnými náčelnickými zkouškami nebo náčelník uznaný valnou hromadou. 

 

Vnitřní řád – čl. 5.1: 

 Úvodní větu doplnit:  Kmen LLM musí splňovat podmínky uvedené ve Stanovách LLM (viz. 

Stanovy 5.2.1.), přičemţ náčelnické zkoušky jsou po náčelnících kmene poţadovány vţdy, pokud kmen 

pravidelně pořádá akce pro děti a mládeţ (tedy je v zájmu kmene při volbě nového náčelníka přihlíţet k 

tomu zda má nově volený odpovídající kvalifikaci). Pro uznání náčelníka kmene (bez náčelnických zkoušek) 

se VH můţe výjimečně rozhodnout v případech, ţe se jedná o náčelníka kmene dospělých, který má 

přiměřené woodcrafterské znalosti a zkušenosti a kterého VH dostatečně zná (tj. nejsou o jeho kvalitách 

vedeny pochyby). 

 

V. Levínský – Wikki vysvětlil důvod navrhované změny. Následně proběhla krátká diskuze a přikročilo se k 

hlasování: pro 39, proti 3, zdrţel se 3. 

 

Představení kandidátů na náčelníka 

V průběhu dopoledne byli účastníci VH několikrát vyzváni k doplnění kandidátů na náčelníka LLM. Přesto 

jediným kandidátem zůstala Kamila Lunerová, která nyní znovu představila svůj program. 

 

Přestávka na oběd 
 

Po obědě proběhlo uznání náčelníků kmenů Yellow Knife a Wahpeton podle schválené změny stanov. 

Milan Hlásenský – Hombre: pro 41, proti 0, zdrţel se 3 

Jiří Novák – Hukwim: pro 42, proti 0, zdrţel se 2 

 

Pak jiţ proběhla nejdůleţitější část této valné hromady – tajná volba nového náčelníka – Kamila Lunerová: 

pro: 42, proti: 2, zdrţel se: 1 

 

Následovalo představení kandidáta na ohnivce a tajná volba ohnivce: Josef Porsch – Ablákela: pro 43, proti 

1, zdrţel se 1 
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Dalším bodem programu byla volba členů náčelnictva, členů rozšířeného náčelnictva a předsedy KRK. 

Všechny tyto volby proběhly tajně. 

 

Výsledky: 

Členové náčelnictva: 

Jan Bejček – Divous: pro 42, proti 2, zdrţel se 2 

Jan Klement – Čiko: pro 43, proti 1, zdrţel se 2 

Jana Kluiberová – Čeyanala: pro 44, proti 0, zdrţel se 2 

Vladimír Levínský – Wikki: pro 44, proti 1, zdrţel se 1 

Marie Nedvědová – Mája: pro 43, proti 0, zdrţel se 3 

Markéta Řezáčová – Marka: pro 45, proti 0, zdrţel se 1 

Aleš Sedláček – Tokaheya: pro 43, proti 1, zdrţel se 2 

 

Členové rozšířeného náčelnictva:  

Kateřina Benešová – Wičanhpi a Jiří Macek – Čiksika: pro 43, proti 1, zdrţel se 2 

 

Předseda KRK: 

Milan Pernický – Perník: pro 45, proti 0, zdrţel se 1 

 

Předseda KRK oznámil sloţení KRK pro další období. Členy KRK budou dále Marta Ryšavá, Jiří Kluiber, 

Pavel Spálený. 

 

Diskuze: 

 

Schválení účetní závěrky za rok 2009 

Hospodářka M. Řezáčová – Marka uvedla tento bod a zodpověděla dotazy. 

Schválení účetní závěrky: pro 45, proti 0, zdrţel se: 1 

 

Příspěvky na rok 2011 

Hospodářka přednesla návrh zvýšit některé příspěvky mírně oproti roku 2010: dospělí: 450,- Kč, rodiny: 

600,- Kč, studenti: 300,- Kč (i důchodci a výdělečně nečinní), děti do 15ti let: 240,- Kč. Ostatní pravidla 

zůstávají stejná: 

- Příspěvky nutné zaplatit do 31. 12. 2010. 

- V případě nedodrţení termínu: příplatek 20,- Kč. 

- V ceně minimálně 1 číslo časopisu. 

- Noví členové mají moţnost platit pouze poměrnou část členských příspěvků (v tomto případě není 

nárok časopis) 

 

Protinávrh přednesl V. Svoboda – Kotlík: dospělí 480. Po diskuzi tento návrh stáhl, předloţila ho znovu M. 

Řezáčová. Nejdříve se hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu: pro 17, proti 14, zdrţel se 15 – návrh byl 

schválen. Poté se hlasovalo o částkách pro ostatní kategorie: pro 42, proti 2, zdrţel se 2 – návrh byl schválen. 

 

Objekt Břeclav 

Šebesta podal zprávu o stavu objektu v Břeclavi. Probíhá běţná činnost kmene, drobné opravy a údrţba. 

V září 2010 začala oprava propadlé části střechy, kterou mírně zatékalo. V tuto chvíli je střecha v tomto 

místě opravena. Připravuje se rekonstrukce ploché části střechy. Jsou zprovozněny 2 funkční komínové 

průduchy – k dispozici je revizní zpráva kominíka. Na komín jsou napojena krbová kamna, je zabezpečen 

dostatek otopu na následující sezonu. Díky práci ústředí byla odstraněna plomba, která zbyla v katastru po 

ukončeném soudním sporu (vyhraném LLM). Nyní se pracuje také na změně účelu z objektu bydlení na 

objekt občanské vybavenosti. Bude nová plynovodní přípojka, kterou bude hradit distributor plynu, včetně 

napojení na kotel. Pernický doplnil zprávu – práce byly vykonány, ale celkový stav objektu je takový, ţe to 

bude dlouhodobý projekt. Ústředí bude nadále kontrolovat, zda práce probíhají podle domluveného 

harmonogramu. Poté proběhla krátká diskuze ohledně pojištění budovy, výhledu do budoucna a personálního 

zajištění projektu. 

 

Registr OP 

Pavel Spálený seznámil s novinkami v Registru OP. 
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Náčelnické zkoušky 

V diskuzi jsme navázali na prezentaci E. Weislové z dopoledne. Důleţitým podnětem je, aby byla stanovena 

maximální doba, po které se nutně musí konat náčelnické zkoušky. 

 

Konference ke 150. výročí narození ETS 

K. Lunerová pozvala účastníky Valné hromady na blíţící se konferenci, zájemcům byly rozdány tištěné 

pozvánky. 

 

Woodcrafterský dokument 

Martin Svoboda představil upoutávku na vznikající propagační film o woodcraftu a LLM. Na krásný milý 

šot o LLM se určitě podívejte na adrese film.woodcraft.cz 

 

Kalendárium 

Proběhlo doplnění kalendária na rok 2011. Aktuální stav na webu. 

 

15. - 16. 1. Náčelnické zkoušky    Náčelnictvo 

22. - 23. 1. Squaw víkend     Olowanteča + Irí  

19. - 20. 2. Náčelnické zkoušky + Stopování šelem  Náčelnictvo 

5. - 6. 3. Ohnivecké setkání    ohnivci 

26. - 27. 3. ?? ČIWAWA    Čiko  

2. - 3. 4. Woodcrafterský ples    Jestřábi 

9. 4.  Stará Praha     Ťapáč  

9. - 10. 4. ??  Dřevní brigáda Kosí potok  Tokaheya  

16. - 17. 4, ??   Dřevní brigáda Kosí potok  Tokaheya  

21. - 25. 4. TaMaLo     Velká rodina 

30. 4. - 1. 5. Bloudění      Jestřábi (Hlad) 

14. - 15. 5. Jak se řekne zvíře    Jestřábi 

7. - 8. 5. Nejkrásnější sbírka    Drum bun + Hoč. 

3. - 5. 6. Stopa Černého vlka    Wallowa – Stopaři 

11. - 12. 6. ?? ČIWAWA    Čiko  

1. - 17. 7. Ligový tábor     Walden  

3. 7.  Sněm LLM     Náčelnictvo 

29. - 1. 8. Mezinárodní setkání    Čeyanala  

20. - 28. 8.  Čotokva ML (+- 2 dny)   Čiksika + Čiko  

1. - 2. 10. Kiwendotha     Trilobit + Stráţci údolí 

15. - 16. 10. Valná hromada LLM    Náčelnictvo 

12. - 13. 11. Ohnivecké setkání    ohnivci 

3. - 4. 12. Domovní znamení    Stráţci údolí 

 

 

Různé: 

- ÚROP se v nejbliţším období pustí do revize stávajícího Svitku březové kůry – knihy orlích per a 

mistrovství a připraví vydání nového aktualizovaného SBK. 

- Robin Renelt z nového rodu Hledači představil projekt lesních školek.  

- Ubytovnu na Filipově Huti chceme přejmenovat na Fram a lehce ji stylizovat do podoby této 

proslulé lodi.  

- Valná hromada bere na vědomí zrušení kmenů Větrné týpí a Ohyiesa (na vlastní ţádost/sníţení počtu 

členů). 

- Čotokva ML proběhne v roce 2011, podle průzkumu v rámci VH nebude v rámci ligového táboření. 

 

Závěr 
Na závěr se přistoupilo k hlasování o usnesení VH – viz samostatný list. 

 

Poté ohnivec ukončil valnou hromadu, poděkoval všem za příjemnou atmosféru a pořadatelům za výborné 

zajištění akce. 
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY LLM 

KONANÉ 16. 10. 2010 V PRAZE 
 

Před zahájením hlasování byl přepočítán počet hlasů – v době hlasování přítomno 41. 

 

VH bere na vědomí 

 přednesené zprávy členů náčelnictva, kontrolní a revizní komise, ÚROP 

 předběţný termín příští valné hromady 15. 10. 2011 

 vznik kmene Trilobit (Choltice), rodu Ačjuta Gotra (Doksy) a rodu Hledači (Černolice) 

 sloţení členů KRK oznámené zvoleným předsedou KRK: Marta Ryšavá, Pavel Spálený, Jiří 

Kluiber 

 členství LLM v organizacích MAS Český západ a SSEV Pavučina (jako pozorovatel) 

 zprávy o: stavu objektu v Břeclavi, Registru OP, Woodcrafterském dokumentu, konferenci ETS, 

mateřských lesních školkách, záměru  projektu „Fram“ 

 časový harmonogram akcí LLM pro další období 

 zánik kmene Ohiyesa – podle čl. V.2.6. a) Stanov 

 zánik kmene Větrné týpí – podle čl. V.2.6. d) Stanov 

 

VH volí tyto osoby do funkcí pro následující funkční období (do roku 2013): 

 Kamila Lunerová do funkce náčelnice LLM, statutární orgán 

 Josef Porsch – Ablákela do funkce ohnivec LLM 

 Jan Bejček – Divous do funkce člen náčelnictva 

 Jan Klement – Čiko do funkce člen náčelnictva 

 Jana Kluiberová – Čeyanala do funkce členka náčelnictva 

 Vladimír Levínský – Wikki do funkce člen náčelnictva 

 Marie Nedvědová – Mája do funkce členka náčelnictva 

 Markéta Řezáčová – Marka do funkce členka náčelnictva 

 Aleš Sedláček – Tokaheya do funkce člen náčelnictva 

 Kateřina Benešová – Wičanhpi do funkce členka rozšířeného náčelnictva  

 Jiří Macek – Čiksika do funkce člen rozšířeného náčelnictva 

 Milan Pernický – Perník do funkce předseda KRK 

 

VH schvaluje 

 změnu Stanov (Čl.V.2.1.) a Vnitřního řádu (Čl.5.1.) týkající se moţnosti uznání náčelníka 

kmene Valnou hromadou 

 Jiřího Nováka – Hukwima uznaným náčelníkem kmene Wahpeton 

 Milana Hlásenského – Hombrého uznaným náčelníkem kmene Yellow Knife 

 účetní závěrku za rok 2009 

 vypořádání ztráty za rok 2009 ve výši 70 364,60 Kč sníţením vlastního jmění 

 výši odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2011 takto: děti do 15 let – 240 Kč; studenti, důchodci, 

výdělečně nečinní – 300 Kč; dospělí výdělečně činní – 480 Kč, rodiny – 600 Kč 

 nárok kaţdého platícího jednotlivce nebo rodiny na časopis (vyjde alespoň 1x ročně) 

 pro nové členy moţnost zaplatit v průběhu roku poměrnou část příspěvku pouze za zbývající 

měsíce (nezahrnuje nárok na časopis) 

 termín odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2011 a aktualizace dat o členech kmene v registru 

OP na 31.12.2010 

 v případě nedodrţení termínu zaplacení příspěvků navýšení příslušného příspěvku o 20 Kč 

 

VH ukládá 

 kmeni Tatankaska do 5. 10. 2011 připravit a rozeslat prostřednictvím kanceláře náčelníkům 

kmenů zprávu k objektu v Břeclavi 

 náčelnictvu postupovat podle doporučení KRK 

 

 

Pro 41, proti 0, zdrţel se 0  


