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Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jezerní lidé za rok 2014 

 

Kmen Jezerní lidé byl založen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze. 

Sídlo kmene: Tomečkova 1, Brno 638 00 

IČO: 71 21 41 51 

 

Organizační struktura: 

Náčelník kmene – Tomáš Luner 

Ohnivec kmene – neobsazeno 

Hospodář – Marta Ryšavá 

Písmák  – Petra Křapová 

Náčelník ROP – Petr Novák 

Správce srubu – Tomáš Luner 

Statutární zástupce – Tomáš Luner 

Počet členů kmene: 40 (z toho 21 do 26 let) 

 

Program činnosti: 

1. Woodcrafterská základna „Bobří hrad“ 

Od roku 2004 je kmen Jezerní lidé majitelem dřevěného srubu „Bobří hrad“ u obce Sklené nad Oslavou. 

Srub je už mnoho let využíván kmeny LLM i jiných organizací pro víkendové a prázdninové akce dětí, mládeže 

i dospělých, konají se zde i celorepublikové ligové programy (Setkání ohnivců, akce pro rodiny s dětmi, 

rukodělné kursy atp. viz Přehled obsazenosti srubu). Na řadě z nich se členové kmene aktivně podíleli jako 

organizátoři nebo lektoři. 

V uplynulých letech členové kmene aktivně prováděli nutné opravy, úpravy a úklidové práce, aby byl 

objekt v dostatečně únosném stavu pro pořádání hromadných dětských a mládežnických akcí. Díky finančním 

dotacím od města Brna i MŠMT byly provedeny nutné provozní úpravy, zakoupila se nová kamna do kuchyně a 

obytných místností, upravil se krb a komín v hlavní místnosti, pořídil se nový nábytek do kuchyně, společenské 

místnosti a do předsíně, stylové osvětlení, byly upraveny palandy, zrenovovány podlahy (nátěry, linoleum). 

Z vlastních prostředků jsme nechali osadit nová okna ve štítě, byla nově natřena střecha. Srubová knihovna byla 

vybavena knihami s přírodovědnou nebo herní tématikou, pořídily se naučné plakáty a jiné výukové pomůcky a 

sportovní potřeby. 

Z Přehledu obsazenosti srubu je zřejmé, že základna je velmi vyhledávané oblíbené místo pro pořádání 

nejrůznějších akcí s woodcrafterskou nebo tábornickou tématikou. Mimo kmeny a oddíly dětí a mládeže jej často 

s oblibou využívají i dobrodružně založené rodiny s dětmi - srub je příjemným zázemím i pro nejmenší 

táborníky, kteří tak mají již od nejútlejšího věku možnost poznávat přírodu a život bez civilizačních vymožeností 

a získat tak přirozené ekologické cítění a smysl pro ochranu přírody. 
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Přehled obsazenosti základny v roce 2014: 

 

17.-19.1. LLM Jezerní lidé – lední revue  14.-23.8. LLM Jezerní lidé – brigáda + tábor 

31.1.-2.2. LLM Okwaho  29.-31.8. T.O. Herčíka 

14.-16.3. Skaut, středisko Šlapanice - ABS  3.-.5.9. W-ALTERNATIVA 

21.-23.3. Duhovka – SVČ Břeclav  12.-14.9. Sokol Brno V 

11.-13.4. LLM Jezerní lidé – První jarní  26.-28.9. Neorganizované rodiny s dětmi (Brno) 

18.-21.4.  LLM Jezerní lidé – rodinné velikonoční 

setkání 

 3.-5.10. Neorganizované rodiny s dětmi (Brno) 

25.-27.4. T.O. F.Herčíka  9.-12.10. YMCA Brno  

30.4.-4.5 LLM Jezerní lidé – prodloužený 

cyklovíkend 

 17.-19.10. T.O. F.Herčíka 

27.-29.5.  W-ALTERNATIVA  25.-28.10. Junák Šlapanice 

30.5.-1.6. ŠERPA, o.s.  31.10.-2.11. Neorganizované rodiny s dětmi (Brno) 

13.-15.6. Neorganizované rodiny s dětmi (Brno)  14.-17.11. LLM – Setkání ohnivců (ČR) 

17.-18.6.  ZŠ Bobrová  21.-23.11.  ČTU 

20.-22.6 Neorganizované rodiny s dětmi (Brno)  28.-30.11. LLM  Jezerní lidé - sněm  

27.-30.6. Neorganizované rodiny s dětmi 

(Olomouc) 

 5.-7.12. ZS Morava 

19.-26.7. YMCA - Setkání  19.-21.12. LLM Tatankaska 

1.-9.8. Neorganizované rodiny s dětmi 

(Olomouc) 

 29.12.-

1.1.2015 

T.O. F.Herčíka 

 

 

2. Práce pro LLM 

Členové kmene se aktivně účastní na přípravě a průběhu celorepublikových akcí LLM 

 účast na přípravě a zajištění Mezinárodního táboření woodcrafterů v srpnu 2014 na Kosím potoce, 

 účast na činnosti náčelnictva a KRK LLM  
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3. Víkendové a prázdninové akce 

Mimo brigád na Bobřím hradě proběhlo několik víkendových či vícedenních akcí zaměřených na sportovní, 

přírodovědnou či řemeslnou činnost vyplývající z náplně woodcraftu. Jednalo se o akce pro dospělé nebo pro 

rodiny s dětmi. 

 

  

26.1. Alexandrova rozhledna 17. – 19. 1. Lední revue na Bobřím hradě 

  
30. 4. – 4. 5.  Cyklovíkend na Bobřím hradě 2. 8.  Tábor + sněm LLM + mezinárodní setkání 

  
20. – 26. 7. Cykloexpedice kolem řeky Drávy 14. – 23. 8. brigáda + tábor Bobří hrad 
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Přehled činnosti kmene Jezerní lidé v roce 2014: 

 

17. - 19. 1. Lední revue na Bobřím jezeře  

26. 1. Za rozhlednami kolem Brna – Alexandrova rozhledna Adamov (výprava pro děti)  

11. - 13. 4. První jarní výprava na Bobří hrad 

30. 4. - 4. 5. Prodloužený cyklovíkend na Bobřím hradě 

15. - 18. 5. Kmenové výročí v Hostýnských vrchách (Švajgrovka) 

5. - 9. 6.  Putování po Rychlebských horách 

23. 6. Divadlo pod širým nebem – Noc na Karlštejně na Biskupském dvoře 

26. 7. – 10. 8. Tábor + sněm LLM + mezinárodní táboření woodcarfterů, Kosí potok  

20. - 26. 7. Cykloexpedice kolem Drávy (Rakousko) 

2. - 9. 8. Tábor  pro rodiny s dětmi, Bobří hrad – organizace akce pro veřejnost 

14. - 23. 8. Kmenový tábor na Bobřím hradě – brigáda, tábor pro děti 

8. 9. Za pohádkou do kina – Tři bratři v Artu 

27. 9. Putování k Novému hradu a Býčí skále (výprava pro děti) 

24. - 28. 10. Podzimní výprava malých woodcrafterů, Krkonoše, Novopacká bouda 

28. - 30. 11. Podzimní sněm, Bobří hrad 

27. 12. – 1. 1.  Zimní radovánky na Šumavě, Filipova Huť 

 

   

 

Hospodářský výkaz kmene je přiložen v samostatném dokumentu. 


