
Zápis z Valné hromady LLM konané 22.11.2008 v Jihla vě 
 
Přítomni 

● s hlasovacím právem:  
A. Střížek, A. Černá, P. Weber, V. Bakstein (kmen 104 Kruh), P. Harant, 
M. Palečková (kmen 109 Walden), A. Wolf (kmen 121 Mawadani), J. Vrána 
(kmen 213 Bobrů), M. Martan (kmen 214 Osmaka Opo), D. Herman, J. 
Daniška (kmen 215 Sacagawea), P. Kitlerová, D. Hladký (kmen 216 
Jestřábi), P. Spalený (kmen 222 Wanagi Oyate), L. Tojnarová (kmen 506 
Tate Osmaka), P. Vystrčil, P. Sláma (kmen 607 Vlci), J. Beránek, B. 
Homola, J. Valenta (kmen 608 Wallowa), J. Lehký (kmen 707 Okwaho),  
P. Merčák (kmen 609 Tatankaska), M. Dolasová (kmen 715 Wabash), 
K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), J. Pacl (kmen 108 Wahpeton), 
M. Pejša, H. Stegbauerová (kmen 114 Tussilago), V. Kubát (kmen 
611 Wannawega), M. Ryšavá (kmen 614 Jezerní lidé) 
 
9 členů náčelnictva: K. Faůová – Trnka, A. Sedláček – Tokaheya, 
K. Lunerová, J. Plšek – Waštélaka, J. Porsch – Ablákela, J. Kluiberová  -
Čeyanala, V. Levínský – Wikki, J. Bejček – Divous, J. Klement - Čiko 
 

● bez hlasovacího práva: 
 M. Řezáčová (stráž), M. Pernický (Wannawega),  J. Macek (stráž), N. Jará 
(Tate Osmaka), F. Řezáč (Mawadani), J. Krejčíř, M. Koziorková, V. Havlík 
(Wabash), P. Mikauš (Wallowa), P. Hlaváčová, I. Žaloudková (Tussilago), 
M. Slámová (Vlci), M. Svoboda (Jestřábi), D. Peterová (Walden), 
V. Skálová, M. Kubín, A. Hoffmannová, T. Kubín (Bobři), E. Beránková 
(host) 
 

 
Omluveni 
kmen 119 Strážci údolí, kmen 303 Otyókwa, kmen 612 Arapaho, kmen 126 
Větrné týpí, kmen 293 Omaha, kmen 111 Severní hvězda, kmen 610 Huaskarán 
kmen 123 Ťapáč, kmen 304 Sokoli, kmen 307 Jilm, 
 
Nepřítomni: J. Němec (kmen 714 Čan Haka) 
 
1. Zahájení   
Valnou hromadu zahájil ohnivec J. Porsch – Ablákela, vzpomínka na K. Dolečka - 
Sýce 
 
2. Kontrola usnášeníschopnosti 
VH je usnášeníschopná, přítomni zástupci 19 uznaných kmenů z celkového počtu 
32. 
Počet hlasujících: na začátku jednání : 37, později: 38, ke konci jednání: 36. 
  
3. Volba orgán ů VH 
předsedající: Kamila Lunerová  
zapisovatel: Markéta Řezáčová - Marka 
komise VH: Jan Bejček – Divous, Jan Klement – Čiko, Marta Ryšavá 
Pro: 37, proti: 0, zdržel se: 0 



 
4. Přečtení navrženého programu, jeho dopln ění a schválení  
Odsouhlasení programu v navržené podobě 
Pro: 37, proti: 0, zdržel: 0 
 
5. Zprávy ná čelnictva LLM, kontrolní a revizní komise  
Své zprávy přednesli: členové náčelnictva a rozšířeného náčelnictva 

• K. Faůová – Trnka:  činnost LLM v roce 2008, pokroky na objektech Filipova Huť 
a Fara Michalovy Hory 

• M. Řezáčová – Marka:  hospodaření LLM;  

prezentace účetní závěrky za rok 2007 (aktiva - počáteční, resp. koncový stav: 
6 604 tis. Kč, resp. 8 706 tis. Kč; pasiva - 6 604 tis. Kč, resp. 8 706 tis. Kč; 
náklady 2007: 1 805 tis. Kč; výnosy 2007: 1 964 tis. Kč; hospodářský zisk 2007 
celkem: 159 tis. Kč);  

počet členů LLM 947, počet kmenů: 32 

• J. Kluiberová – Čeyanala  – mezinárodní aktivity – informace o mezinárodním 
setkání na Strnadovském mlýně u Sedlčan v srpnu 2008, pozvánka na akce 
OWC (Order of Woodcraft Chivalry, UK) v roce 2008 

• J. Porsch – Ablákela  – informace o sněmu LLM na Malém Waldenu a setkání 
ohnivců na Bobřím hradě;  

Paměť woodcraftu – pokračování projektu o historii LLM 

• J. Bejček – Divous  - prezentace velikonočního táboření pro ML; 

Informace o nové podobě časopisu LLM „Woodcraft“ místo stávajícího Bizoního 
větru, slovo šéfredaktorky K. Benešové – Wičanhpi 

• A. Sedláček – Tokaheya - informace o pokračujících činnostech na Kosím 
potoce; aktivity v rámci ČRDM 

• Jan Klement – Čiko  – společné akce ML v roce 2008 – výsledky 1. ročníku 
„Velkých her“ 

•  M. Pernický – Perník , člen KRK – zpráva KRK k 2.10. 2008 

• J. Plšek – Waštélaka  – informace o podkladových materiálech pro náčelnické 
zkoušky (aktualizované verze na webu) 

 
Činovníci zodpověděli dotazy. Prezentace zpráv jsou k dispozici v kanceláři LLM 
a na webových stránkách. 
 
 
6. Kontrola pln ění úkol ů uložených Usnesením p ředcházející VH 

konané 3. 11. 2007 v Horce nad Moravou   
 
VH ukládá 

• náčelnictvu stanovit pravidla pro konání kurzů Čotokvy speciál, resp. zajistit 
jejich dodržování, aby se zabránilo jejich souběžnému konání - SPLNĚNO 

• náčelnictvu předložit příští Valné hromadě aktualizované znění vnitřního řádu, 
které bude zveřejněno minimálně 2 měsíce předem k veřejné diskuzi na dobu 



jednoho měsíce – SPLNĚNO 
• náčelnictvu realizovat schválené závěry KRK – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

 
7. Kontrola pln ění závěrů KRK ze zprávy p řednesené na p ředcházející VH   

• dokončit kolaudaci objektu na Filipově Huti a objekt dovybavit vnitřním 
vybavením – KOLAUDACE NEPROBĚHLA (čeká se na vyjádření hasičů a 
doplňkové úpravy) 

• dopracovat a předložit ke schválení návrh Vnitřního rádu LLM – SPLNĚNO 
• dopracovat systém vnitřních účetních směrnic LLM – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

(systém zpracován, trvají výhrady KRK) 
• pokračovat v uplatňování opatření nevyplácet dotace kmenům, které nedodrží 

metodiku MŠMT a stanovený termín předání podkladů – SPLNĚNO 
• rozšířit evidenci majetku podle jeho umístění a ve spolupráci s kmeny 

zpracovat evidenci majetku ve kmenech, pořízeného z dotací – NESPLNĚNO, 
proběhla pouze inventarizace na FH 

• podat přihlášku a uvést do pořádku odvádění zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele – NESPLNĚNO 

• pokračovat v pořádání školení pro hospodáře – SPLNĚNO 
• u všech objektů dodržovat lhůty předepsaných revizních kontrol a veškeré 

revizní zprávy řádně archivovat na ústředí – PLNÍ SE PRŮBĚŽNĚ 
 
Přestávka na ob ěd 
 
8. Volba p ředsedy Kontrolní a revizní komise 
 
Kandidát – M. Pernický  
Pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
Doplnění členů KRK: VH bere na vědomí nového člena KRK Pavla Spáleného; 
KRK tedy pracuje ve složení: M. Pernický, J. Kluiber, P. Spálený 
 
9. Změny dokument ů LLM: vnit řní řád, stanovy – projednání, schválení  
 
Stanovy 
Valná hromada schválila návrh náčelnictva na změny ve znění Stanov LLM. Nové 
znění Stanov bude k dispozici na webu po schválení na MV. 
  
Pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
 
 
 
Vnitřní řád 
Valná hromada schválila aktualizované přepracované znění Vnitřního řádu. Vnitřní 
řád byl uveřejněn k připomínkování na webu LLM 5 měsíců předem (1. část) a 2 
měsíce předem (2. část). Aktuální znění Vnitřního řádu je k dispozici na 
www.woodcraft.cz. 
 
Pro: 32, proti: 0, zdrželo se: 6 
 



 
10. Diskuze  
 

• Zhodnocení VH Malé lóže (K. Faůová, A. Sedláček) - přes malý počet účastníků 
bude snaha v příštím roce uskutečnit akci znovu. 

• TaMaLo (J. Porsch, J. Bejček) – pozvánka na Táboření Malé lóže o velikonocích 
2009 na Malém Waldenu – stylové indiánské táboření pro ML, snaha o podporu 
upadající malebnosti a stylovosti táboření, akce proběhne společně se Stopou 
Černého vlka 

• Příspěvky na rok 2009 (M. Řezáčová) 

 
dospělí :  420,- Kč 
rodiny:  540,- Kč 
studenti:  300,- Kč (i důchodci a výdělečně nečinní) 
děti do 15ti let: 240,- Kč 

 
Příspěvky nutné zaplatit do 31. 12. 2008 
V případě nedodržení termínu: příplatek 20,- Kč 
V ceně i minimálně 1 číslo časopisu. 

 
Noví členové mají možnost platit pouze poměrnou část členských 
příspěvků (v tomto případě není nárok časopis) 

 
Pro: 33, proti: 5, zdrželo se: 0 

 

• Účetní závěrka za rok 2007 (M. Řezáčová): (viz výše) 
 

Pro: 38, proti: 0, zdrželo se: 0 

• Směrnice k proplácení příležitostné výpomoci (J. Plšek) – platné znění na 
www.woodcraft.cz 

 
Pro: 36, proti: 0, zdrželo se: 2 

 

• Prezentace využití objektu Břeclav (P. Merčák, kmen Tatankaska Břeclav) – 
objekt LLM získala bezúplatným převodem od FDM, na který byl veden 
od podepsání smlouvy do června 2007 soudní spor mezi FDM a předchozím 
nájemcem. FDM spor vyhrál a LLM získala přístup do objektu, který byl do té 
doby uzavřen, pokračují práce na opravě objektu, nutno shánět finanční zdroje 

• Problém věkového složení LLM (K. Faůová) – LLM by měla coby dětská 
organizace mít 70 % členů ve věku do 26 let, v roce 2008 ale řada členů překročí 
hranici 26 let a LLM se dostane pod nutný limit, je nutné klást důraz na získávání 
zejména členů pod 26 let 

 



• Práce náčelnictva (J. Porsch) – proběhla anketa, kde se mohli účastníci vyjádřit 
k práci stávajícího náčelnictva a uvést náměty na zlepšení – závěry se budou 
diskutovat na nejbližším zasedání náčelnictva 

• Prezentace námětů na úpravy www.woodcraft.cz (P. Spálený) – do budoucna 
snaha o zpřehlednění, zjednodušení postupů při přihlašování nových členů 
prostřednictvím webu apod. 

• Pozvání do klubovny Kruhu  

• Časový harmonogram akcí LLM  na nadcházející období (rok 2009) 
 

4. 1.   Sandy Balls, UK  (OWC) 
10. 1.   Valašské vlnění (J. Lehký - Hočhóka) 
10. 1.  Swindon, UK (OWC) 
20. 2. - 22. 2.  Mapování šelem, Beskydy (Hočhóka) 
28. 2.  Ples LLM + turnaj v shiny, Mukařov u Mnichova hradiště (Osmaka 

Opo) 
28. 2.  AKTSKOK (Sacagawea, v rámci plesu) 
21. 3. Stará Praha (Ťapáč) – Velké Hry 
10. - 13. 4. TaMaLo – táboření Malé lóže, Malý Walden (J. Porsch, J. Bejček)  
11. 4. Stopa Černého Vlka –Velké Hry, v rámci TaMaLo (K. Lunerová) 
13. 4. Gordon Brown, UK (OWC) 
22. - 24. 5. Nejkrásnějí sbírka – Podyjí (Hočhóka) 
7. – 10. 5. Lesní běh, setkání ML (Jestřábi) 
29. - 31. 5. Sněm LLM, Kosí potok 
6. - 7. 6. Čiwawa – Velké hry, Malý Walden (J. Klement - Čiko) 
3. - 12. 7. Ligové táboření, Kosí potok 
25. 7. - 9. 8. Summer camp, UK (OWC) 
22. - 30. 8. Čotokva ML – Morava/Slovensko (J. Macek – Čiksika) 
25. - 28. 9. Kiwendotha – Setkání ML – Velké hry, Česká Skalice  (Tate 

Osmaka)  
6. - 8. 11. Ohnivecké setkání, Bobří hrad (Ablákela) 
17. 10.  Valná hromada, Tuchlovice 

 
 
11. Schválení Usnesení VH z 22. 11. 2008 v Jihlav ě 
 
VH bere na vědomí 
● přednesené zprávy členů náčelnictva a kontrolní a revizní komise 
● termín příští valné hromady 17.10. 2009 v Tuchlovicích 
● doplnění KRK – novým členem se stává Pavel Spálený – Yučikala 
● přijetí nového kmene Ohiyesa z Libiny na Šumpersku 

 
VH schvaluje 
● změnu Stanov a Vnitřního řádu 
● Směrnici k proplácení příležitostné výpomoci 
● účetní závěrku za rok 2007 
● vypořádání zisku za rok 2007 ve výši 159.172,38 Kč převodem do vlastního 

jmění 
● výši odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2009 takto: děti do 15 let – 240 Kč; 



studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 300 Kč; dospělí výdělečně činní – 
420 Kč, rodiny – 540 Kč 

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

● pro nové členy možnost zaplatit v průběhu roku poměrnou část příspěvku 
pouze za zbývající měsíce (nezahrnuje nárok na časopis) 

● termín odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2009 a aktualizace dat o členech 
kmene v registru OP na 31.12.2008 

● v případě nedodržení termínu zaplacení příspěvků navýšení příslušného 
příspěvku o 20 Kč 

● Milana Pernického za předsedu kontrolní a revizní komise 
 
VH ukládá 
● náčelnictvu realizovat ve spolupráci s KRK schválené závěry KRK 
● náčelnictvu zabývat se ve spolupráci se správcem webových stránek novou 

koncepcí webových stránek 
 
Pro 36, proti 0, zdrželo se 0  
 
12. Závěr - Ohnivec LLM ukončil Valnou hromadu (20.15). 
 


