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Výroční zpráva o činnosti kmene LLM 
Jezerní lidé za rok 2020 

 

Kmen Jezerní lidé byl založen 19. 4. 2004 registrací na Ústředí LLM v Praze z odrostlých členů kmene Wallowa. 
Jsme kmen rodinného typu. 

Sídlo kmene: Tomečkova 1, Brno, 638 00 

IČO: 71 21 41 51 

Počet členů kmene: 33, z toho 15 dětí a mládeže do 26 let. 

 

Organizační struktura 

Náčelník kmene – statutár Tomáš Luner 

Programový náčelník kmene – Petr Novák 

Ohnivec kmene – neobsazeno 

Hospodář – Marta Ryšavá 

  

Program činnosti 

1. Víkendová a prázdninová činnost 

Rok 2020 byl velmi ovlivněn pandemií Covid-19, kmenové akce se mohly pořádat pouze v obdobích, kdy bylo 
možné stýkání více osob. Mimo nutných brigád na Bobřím hradě proběhlo několik víkendových akcí zaměřených 
na sportovní, přírodovědnou či řemeslnou činnost vyplývající z náplně woodcraftu. Jednalo se o akce pro dospělé 
nebo pro rodiny s dětmi. Příležitostně se členové kmene schází na sportovních schůzkách (fotbal, florbal, 
badminton, hokej…) 

Přehled činnost kmene Jezerní lidé v roce 2020 

1.- 4.  1. Zimní prázdniny na Kyčeře 

10. 1.  Bruslení v Řícmanicích 

25. 1. Velký hokej na Bobřím hradě 

16. - 21. 2.   Jarní prázdniny – Fram, Filipova Huť - Šumava 

1. - 6. 7. Putování Krušnými horami 

18. - 25. 7. Tábor LLM, Kosí potok 

15. - 23. 8. Kmenový tábor na Bobřím hradě – brigáda, tábor pro děti 

12. - 13. 9. Klobásová výprava na Bobří hrad 

14. - 15. 11. Podzimní sněm, Bobří hrad 
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Zimní prázdniny na Kyčeře Velký hokej na Bobřím hradě 

  

Jarní prázdniny na Šumavě Letní puťák po Krušných horách 

 

 

Tábor LLM - Kosí potok Kmenový tábor na Bobřím hradě – brigáda, tábor pro 
děti 

 
 

Tábor a brigáda Bobří hrad Klobásová výprava na Bobří hrad 
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2. 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 a bylo doplněno vybavení srubu tak, aby 
základna plně vyhovovala woodcrafterským kmenům a dalším tábornickým oddílům pro pořádání víkendových a 
prázdninových akcí.  

     

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. V roce 2020 však akce kmenů a oddílů byly omezené 
kvůli pandemii Covid-19, což se projevilo i na pouze občasném využití základny. 

Přehled obsazenosti základny v roce 2020: 
 

25.-26.1.  LLM - Jezerní lidé 

8.-14.3.    Chaloupky, o. p. s. 

6.-7.6.      Neorganizované rodiny - Brno 

11.-18.7. ŠERPA o. s. 

18.-25.7.  Neorganizované rodiny - Brno 

25.7.-1.8.  Neorganizované rodiny - Milovanice 

1. - 8.7.    Neorganizované rodiny - Brno 

8.-15.8.    Neorganizované rodiny - Olomouc 

10.-12.6.  Waldorfská škola Brno 

15.-23.8.  LLM - Jezerní lidé 

23. - 30.8. Neorganizované rodiny - Brno 

12.-13.9.   LLM – Jezerní lidé 

25. - 28.9. YMCA Brno 

 30.9. - 2.10. Waldorfská ZŠ Brno 

27.12.- 1.1. LLM – Velké rodina Jr. 

 

Zprávu vypracovala: Kamila Lunerová + Marta Ryšavá, 30. 5. 2021 

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha v plném rozsahu 



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

71214151

Liga lesní moudrosti - kmen 
Jezerní lidé
Tomečkova 886/1
Brno - Lesná
638 00

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

1222 122Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

3Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II.

4Osobní nákladyA. III.

15 1Daně a poplatkyA. IV.

16 1Ostatní nákladyA. V.

247 24Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekA. VI.

8Poskytnuté příspěvkyA. VII.

9Daň z příjmůA. VIII.

Náklady celkem 14814810Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

1712 17Provozní dotaceB. I.

613 6Přijaté příspěvkyB. II.

5614 56Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

1815 18Ostatní výnosyB. IV.

16Tržby z prodeje majetkuB. V.

Výnosy celkem 979717Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -51-51C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospodaření po zdanění -51-51D. 19ř. 18 - ř. 9

pobočný spolek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti organizací dětí a mládeže

Tomáš Luner, statutární zástupce



1 x příslušnému fin. orgánu

Liga lesní moudrosti - kmen 
Jezerní lidé
Tomečkova 886/1
Brno - Lesná
638 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

71214151

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 121144

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 521 521A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -377 -400A. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 214243
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 241 212B. III.

10Jiná aktiva celkem 2 2B. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 335387

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 -65-13

13Jmění celkem 3 2A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -16 -67A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 400400
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 400 400B. II.
18Krátkodobé závazky celkemB. III.
19Jiná pasiva celkemB. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 335387

pobočný spolek

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

činnosti organizací dětí a mládeže

Tomáš Luner, statutární zástupce
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