
Zápis z SZ LLM 23. 10. 2021 školící středisko Doubravka 
 

Stránka 1 z 12 
 

Zápis ze zasedání Sněmu zástupců LLM 

konaného 23. 10. 2021  
Vzdělávací středisko Doubravka 

Přítomni:  
- s hlasovacím právem: 
Pavel Bartoš (kmen 214 Osmaka Opo), Eva Beránková (kmen 109 Walden), Nikola Cosentino (kmen 
121 Mawadani), Rudolf Čadil (kmen 121 Mawadani), Zdenka Doubravka (zástupce rodů), Marie 
Anna Hanzalová (kmen 213 Bobři), Marek Havrlík (náčelnictvo), Jáchym Herynek (kmen 104 Kruh), 
Jan Hladík (kmen 119 Strážci údolí), Hana Hladíková (kmen 119 Strážci údolí), Pavlína Hlaváčová 
(náčelnictvo), Lukáš Horina (kmen 213 Bobři),  Ema Hrabáková (kmen 104 Kruh), Filip Chmel 
(náčelnictvo), Nicol Jará (zástupce stráží), Jana Javůrková (kmen 207 Lacerta Peta), Ivana Jiráková 
(kmen 220 Hinajankaga), Petr Kopřiva (kmen 119 Strážci údolí), Emma Kotasová (kmen 104 Kruh), 
Rostislav Kotrč (zástupce rodů), Martin Kotval (kmen 213 Bobři), Matouš Kotas (kmen 104 Kruh), 
Dita Laštovičková (kmen 123 Ťapáč), Martin Lehký (kmen 707 Okwaho), Kamila Lunerová (kmen 
614 Jezerní lidé), Zuzana Majdlochová (kmen 214 Osmaka Opo), Jan Merhaut (kmen 123 Ťapáč), 
Gabriela Modřanská (kmen 114 Tussilago), Tibor Parák (náčelnictvo), Kateřina Pejšová (kmen 114 
Tussilago), Milan Pernický (kmen 611 Wannawega), Jiří Plšek (kmen 506 Tate Osmaka), Marek Plšek 
(kmen 506 Tate Osmaka), Ondřej Prchal (kmen 610 Huascaran), Kateřina Rozinková (kmen 405 
Strážci pokladů), Tomáš Sadílek (náčelnictvo), Aleš Sedláček (náčelnictvo), Radka Skoupilová 
(zástupce stráží), Josef Sokol (kmen 307 Jilm), Pavel Spálený (kmen 222 Wanagi Oyate), Martin 
Svoboda (kmen 220 Hinajankaga), Jindřiška Trunečková (náčelnictvo), Lucie Vaňková (kmen 109 
Walden), Josefína Vondrušková (kmen 109 Walden), Anna Voříšková (kmen 109 Walden), Eva 
Weislová (kmen 108 Wahpeton), Jiří Zelenka (kmen 501 Trilobit), Jiří Zelenka ml. (kmen 501 
Trilobit), Radka Zelenková (kmen 501 Trilobit) – celkem 49 
 
 
– bez hlasovacího práva: 
Anna Bartošová (kancelář), Jakub Fraj (přednášející), Nela Janoušková (kmen 501 Trilobit), Miloš 
Javůrek (kmen 207 Lacerta Peta), Ilona Kaletová (kmen 220 Hinajankaga),   Radka Kopřivová (kmen 
119 Strážci údolí), Iva Kučerová (kmen 506 Tate Osmaka), Sabina Mistrová (kmen 506 Tate 
Osmaka), Martin Pejša (kmen 114 Tussilago), Kateřina Sadílková (stráž), Jakub Sotl (přednášející) 
 
 
Omluveni (17 kmenů ze 41):  
kmen 612 Arapaho, kmen 209 Činčapi Wakhan He, kmen 125 Drum bun, kmen 110 Changleska Tozi, 
kmen 216 Jestřábi, kmen 616 Kynkažu, kmen 210 Mnivača Wičašayatapi, kmen 293 Omaha, kmen 
303 Otyókwa, kmen 304 Sokoli, kmen 615 Stopaři, kmen 417 Stromolezci, kmen 133 Tančící lososi, 
kmen 609 Tatankaska, kmen 607 Vlci, kmen 715 Wabash, kmen 608 Wallowa, Daniel Douša 
(náčelnictvo) 
 
Kmeny bez hlasovacího práva (4 kmeny ze 41): 
kmen 128 Čovečové, kmen 215 Sacagawea, kmen 111 Severní hvězda, kmen 112 Národ 4 živlů, 
 
1. Zahájení  
V 8:50 zahájil zasedání Sněmu zástupců (dále jen „SZ“) ohnivec T. Parák - Wičákha, očistil 
symbolicky ligovou dýmku i pečetidlo E.T. Setona a poděkoval místu, kde se může sněm 
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konat. Dále zažehl oheň Velkého ducha a čtyři Světla z něj vycházející s přáním, aby bylo 
podpořeno naše konání. Všechny přivítal. 
M. Pejša - Medvěd přivítal všechny zúčastněné. N. Jará - Zi a M. Pejša - Medvěd budou 
moderovat SZ. 
Předsedající: Martin Pejša – Medvěd, Nicol Jará – Zi 
Zapisovatel: Nela Janoušková – Wabluška,  Radka Skoupilová – Waštewin, Eva Weislová 
Hlasovací komise: Radka Kopřivová (předsedkyně), Ilona Kaletová – Owotanla 
 
Proběhla zkouška hlasování analogovou formou, pomocí hlasovacích tyček 
Hlasů 49 
 
Náležitosti SZ 
jsme usnášení schopni 
Hlasování o postech na SZ: 
pro 49 proti 0 zdržel se 0 
návrh schválen 
 
N. Jará – Zi a M. Pejša – Medvěd, představili program SZ 
 
8:00 prezence 
8:30  zahájení Sněmu zástupců 
8:40 náležitosti SZ  
• zprávy náčelnictva 
• KRK, kontrola plnění úkolů 
•    svačina 
• nové rody a kmeny LLM 
• zpráva ústředí  
• schválení účetní závěrky  
• schválení příspěvků  
12:00 přestávka na oběd 
13:30 body jednání: 
• kalendárium akcí LLM pro další období  
• informace o realizování projektu šablon 
• investiční záměry u Základen LLM na další období 
• diskuze – body budou doplněny dle zájmu a časových možností  
19:00 večeře 
20:00 případné pokračování diskuze, schválení usnesení 
21:30 ukončení SZ, doplňkový program (promítání Banát, Hradohraní) 
 
SZ hlasoval o schválení programu v navrženém znění. 
Pro: 49  proti: 0  zdržel se: 0 
Návrh schválen. 
 
Zpráva náčelníka, T.Sadílka – Chlupa 

• Přivítání – připomenutí minulého SZ online 
• Minulý rok ovlivněn omezeními způsobenými COVIDem 
• Život v onlinu – schůzky, soutěže, činnosti kmenů – poděkování všem, kdo se zapojili 

do života v COVIDu 
• Připomenutí výročního 30. Sněmu LLM 
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• Dar od Kanadských woodcrafterů – věnovaný gobelín a finanční dar, snaha o dar LLM 
Kanadským woodcraterům – sekera, Kanadští woodcrafteři nás požádali, abychom 
sekeru nesli jako symbol dál my - LLM, protože na Kanadské straně by odkaz neměl 
již kdo uchovat.  

• Finanční dar jsme se zavázali smysluplně použít pro účely LLM - rozhodnutím 
náčelnictva – rozšíření našich základen. Za část již pořízen objekt Jahodina u Božího 
Daru – 4 930 000,- , který bude pojmenován po Klenovi (dárce pozemků, které byly 
přeměněny na finanční dar). Popis stávajícího stavu – dvě budovy, voda čerpadlem 
z potoka. Proběhla první brigáda. Záměr – přebudovat pro kmenovou činnost.  

• Vyšla kniha ke 160. výročí E.T. Setona – Bibliografie, autoři: F. Kožíšek - Biminiji, 
V. Raška 

• Připravují se nové webové stránky – www.nova.ligalesnimoudrosti.cz 
 
 

• Zpráva k Malé lóži – náčelník ML – D. Douša - Slunce omluven -  informace o 
možnosti čerpání 5 dní placeného volna od zaměstnavatele pro vedoucí, kteří 
pravidelně pracují s dětmi. Snížení počtu akcí pro ML. Proběhly pouze – Stará Praha 
Tamalo, Tawiskara. Výzvy 2020 vyhrál Jilm – Mahykanova palice předána na 
30.Sněmu LLM, výzvy 2021 se nekonaly. 

 
Ohnivec – strážce ligové dýmky – T. Parák - Wičákha 

• Proběhlo – Ohnivecká čotokva na faře v Michalových Horách, Jarní setkání online – 
téma, jak vést kmeny online – využití online šablon, 30.výroční sněm LLM na 
Samechově – zasazení lípy, štafetový běh s pochodní, předání funkce Strážce kopí od 
B. Homoly – Osamělého Bobra, P. Novotnému – Perrymu. 

• Pozvánka: na podzimní ohnivecké setkání, téma – Jistota vs nejistota 5.-7.11.2021 
 
Místonáčelník – F. Chmel - základny   

• Fram Filipova Huť – oprava šindelové fasády – jaro v průběhu lockdownu, snaha o 
záchranu původních šindelů, pouze 1/3, zbytek musel být vyměněn, částečně byla 
chata zateplena. Bylo potřeba odvlhčení, provedeno, dokončeno. Čerpána dotace cca 
350 000,- Kč. Vytápění – tepelné čerpadlo – 2x 160 m vrt. Plán – zpřístupnění 
podkroví – jedna místnost klubovna, druhá místnost společenská, malá koupelna, WC. 
Čeká se na schválení hasičů. 

• Fara Michalovy Hory – vybavení učeben – projekt IROP – bylo potřeba změnit, 
izolace zadní stěny přístřechu, dokončení zídky, konstrukce na stavbu přístavku, vrata 

• Jahodina – vyklízení, příprava na přestavbu, další informace v odpoledním bloku. 
 
Tokaheya – vzdělávací programy, tábořiště Kosí potok, Střela, Hluboká 

• Kosí potok – pozemky, kde je parkoviště nejsou naše – snaha o výměnu za jiné 
pozemky, márnice je na hraně kapacity, je potřeba sehnat další skladovací prostor, 
rekultivace rybníka – je v jednání projekt. Brigády - nové trámy u dance lodge. Studna 
– funguje, plánuje se 2. studna na pravém břehu. 

• Střela – louka je dlouhodobě v pronájmu, je užší než na Kosáku, nepřístupná autem, 
voda se musí dovážet, 6 sad tyčí.  

• Tábořiště pod Krásnem – v údolí k obci Dolní Hluboká – domluva se starostou, 
urovnání šikmé louky, vznik tábořiště s podporou starosty, tábořiště ve 2. zóně CHKO 
bude k pronájmu, je tam voda, úprava cesty 

http://www.nova.ligalesnimoudrosti.cz/
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• Vzdělávací programy – fara Michalovy Hory – truhlárna, kovárna, biologie, geologie, 
vodní elektrárna, ostatní programy jsou na jiných základnách LLM nebo na 
základnách spřátelených spolků. 
 

P. Hlaváčová - Tawasenta – Svitek pro ML  
• záměr: snížení počtu OP, udělat Svitek ML interaktivnější, doplnit o odkazy na 

návody, u vybraných OP upravit znění, u dlouhodobých OP doplnit svitek tabulkou. 
• 465 činů v současném Svitku pro ML, přípravný výbor snížil počet na 239 činů. 

Odebrání neplněných činů. 
• Motivační text, tabulky, vysvětlení, zatím zpracováno 115 činů, zbývá zpracovat 124 

činů. Výzva k zapojení do pracovního týmu. Potřeba provést úpravy do konce 
kalendářního roku 2021. 
 
 
 

M. Lehký – vzdělávací akce pro členy LLM  
• NZ - proběhly naposledy v roce 2020 – Farav Michalových Horách a na loukách 

Kosího potoka, 2. část proběhla na Samechově. Příprava náčelnických zkoušek v roce 
2022 

• Čotokva ML 2020 – na Dědově, putování, rukodělné činnosti, Sněm 
• Pilotáž programu – Divočina – na Framu – ukázky z programu, pořízení meteostanice. 

 
A. Sedláček – Tokaheya přivítal zástupce klubu Pathfinder Jakuba Sotla a Jakuba Fraje, kteří 
koordinují projekt Šablony  
 
M. Havrlík  

• Táboření LLM na Kosím potoce - náčelník ligového táboření. Upozornění na Kosí 
nemoc. Doporučena zvýšená hygiena.  

• Hradohraní – Indiáni z Točníku + Hradohraní na Orlíku nad Humpolcem.  
• Aktivity na sociálních sítích, nová profilovka na ligovém fcb,  
• Pro dětské kmeny bude Seifertovo zimní klání 3.- 6.2. 2022 
• Polský Banát – Horní Slezko podpora woodcraftu pro polské děti. 
• Přežij ostrov – akce pro mladé 17 – 26, 5 dní 
• V roce 2022 oslavy 100 let woodcraftu v Čechách – příprava – přednášky, fotokniha, 

promítání, celorepubliková hra. 
• Návrh motivačních plakátů. 

 
P. Spálený - Yučikala – webová podpora 

• Webová podpora kanceláře, ligových stránek, zvyšování zabezpečení, údržba, 
elektronické formuláře 

• Fotobanka pro nahrávání fotek – umožňuje filtrovat podle lidí, činností, … pokud je 
na fotkách někdo identifikovatelný – je potřeba označit kdo tam je. Výzva k nahrávání 
vlastních fotek. 

• ÚROP – dotazárna funguje, Výzva ke kontrole splněných podmínek pro mistrovství. 
• Registr – aktualizujte kontakty, chyby hlásit, výzva k zapnutí dvoufaktorové 

autentizace. 
 
G. Modřanská - Gábina – časopis Woodcraft  

• Převzala funkci šéfredaktora v roce 2021.  
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• Vize a úkoly – 4 čísla do roka, změna vizualizace tištěného čísla, příprava online 
verze. 

• Redakční rada zůstává, pouze změna korektora. 
• Byl realizován dotazník čtenářských preferencí, výsledky v čísle 2/2021, připraven 

tématický plán na dva roky, poděkování přispěvatelům. 
• Potřeba pomoci – přispěvatelé, pomoc s online verzí, pomoc s údržbou FB, noví 

fotografové, stálý výtvarník, garanty rubrik Stalo se a Z dětských kmenů. 
 
10:30 – 10:50 přestávka 
10:50 – pokračování 
 
M. Pernický – Perník – zpráva kontrolní a revizní komise 

• Komise: M. Pernický - Perník, J. Kluiber, M. Ryšavá, M. Řezáčová 
• K zápisu přiložena zpráva revizní komise z prezentace. 
• Doporučení SZ schválit účetní závěrku za rok 2020, za rok 2019 bylo schváleno online 

formou. 
 

Výzva k diskuzi: 
T. Sadílek - Chlup – ukončení PP se týkalo správce na Framu, nahrazen novým, místním. 
Poděkování Lucii Vaňkové za péči o správné účtování kmenů. 
 
L. Vaňková – zpráva hospodáře  

• Výnosy 2020, náklady 2020 viz prezentace 
• Účetní zisk 770 812,36 - odráží se v něm oprava účetní chyby (745 165,- Kč) z roku 

2019 v odpisech  
 
Kontrola hlasovacího zařízení: 49 hlasů 
 
Hlasování o účetní uzávěrce:  
Pro: 49  proti: 0  zdržel se: 0 
Návrh schválen. 
 

• Byla schválena účetní uzávěrka LLM za rok 2020 
• Zpráva o majetku LLM – budovy, studna, odpis, obchůdek, pokladna, banka – 

viz.prezentace 
• Návrh na navýšení příspěvků pro rok 2022. 

 
1. Výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31. 12. 2021 včetně 

výše pro rok 2022 takto: děti do 15 let – 350 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní 
– 450 Kč; dospělí výdělečně činní – 650 Kč, rodiny – 800 Kč. 

2. Výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených po 31. 12. 2021 pro 
rok 2022 takto: děti do 15 let – 400 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 500 
Kč; dospělí výdělečně činní – 700 Kč, rodiny – 850 Kč. 

3. Výši odvodu příspěvků nových členů (tedy těch, kdo vstoupí do LLM po 31. 12. 2021) 
na ústředí pro rok 2022 takto: děti do 15 let – 350 Kč; studenti, důchodci, výdělečně 
nečinní – 450 Kč; dospělí výdělečně činní – 650 Kč, rodiny – 800 Kč. Noví členové 
platí pouze poměrnou část výše uvedených členských příspěvků podle počtu  měsíců 
zbývajících do konce roku (v tomto případě není nárok na časopis a na dotace). 
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Diskuze: 
T. Sadílek - Chlup: 7 let příspěvky statické, nutno reagovat na inflaci 
Z. Doubravka:  dotaz, zda je navýšení motivováno inflací nebo potřebou LLM mít více peněz. 
L. Vaňková: pokud bychom nedostali dotace, členské příspěvky by provoz LLM neutáhly. 
M. Pejša - Medvěd : Rodinné příspěvky se týkají členů jedné domácnosti. 
J. Plšek – Wastélaka: 350,- Kč na dětského člena jsou spíše symbolické. 
L. Vaňková: Pokud by pro někoho byla výše příspěvků likvidační, náčelnictvo je připraveno 
k individuálnímu jednání. 
K. Lunerová - Maquiemi: Jak moc se využívá poměrného placení příspěvků?  
L. Vaňková: Ano, využívají. 
D. Laštovičková - Todi: Dětské kmeny ho nevyužívají, raději zaplatí příspěvky až od dalšího 
roku. 
T. Sadílek – Chlup: Rozumím tomu u dětských kmenů, kde se čeká, zda se noví členové 
ustálí.  
K. Lunerová - Maquiemi stahuje svůj návrh 
 
Hlasování o výši příspěvků pro rok 2022 ve znění návrhu. 
Pro: 46  proti: 0  zdržel: 3 
Návrh schválen. 
 
Chlup – přivítání nových rodů a kmenů 

• Rod Bílí vlci z Jindřichovic pod Smrkem (okr. Liberec), náčelnicí je Zdenka 
Doubravka. 

• Rod Wanakahoma z Rynholce (okr. Rakovník) s náčelnicí Magdalenou Dvořákovou - 
Waki. 

• Rod Medvědi vznikl v červenci 2021 a sídlí v Krchlebech (okr. Nymburk). Jeho 
náčelníkem je Rostislav Kotrč - Velký medvěd, Padre. 

• Rod Přátelé divočiny byl založen v srpnu 2021 a sídlí v Horce I (okr. Kutná Hora). 
Náčelnicí je Kateřina Homolová - Šali. 

 
Přítomni: Doubravka – Zdenka Doubravka za Bílé Vlky – Jizerské hory, Velký medvěd rod 
Medvědů- Rostislav Kotrč – Krchleby, byly předány zakládací listiny. 
 
Noví náčelníci stávajících kmenů: 

• Kmen Hinajankaga 29. 7. 2021 zvolil do funkce náčelníka Martina Svobodu - Sodu. 
•  V kmeni Jilm předal Josef Sokol funkci zvolené Lucii Štichové - Lucce ke dni 9. 10. 

2020. 
•  V kmeni Osmaka Opo dne 11. 9. 2021 předal funkci Vlastimil Kocourek zvolenému 

náčelníkovi Pavlovi Bartošovi – Pájovi. 
 
A. Bartošová – vedoucí ústředí 

• Červenec 2020 příchod na ústředí, převzetí kanceláře od M. Palasové. 
• Obchůdek – výzva k nápadům, co do obchůdku. 
• Koupě nového rezervačního systému (Fram, Fara) – je potřeba doladit, výzva 

k připomínkování. 
• Aktuální počty v LLM  

Členů v kmenech: 1218 
Členů v rodech: 119 
Členů – stráží: 92 
Celkový počet: 1429  
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• Počty kmenů a rodů  
Kmeny: 41 (z toho 4 nesplňují podmínky) 
Rody: 25 

 
Diskuze: 
A. Sedláček – Tokaheya: žádost o rozklíčování snížení počtu členů. 
L. Vaňková: Kontrola rodinných příspěvků upravila počty členů v rodinách. Jsou kmeny, 
které mají nedostatečný počet členů aktivní – bude se řešit na náčelnictvu. 
D. Laštovičková – Todi: V našem kmeni - pokles dětských členů – snížená činnost v průběhu 
lockdownu. 
A. Sedláček – Tokaheya: Příspěvky nejsou pro rodiče nákupem služby, ale členstvím 
v organizaci s myšlenkou woodcraftu.  
R. Skoupilová – Waštewin: Které kmeny jsou nefunkční?  
T. Sadílek - Chlup: S některými již probíhá vypořádání 
A. Bartošová: Nefunkční kmeny - Čovečové, Severní hvězda, Sakagavea, Národ 4 živlů 
L. Vaňková: Národ 4 živlů – fúze s Tančícími Lososy, Čovečové a Severní hvězda – 
postupuje se právní cestou likvidace, Sakagavea – nekomunikuje. 
T. Sadílek – Chlup: Výzva dětským kmenům, aby nahlásily případné obnovení činnosti. 
 
L. Vaňková - Šablony LLM 

• Viz. Prezentace – Šablony v Lize lesní moudrosti 
• Výzva k přihlášení do šablon – pro všechny kmeny, rody i stráže 

 
Diskuze: 
L. Horina – Ježek: Musí se danit výplaty ze šablon? 
L. Vaňková: Mzda je již zdaněna, pokud nejde o práci na fakturu. 
A. Sedláček – Tokaheya: Je nutné v projektu vidět možnost posílení ohodnocení lidských 
zdrojů, nejen získání materiálu.   
 
11:55 ukončení dopoledního bloku SZ 
 
Pokračování SZ 13:30 
 
KALENDÁRIUM 2022 
15. – 16. 1. Vyráběcí víkend (Radka Kopřivová) 
29. – 30. 1. O stříbrného Trilobita (kmen Trilobit) 
4. – 6. 2. Seifertovo zimní klání, Fara MH (Nechodí) 
12. – 13. 2. Ples LLM (Mak, Bílovice) 
19. – 20. 2. NZ 1. víkend  
19. – 20. 3. Jarní klíčení 
26. – 27. 3. NZ 2. víkend; Stará Praha (Ťapáč) 
2. – 3. 4. Setkání VL, Samechov (Willy) 
9. – 10. 4. Dřevní brigáda, Kosí potok (Tokaheya) 
14. – 18. 4. SRK, Samechov (Me) 
7. – 8. 5. Čiwawa, šifrovačka 15+ (Todi) 
21. – 22. 5. TaMaLo (Strážci údolí) 
4. – 5. 6. Brigáda Fram (Filip) 
 Lakrosový turnaj (Stop) 
11. – 12. 6. Trilobitman (Kmen Trilobit)  

Senná brigáda, Kosí potok (Tokaheya) 
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18. – 19. 6. Brigáda Kosí potok (Tokaheya) 
25. - 26. 6. Brigáda Kosí potok (Tokaheya) 
16. – 31. 7.  Táboření LLM, Kosí potok 
23. 7. Sněm LLM, Kosí potok 
15. – 19. 8. Ostrov (Nechodí) 
20. – 27. 8. Čotokva ML  
10. – 11. 9. Hradohraní (Nechodí) 
24. – 25. 9. Tawiskara (Wašteláka) 
1. – 2. 10. Kiwendota (Kmen Bobři) 
22. – 23. 10. Sněm zástupců 
5. – 6. 11. Podzimní ohnivecké setkání (BoHr) 
 
 
 
 
 
Organizátoři akcí uvedených v kalendáriu svoje akce představili. 
 

• Pozvánka na křest knih vydaných LLM – S modrou oblohou, Bibliografie EST 
• Pozvánka na akci Domovní znamení 

 
Základny LLM – investiční záměry 
T. Sadílek - Chlup - Samechov –  

• Přestavba na zázemí pro akce, nutná rekonstrukce pro špatný stav. 
• Pozemky na Samechově jsou rozděleny, nelze na jednom pozemku postavit srub 

velikosti, kterou potřebujeme. Snaha o sloučení pozemků. Výstavba po etapách. 
1.etapa – studna. 

 
Diskuze: 
L. Horina - Ježek: Proč se nedá postavit srub na druhém pozemku?  
K. Pejšová – Lasík: Větší stavbu nelze zvětšit – vázáno pouze stavěnou plochou. Menší 
stavba lze zvětšit, ale srub by rozděloval pozemky, hůře by se pak pozemky využívaly pro 
další táboření. Bylo by nutno pokácet vzrostlé stromy.  
• Teď na Samechově – 5 sad tyčí, snaha doplnit tyče pro šeltry. 

 
F. Chmel – chata Klen  

• Cena 4,5 mil., 0,5 mil. za stavební dokumentaci pro Klen i ostatní základny, zbývá 
z daru kanadských woodcrafterů cca 4 mil.  

• Cíl: za naše peníze rekonstruovat, následně provoz z dotací. 
• Zatím zimní přístup pouze po běžeckých tratích, tzn. na běžkách, plán zajistit cestu 

mimo běžecké tratě. 
• V současném stavu cca obě chatky pro 20 lidí. 
• Rozvaha – rekonstrukce, úprava je ekonomicky nevýhodná. Rozhodnutí – zbourat a 

postavit znovu. Povinnost dodržet stávající půdorys. Náš pozemek je v současnosti 
pouze půdorys, rozjednáno, že by Jáchymov odprodal okolní pozemek.  

• Zatím nelze nabízet k ubytování pro větší kmeny a veřejnost. Pro malé skupiny 
v současné době ubytování ano, dojednávat s kanceláří LLM. Velikost 10 + 7 lůžek. 

• Snaha v dubnu podat tříletý projekt po zpracování projektové dokumentace. 
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Přestávka: 14:55 – 15:15 
Zahájení dalšího bloku v 15.15 
 
 
J. Zelenka – Zelí - Představení záměru kmene Trilobit   
koupě pozemku, stavba klubovny v Cholticích  

• Představení kmene – nárůst členské základny od roku 2010 (10 členů) do roku 2020 
(71 členů),  

• Snaha postavit klubovnu (z přírodních materiálů) na městském pozemku. – 
představení plánů – klubovna – společenská místnost, kuchyň, sociální zázemí, v patře 
– spaní cca pro 20 lidí 

• Vize: otevření mimo kmenovým lidem: ubytování, školení, lesní školka 
• Požadavek – souhlas od SZ, že lze pozemek od obce koupit a část pozemku mimo 

stavbu mít cca na 30 let v pronájmu  
• Odhadovaná cena stavby: 2 – 3 mil.,  
• Odhadovaná cena pozemku: 400 – 500 m2, cca 25 000,- Kč 

Diskuze: 
T. Sadílek – Chlup: náčelnictvo navštívilo místo, jedná s úřady, smlouva se připravuje 
Současný stav: jedná se o koupi pozemku, připravuje se stavební dokumentace 
Majetek by byl LLM a správci kmen Trilobit. 
K. Lunerová -Maquiémi: Z čeho by se projekt hradil. 
T. Sadílek – Chlup: Rádi bychom využili dotace, ale část asi bude muset být hrazena z daru 
Kanadských woodcrafterů. 
 
Kontrola hlasovacího zařízení: 49 
Hlasování:  
Mandát náčelnictvu pro jednání s kmenem Trilobit ve věci použití finančních prostředků z 
kanadského daru na nákup pozemku a náklady na projektovou dokumentaci stavby klubovny. 
 
Pro: 48  proti: 0  zdržel se: 1 
Návrh byl schválen. 
 
M. Kotval – Jelen - Představení záměru kmene Bobrů 

• Představení kmene: cca 75 aktivních členů, 2 – 3 schůzky/týden 
• Potřeba nových prostor – malá klubovna 
• Nabídka: sdílet budovu s Říčanským spolkem Baráčníků 
• Potřeba rekonstrukce, dobré umístění pro potřeby kmene 
• Žádost: schválení mandátu pro náčelnictvo pro jednání s Bobry, případně pro půjčku 

na rekonstrukci 
Diskuze: 
T. Sadílek - Chlup: Jediné jak je možně podpořit kmen Bobrů, je půjčkou, koupě není možná. 
Pozemek patří městu, stavba spolku Baráčníkům, bude snaha získat stavbu od Baráčníků. 
F. Chmel: Doporučuji intenzivnější jednání s městem, jestli by město bylo ochotno přispět. 
M. Kotval - Jelen: Budeme se snažit přednostně jednat s městem. 
F. Chmel: Potřebujeme, jako náčelnictvo mandát, abychom mohli jednat operativně. 
L. Horina - Ježek: Máme s městem negativní zkušenost, strach, že město odkoupí, 
zrekonstruuje a Bobrům nepronajme. Proto bych volil cestu odkoupení stavby. 
A. Sedláček – Tokaheya: Je potřeba spíš než investovat, předložit městu projektový záměr. 
 
Hlasování 
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Mandát náčelnictvu pro jednání s kmenem Bobrů ve věci půjčky na rekonstrukci klubovny z 
finančních prostředků kanadského daru.  
 
Pro: 45  proti: 0  zdržel se: 4 
Návrh byl schválen. 
 
 
Usnesení SZ 
 
Usnesení SZ LLM konaném 23.10.2021 ve školícím středisku Doubravka 
 

• SZ bere na vědomí 
• zprávy členů náčelnictva, kontrolní a revizní komise a ÚROP 
• předběžný termín příštího Sněmu zástupců 22. 10. 2022 
• vznik rodů: Bílí vlci (Liberecký kraj), Wanakahoma (Středočeský kraj), Medvědi 

(Středočeský kraj), Přátelé divočiny (Středočeský kraj) 
• koupi nemovitosti na Jahodové louce pod Božím Darem z finančních prostředků 

kanadského daru  
• časový harmonogram akcí LLM pro rok 2022 
•  
• SZ schvaluje 
• účetní závěrku za rok 2020. 
• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31. 12. 2021 včetně 

výše pro rok 2022 takto: děti do 15 let – 350 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní 
– 450 Kč; dospělí výdělečně činní – 650 Kč, rodiny – 800 Kč. 

• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených po 31. 12. 2021 pro rok 
2022 takto: děti do 15 let – 400 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 500 Kč; 
dospělí výdělečně činní – 700 Kč, rodiny – 850 Kč. 

• výši odvodu příspěvků nových členů (tedy těch, kdo vstoupí do LLM po 31. 12. 2021) 
na ústředí pro rok 2022 takto: děti do 15 let – 350 Kč; studenti, důchodci, výdělečně 
nečinní – 450 Kč; dospělí výdělečně činní – 650 Kč, rodiny – 800 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). 

• mandát náčelnictvu pro jednání s kmenem Bobrů ve věci půjčky na rekonstrukci 
klubovny z finančních prostředků kanadského daru.  

• mandát náčelnictvu pro jednání s kmenem Trilobit ve věci použití finančních 
prostředků z kanadského daru na nákup pozemku a náklady na projektovou 
dokumentaci stavby klubovny. 

 
 
Diskuze: 
D. Laštovičková – Todi: vznesla návrh na posun termínu SZ 2022 
K. Lunerová – Maquiémi: Upozornila, že na konci října se odevzdávají dotace, posu dozadu 
není možný, posun dopředu lze. 
T.Sadílek – Chlup: Víkend pře navrhovaným termínem SZ se kryje s akcí ČRDM 72 hodin. 
 
Návrh: přesunu SZ 2022 na 15.- 16. října 



Zápis z SZ LLM 23. 10. 2021 školící středisko Doubravka 

Stránka 11 z 12 

Hlasování: 
Pro: 13  proti: 10 zdržel se: 26 
Návrh byl přijat 

Diskuze: 
T. Sadílek – Chlup: Návrh na opětovné hlasování ke změně termínu.
Z. Doubravka: Proč členové náčelnictva nemohou v nově navrhovaném termínu.
Náčelnictvo odpovědělo, že se jedná o osobní důvody.

Hlasování o znovuotevření hlasování ohledně data příštího SZ. 
Pro: 40  proti: 6  zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

SZ znovu otevírá diskuzi a hlasování o termínu konání SZ 2022: 
Petr Kopřiva: 
Návrh k vizualizaci, komu nevyhovuje 15. – 16. 10.2022 
Návrh k vizualizaci, komu nevyhovuje 22. – 23. 10.2022   
Čeyanala: podpořit osobní důvody jejich časových možností 
Ema: Prosí, aby se o posunutí termínu dopředu i nadále uvažovalo. 
L. Vaňková: Pozdější termín vyhovuje z důvodů sběru ekonomických dat, které se mohou
prezentovat na SZ.
Eva Weislová: Podpora přání dětských kmenů o posunutí termínu.
M. Pejša – Medvěd: dotaz zda nebude stažen návrh o posunu termínu SZ 2022.
D. Laštovičková – Todi: Na návrhu trvá.

Kontrola hlasovacího zařízení: Došlo k úbytku hlasů na 47 
Nové hlasování o změně termínu SZ 2022 
Pro: 3  Proti: 25 zdržel se: 19  
Návrh nebyl přijat 

Hlasování o usnesení SZ 2021 
Pro: 47  proti: 0  zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 

Diskuze: 
K. Lunerová – Maquiemi: pozvánka na Bobří hrad
P. Hlaváčová – Tawasentha: poděkování dalším dobrovolníkům pro úpravu Svitku pro ML
L. Horina – Ježek: upraví téma - rybaření
P. Spálený – Yučikala:upraví téma modelář,
P. Hlaváčová – Tawasentha: sháníme ještě někoho pro práci se dřevem
Doubravka – návrh pro setkání všech, kdo pracují s dětmi 12+
P. Spálený – Yučikala: rád by našel následovníka v IT, zaučí kohokoliv
J. Hladík – Chirurg: Ptá se na modernizaci Svitku VL .
T. Sadílek – Chlup: Svolání diskuze Svitek VL.
Od 18 hodin začínají dva panely
1. panel: motivace dětí 12+
2. panel: úprava Svitku pro VL

T. Sadílek - Chlup: Závěrečné slovo náčelníka
Poděkování Anně Bartošové a Lucii Vaňkové za práci pro Ústředí LLM
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Závěr 

Zasedání SZ bylo poté slavnostně z.akončeno. 

v ' 

Martin Pejša, za předsedající SZ 

... ����.! ............. . 
Radka Skoupilová, za zapisovatelky 
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	Mandát náčelnictvu pro jednání s kmenem Trilobit ve věci použití finančních prostředků z kanadského daru na nákup pozemku a náklady na projektovou dokumentaci stavby klubovny.

