
Zápis z Valné hromady LLM konané 8. 10. 2011 v Krásensku 
 
Přítomni 

– s hlasovacím právem: 

J. Vrána, T. Kubín (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), J. Žádník, H.Novotná 

(kmen 610 Huascarán), J. Jonák, P. Kitlerová (kmen 216 Jestřábi), M. Ryšavá (kmen 614 Jezerní lidé), J. Sokol (kmen 307 Jilm), A. 

Vovsová (kmen 616 Kynkažu), J. Kluiber ( kmen 207 Lacerta Peta), V. Řezáč (kmen 121 Mawadani), T. Lümel, J. Pospíšil (kmen 

707 Okwaho), V. Suk (kmen 214 Osmaka Opo), V. Boška (kmen 215 Sacagawea), A. Šuláková, R. Machain ( kmen 615 Stopaři), V. 

Svoboda, J. Kraupner (kmen 119 Strážci údolí), J. Merhaut (kmen 123 Ťapáč), P. Šebesta (kmen 609 Tatankaska), J. Plšek, M. 

Krausová (kmen 506 Tate Osmaka), J. Zelenka (kmen 501 Trilobit), M. Pejša, K. Pejšová (kmen 114 Tussilago), P. Sláma, M. 

Slámová (kmen 609 Vlci), J. Krejčíř (kmen 715 Wabash), Z. Laita, L. Laitová (kmen 108 Wahpeton), P. Harant, K. Majerová (kmen 

109 Walden), J. Beránek (kmen 608 Wallowa), M. Pernický (kmen 611 Wannawega), J. Doležalová (rod M.W.,zástupce rodů), M. 

Řezáčová (zástupce stráží), K. Lunerová, A. Sedláček, J. Bejček, J. Klement, J. Kluiberová, J. Porsch, M. Nedvědová (náčelnictvo) – 

celkem 46 hlasů 

– bez hlasovacího práva: 

M. Kubín, (kmen 213 Bobrů), D. Korecký (kmen 128 Čovečové), I. Hönigová (kmen 125 Drum Bun), R. Eliáš (kmen 610 

Huascarán), E. Matušková (kmen 616 Kynkažu), K. Bošková, J. Danišková ( kmen 207 Lacerta Peta), A. Volf, K. Zuntová, N. 

Vajsichorová (kmen 121 Mawadani), D. Herman, J. Daniška (kmen 215 Sacagawea ), V. Svoboda, B. Svobodová (kmen 119 Strážci 

údolí), P. Merčák (kmen 609 Tatankaska), N. Jará (kmen 506 Tate Osmaka), R. Zika (kmen 114 Tussilago), M. Kozirková, E. 

Kuklová (kmen 715 Wabash), D. Peterová (kmen 109 Walden), A. Hájková 

 

Omluveni: 

kmen 612 Arapaho, kmen 714 Čan Haka, kmen 104 Kruh, 293 Omaha, kmen 303 Otyókwa, kmen 111 Severní hvězda, kmen 304 

Sokoli, kmen 222 Wanagi Oyate, kmen 205 Yellow Knife, rod Hledači, rod Tygři, rod Ačjuta Gotra 

 

 

Zahájení 
Chvíli po 9 hodině zahájil Valnou hromadu ohnivec J. Porsch – Ablákela. Poté následovala tichá vzpomínka 

na J. Pacla – Migisiho, který opustil letos v červnu naše řady. 

 

Kontrola usnášeníschopnosti 

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

Marta Ryšavá, Jan Merhaut a David Korecký rozdali hlasovací dřívka. Z 33 kmenů, které mají právo 

hlasovat, jsou přítomni zástupci 26 kmenů. VH je usnášeníschopná. 

Počet hlasujících: na začátku jednání: 46. 

 

Volba orgánů VH 

předsedající: I. Hönigová – Awačin (pro 46, proti 0, zdržel se 0) 

zapisovatel: M. Řezáčová – Marka, A. Hájková – Alča (pro 46, proti 0, zdržel se 0) 

komise VH: M. Ryšavá, J. Merhaut, D. Korecký (pro 46, proti 0, zdržel se 0) 

 

Přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení 

Program byl doplněn a poté schválen – pro 46, proti 0, zdržel se 0. 

 

Představení nových kmenů 

Náčelnice LLM Kamila přivítala všechny přítomné. Představila nové základní články – kmen Kynkažu, 

kmen Stopaři, kmen Lacerta Peta, rod Tygři. Potom slavnostně předala Zakládací listiny přítomným 

zástupcům. 

 

Zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise, ÚROP 

Své zprávy přednesli: členové náčelnictva a rozšířeného náčelnictva Kamila Lunerová (zpráva náčelnice), J. 

Porsch – Ablákela (ohnivci, kmenové zřízení), J. Klement – Čiko (činnost ML, Velké hry, web), M. 

Nedvědová – Mája (náčelnické zkoušky, Čotokva ML), J. Kluiberová – Čeyanala (e-learning, Anglie), J. 

Bejček – Thokata Mani (lesní mateřské školky – bez ppt), K. Benešová – Wičanhpi (časopis Woodcraft – 

bez ppt), A. Sedláček – Tokaheya (Kosí potok a Fara Michalovy Hory), K. Lunerová (Filipova Huť, zpráva 

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

Pernický – Perník (závěry kontroly KRK – bez ppt), A. Sedláček (ČRDM). 

 

Činovníci zodpověděli dotazy. Prezentace zpráv jsou k dispozici v kanceláři LLM a na webových stránkách 

v samostatných přílohách. 
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Kontrola plnění úkolů z předcházející VH 
VH ze 16. 10. 2010 v Praze ukládá: 

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

 zprávu k objektu v Břeclavi – SPLNĚNO 

• náčelnictvu postupovat podle doporučení KRK – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, ŘEŠÍ SE 

 

Kontrola plnění závěrů KRK z předcházející VH 

• Dokončit kolaudaci objektu a objekt dovybavit vnitřním vybavením. ŘEŠÍ SE – SPLNĚNÍ DO 

KONCE ROKU 2011. 

• Přenést všechny zbývající náklady s objektem v Břeclavi na správcovský kmen. SPLNĚNO 

• Pokračovat v pořádání školení pro kmeny, a to v oblasti hospodaření a evidence členů. SPLNĚNO 

• Pečlivěji sledovat náležitosti předkládaných účetních dokladů, zvláště od kmenů. REŠÍ SE 

• Dopracovat systém vnitřních účetních směrnic LLM. ŘEŠÍ SE 

• Pokračovat v uplatňování opatření nevyplácet či krátit dotace kmenům, které nedodrží metodiku 

MŠMT a stanovený termín předání podkladů. SPLNĚNO 

• Ve spolupráci s kmeny zpracovat evidenci majetku ve kmenech, pořízeného z dotací. ZADÁNO 

• Zpracovat a odevzdat vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2009. SPLNĚNO 

• Se zaměstnanci uzavřít dohody o hmotné  zodpovědnosti. ZADÁNO 

• Jednou ročně prověřit výhodnost uzavřených pojistných smluv na pojištění majetku a odpovědnosti 

za škody, případně upravit výše limitů pojistného plnění dle aktuální hodnoty majetku. PLNĚNO 

PRŮBĚŽNĚ 

• Dořešit vymožení pohledávek za bývalým správcem základny Filipova Huť s ohledem na promlčecí 

lhůtu. ZADÁNO 

 

Přestávka na oběd 
 

Diskuze: 

 

Schválení účetní závěrky za rok 2010 

Hospodářka M. Řezáčová – Marka uvedla tento bod a zodpověděla dotazy. VH schválila účetní závěrku za 

rok 2010 a vypořádání zisku za rok 2010 ve výši 10 301,41 Kč převodem do vlastního jmění (pro: 43, proti: 

0, zdržel se: 0). 

 

Příspěvky na rok 2012 

Hospodářka přednesla návrh náčelnictva ponechat příspěvky v roce 2012 stejné jako letos, tj. dospělí: 480,- 

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

Ostatní pravidla také ponechat stejná, na závěr doplnit nemožnost využívání dotací pro ty, kdo platí pouze 

poměrnou část příspěvků: 

- Termín pro zaplacení příspěvku do 31. 12. 2011. 

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

- V ceně minimálně 1 číslo časopisu. 

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

nárok na časopis ani na využívání dotací přerozdělovaných LLM) 

VH po krátké diskuzi tento návrh schválila (pro: 43, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Objekt Břeclav 

Pokročily úklidové práce v dalších místnostech (půda, místnosti v 2. podlaží, 1 místnost v přízemí – 

opravena a upravena na kuchyň, zprovozněno WC a koupelna v přízemí. Financování oprav je hrazeno 

z vlastních zdrojů kmene, sponzorskými dary, dobrovolnickou prací, příjmem z reklamy na fasádě. Objekt 

lze využívat pro víkendové akce (možnost ubytování pro cca 15-20 osob na žíněnkách v herně nebo na 

karimatkách v klubovně), využil kmen Stopaři.  
 

Brigády Kosák 

Sedláček informoval o brigádách proběhlých v roce 2011 a výhledu pro rok 2012. Je třeba upravit počet 

účastníků na jednotlivých brigádách dle potřeby z důvodu lepší koordinace práce. Brigád je v jarních 

měsících několik, letos se stalo, že na jedné bylo účastníků příliš, ale na ostatních málo. 
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Ubytování FH 

Proběhla diskuze o tom, kdo má přednost při využívání chaty – ti, kdo vytíží celou chatu na týden nebo 

členové LLM? Návrh: Od 3. neděle v lednu do 3. neděle v březnu má přednost ten, kdo obsadí celou chatu 

na celý týden. Tato podmínka zaniká při neobsazení chaty 6 týdnů před termínem pobytu. Dle stávajícího 

ubytovacího řádu trvá přednost členů LLM 6 měsíců před zahájením pobytu. Do termínu obsazenosti dát 

informaci, bude-li mít objednávající při objednání celé chaty nějakou kapacitu volnou – musí napsat do 

formuláře, úkol pro Yučiho – aby poznámka byla vidět. Doplnit do formuláře info, zda se jedná o členy LLM 

nebo ne. Výsledek debaty: náčelnictvo má úkol zapracovat připomínky a upravit ubytovací řád. 

 

Kalendárium 

Proběhlo doplnění kalendária na rok 2011 – 2012. Aktuální stav na webu. 

 

5. – 6. 11. Dobrovolnický víkend  Michalovy Hory Tokaheya 

12. – 13. 11. Ohnivecké setkání  Bobří Hrad Ohnivecké společenství 

12. 11. Kurz šití mokasínů LMŠ Šárynka Tokaheya 

3. 12. 2011 Domovní znamení Praha Strážci údolí 

Leden 2012 Seminář o M. Seifertovi Praha náčelnictvo 

4. – 5. 2. 2012 náčelnické zkoušky ??? 

18. – 19. 2. 2012 náčelnické zkoušky ??? 

3. – 4. 3. 2012 náčelnické zkoušky ??? 

17. – 18. 3. 2012 náčelnické zkoušky ??? 

24. – 25. 3. 2012 17. české POW WOW Kladno Indian Corral 

31. 3. – 1. 4. Ples LLM Žatec Lacerta Peta 

14. 4. Stará Praha Holešovice Ťapáč 

21. 4. Bloudění woodcrafterů okolí Tuchlovic Jestřábi 

21. – 22. 4. Dřevní brigáda Kosí potok Tokaheya 

28. 4. – 1. 5. Nejkrásnější sbírka ??? Drum bun a Okwaho 

5. – 8. 5. Setkání rodinných kmenů + Tawiskara tábořiště u Jaroměře Tate Osmaka 

19. – 20. 5. Olympiáda  Jestřábi 

24. – 27. 5. Bambiriáda 

9. – 10. 6. Stopa černého vlka Sklené nad Oslavou Stopaři 

16. – 17. 6. Brigáda Kosí potok Tokaheya 

23. – 24. 6. Brigáda Kosí potok Tokaheya 

29. 6. – 15. 7. Táboření LLM Kosí potok 

5. 7. Výstava Michalovy Hory 

7. 7. – 8. 7. Otevřený víkend na táboření LLM pro veřejnost (vč. LMŠ) 

1. 9. Sněm LLM Sklené nad Oslavou  

15. – 16. 9. Setkání kmenů LLM a oddílů A-tom u Červeného Kostelce Tate Osmaka 

28. – 30. 9. Kiwendotha + TaMaLo Sklené nad Oslavou Šamanský tým 

6. 10. Valná hromada LLM Čechy náčelnictvo 

 

Komunikace s kanceláří 

Jitka Doležalová apelovala na přítomné, aby posílali dál členům zajímavé informace, které jsou rozesílány 

z kanceláře, a reagovali zpátky, pokud je vyžadováno. Kancelář plánuje rozšířit rozesílku mailů nejen na 

náčelníky, ale všem, kdo o to projeví zájem. 

 

Sponzoring LLM 

Ústředí se snaží hledat různé zdroje financování, a proto zvažuje možnost vydat propagační samolepky, které 

bude možno zakoupit např. za 1000,- Kč. 

 

Prezentace ML 

Absolventi letošní Čotokvy ML, kteří se sešli na VH, prodiskutovali tyto body: 

- podílení se na činnosti kmenů 

- přechod z ML do VL 

- setkání účastníků Čotokvy ML apod. – stačí „obědové kolečko“ na akcích ML 

- jak se jim daří naplnit ty příležitosti, o kterých se na Čotokvě dozvěděli 
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Bambiriáda 

Jiří Plšek – Waštélaka vyzval přítomné, aby se zapojili do akcí typu Bambiriáda a prezentovali činnost LLM 

i navenek. Dále zazněl dotaz, jestli je možno informovat na těchto akcích o kmenech, jestli chtějí přibírat 

nové členy – zjišťování aktuální situace zajistí kancelář LLM 

 

Další možnosti vzdělávání v LLM 

Marie Nedvědová – Mája vznesla dotaz, v jakých dalších oblastech by bylo možné nabízet členům LLM 

vzdělávací akce – ať už na straně nabídky nebo poptávky. 

 

Tábor v Banátu 

LLM se již třikrát zapojila do přípravy tábora pro krajany z Banátu. Pro příští rok chybí hlavní vedoucí, 

hledáme zájemce, který by to převzal – v případě zájmu se obraťte na A. Sedláčka – Tokaheyu. 

 

Seminář indiánských technologií 

Byl by zájem o takovou akci? Pokud vyjde projekt Klíče pro život (náčelnické zkoušky), bude toto obsahem 

jednoho z běhů náčelnických zkoušek příští rok. Dále je možnost propojit znovu informace o takových 

seminářích pořádaných Indian Corralem. 

 

Závěr 
Na závěr se přistoupilo k hlasování o usnesení VH. Poté ohnivec ukončil valnou hromadu a poděkoval za 

příjemnou atmosféru. 

 

 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY LLM KONANÉ 8. 10. 2011 V KRÁSENSKU 
Před zahájením hlasování byl přepočítán počet hlasů – v době hlasování přítomno 42. 

 

VH bere na vědomí 

 přednesené zprávy členů náčelnictva, kontrolní a revizní komise, ÚROP 

 předběžný termín příští valné hromady 6. 10. 2012 

 vznik kmene Stopaři (Brno), Kynkažu (Brno), Lacerta Peta (Mělník), rodu Tygři (Praha) 

 zprávu o stavu objektu v Břeclavi 

 časový harmonogram akcí LLM pro další období 

 

VH schvaluje 

 účetní závěrku za rok 2010 

 vypořádání zisku za rok 2010 ve výši 10 301,41 Kč převodem do vlastního jmění 

 výši odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2012 takto: děti do 15 let – 240 Kč; studenti, důchodci, 

výdělečně nečinní – 300 Kč; dospělí výdělečně činní – 480 Kč, rodiny – 600 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 ani na využívání dotací přerozdělovaných LLM) 

 termín odvodu příspěvků na ústředí pro rok 2012 a aktualizace dat o členech kmene v registru OP na 

31.12.2011 

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

 

VH ukládá 

 náčelnictvu upravit Ubytovací řád FH podle závěrů diskuze (přednost členů LLM, přednost využití 

celé chaty na celý týden v termínu od 3. neděle v lednu do 3. neděle v březnu) 

 zajistit úpravu rezervačního formuláře FH na webu 

 

Valná hromada schvaluje usnesení ze dne 8. 10. 2011 (42 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

Potvrzujeme správnost a platnost usnesení 

 

Marta Ryšavá Iva Hönigová  Markéta Řezáčová 

předsedkyně komise VH předsedající VH  zapisovatel VH 


