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Zápis z Valné hromady LLM konané 6. 10. 2012 v Tuchlovicích  

Přítomni:  
- s hlasovacím právem  
J. Vrána, T. Kubín (kmen 213 Bobrů), R. Směták (kmen 128 Čovečové) T. Jurkovič (kmen 125 Drum Bun), J. 
Jonák, I. Kaletová (kmen 216 Jestřábi), M. Ryšavá (kmen 614 Jezerní lidé), J. Sokol (kmen 307 Jilm), F. Kříž, 
M. Wittlich, O. Haman, M. Hamanová (kmen 104 Kruh), J. Klement (kmen 616 Kynkažu), P. Koutenský (kmen 
207 Lacerta Peta), V. Řezáč (kmen 121 Mawadani), T. Lümel, J. Pospíšil (kmen 707 Okwaho), M. Martan 
(kmen 214 Osmaka Opo), J. Janáková (kmen 303 Otyókwa), R. Machain, P. Šulák (kmen 615 Stopaři), K. 
Rozinková (kmen 405 Strážci pokladů), Ch. Vorlíček, V. Pařízková (kmen 119 Strážci údolí), N. Jará, J. Plšek 
(kmen 506 Tate Osmaka), J. Zelenka (kmen 501 Trilobit), J. Merhaut (kmen 123 Ťapáč), P. Merčák (kmen 609 
Tatankaska), K. Pejšová, P. Hlaváčová (kmen 114 Tussilago), J. Novák (kmen 108 Wahpeton), P. Harant, K. 
Majerová, M. Palečková (kmen 109 Walden), B. Homola, J. Beránek (kmen 608 Wallowa), P. Spálený (kmen 
222 Wanagi Oyate), J. Doležalová (zástupce rodů), J. Šťastný (zástupce stráží), K. Lunerová, A. Sedláček, J. 
Bejček, J. Kluiberová, V. Levínský, M. Nedvědová, M. Řezáčová – celkem 47 hlasů  
 
– bez hlasovacího práva:  
M. Kubín, (kmen 213 Bobrů), I. Jurkovičová (kmen 125 Drum Bun), K. Zuntová (kmen 121 Mawadani), K. 
Bošková, J. Danišková, J. Kluiber, T. Němcová (kmen 207 Lacerta Peta), F. Chmel (kmen 214 Osmaka Opo), B. 
Zifčáková (kmen 303 Otyókwa), A. Šuláková (kmen 615 Stopaři), J. Rozinek (kmen 405 Strážci pokladů), V. 
Svoboda ml., V. Svoboda (kmen 119 Strážci údolí), R. Zelenková (kmen 501 Trilobit), A. Laštovičková (kmen 
123 Ťapáč), A. Hájková, L. Vaňková (kmen 109 Walden), E. Beránková, P. Vilhelm, (stráže)  
 
Omluveni:  
kmen 610 Huascaran, kmen 293 Omaha, kmen 215 Sacagawea, kmen 304 Sokoli, kmen 607 Vlci, kmen 715 
Wabash, kmen 611 Wannawega, kmen 205 Yellow Knife, rod 507 Ačjuta Gotra, rod 714 Čan Haka, rod 206 
Hledači, rod 406 Šemíci, rod 407 tal Kyrte, rod 106 Tygři, J. Porsh  
 
Nepřítomni:  
kmen 612 Arapaho, kmen 111 Severní hvězda  
 
Zahájení  
V 8.32 zahájili Valnou hromadu zástupkyně ohniveckého společenství P. Hlaváčová – Tawasentha a 
K. Pejšová – Lasík.  
 
Kontrola usnášeníschopnosti  
Coral – Václav Svoboda ml. vysvětlil, jak bude VH probíhat.  
Pat – Jiří Kluiber a Marta Ryšavá rozdali hlasovací dřívka. Z 35 kmenů, které mají právo hlasovat, 
jsou přítomni zástupci 24 kmenů (od 8.47 hod. 25 kmenů). VH je usnášeníschopná.  
Počet hlasujících na začátku jednání: 46, později počet kolísal mezi 45 a 48.  
 
Volba orgánů VH  
předsedající: Václav Svoboda ml. – Coral, Roman Směták (pro 46 , proti 0, zdržel se 0)  
zapisovatel: Jitka Danišková – Woapewin, A. Hájková – Alča (pro 46, proti 0, zdržel se 0)  
hlasovací komise: M. Ryšavá – předseda komise, J. Doležalová, J. Kluiber (pro 46, proti 0,zdržel se 0)  
v 8.47 přišel zástupce kmene Strážci pokladů, počet hlasujících se tak zvýšil na 47.  
 
Přečtení navrženého programu, jeho doplnění a schválení  
Program byl doplněn a poté schválen – pro 47, proti 0, zdržel se 0.  
 
Přivítání nového kmene Strážci pokladů  
Náčelnice LLM – K. Lunerová představila nový základní článek – kmen Strážci pokladů a předala 
přítomným zástupcům Zakládací listinu.  
Dále poreferovala o dalších nových vzniklých základních článcích: rody – tal Kyrte, Šemíci a 
Okwaaho (název později změněný na Psí družina). 
- glejty za OP a mistrovství – K. Lunerová - náčelnice předala dodatečně glejty, které měly být 
předány na Sněmu LLM konaném 31. 8. 2012 ve Skleném nad Oslavou:  
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P. Merčák – Stoupa obdržel glejt za péči o Břeclav  
J. Mackovi - Čiksikovi – byl předán glejt hlasatel woodcraftu (který mu nebyl předán před dvěma lety)  
K. Lunerové předal A. Sedláček – Tokaheya glejt za velký čin – za uspořádání výstavy v Michalových 
Horách tento rok v létě (5. – 7. 7. 2012)  
 
Zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise, ÚROP  
Své zprávy přednesli a prezentace promítli: členové náčelnictva a rozšířeného náčelnictva Kamila 
Lunerová (zpráva náčelnice – zhodnocení uplynulého roku, OPVK a Svitek ML, Kontrola plnění 
úkolů z minulé VH, Filipova Huť), A. Sedláček – Tokaheya (Kosí potok – pravidla táboření, táborový 
řád, Fara Michalovy Hory, zpráva o dárcovských samolepkách, předložení návrhů k posouzení), J. 
Klement – Čiko (Velké hry, Malá lóže, Šamanský tým), J. Porsch – Ablákela (zpráva ohnivce) – z 
důvodu nepřítomnosti ohnivce na VH přečetla jeho zprávu J. Kluiberová, J. Bejček – Thokata Mani – 
Lesní mateřské školky, M. Řezáčová – Marka (hospodářka – hospodaření, počet členů, nové stanovy), 
člen KRK J. Kluiber - Pat (závěry kontroly KRK – bez ppt), M. Nedvědová - Mája a J. Kluiberová – 
Čeyanala (vzdělávání v LLM, Čotokvy a NZ), J. Kluiberová – Čeyanala (NZ budoucnost, mezinárodní 
aktivity), P. Spálený – Yučikala (prezentace novinek na webu), P. Merčák – Stoupa (zpráva o objektu 
v Břeclavi)  
Činovníci zodpověděli dotazy. Prezentace zpráv jsou k dispozici v kanceláři LLM a na webových 
stránkách v samostatných přílohách.  
 
Informace mimo prezentace:  
Zpráva náčelnice o uplynulém roce – K. Lunerová  

– při hodnocení počtu členů LLM důrazně apelovala na všechny přítomné, aby byli 
doregistrováni členové ve věku do 26-ti let  

 
přestávka na oběd 
 
Kontrola pln ění úkolů z předcházející VH 
 
VH ze 17. 10. 2011 v Tuchlovicích ukládá: 
 
- 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) Splněno 

• zajistit úpravu rezervačního formuláře FH na webu Řeší se 
 
- Plnění závěrů KRK z VH 2010 

1. Dokončit kolaudaci objektu na Filipově Huti a objekt dovybavit vnitřním vybavením. Splněno s 
výjimkou poslední etapy 

2. Pokračovat v pořádání školení pro kmeny, a to v oblasti hospodaření a evidence členů. Plní se 
průběžně 

3. Pečlivěji sledovat náležitosti předkládaných účetních dokladů, zvláště od kmenů. Plní se průběžně 
4. Dopracovat systém vnitřních účetních směrnic LLM. Pozastaveno z důvodu plánované změny 

stanov 
5. Uplatňovat opatření nevyplácet či krátit dotace kmenům, které nedodrží metodiku MŠMT a stanovený 

termín předání podkladů. V roce 2011 nebylo uplatněno 
6. Ve spolupráci s kmeny zpracovat evidenci majetku ve kmenech. Řeší se 
7. Se zaměstnanci uzavřít dohody o hmotné zodpovědnosti. Řeší se 
8. Prověřovat výhodnost uzavřených smluv s cílem minimalizovat náklady, zejm. za bankovní poplatky, 

mobilní telefony, energie či pojištění; zvážit zpoplatnění elektronického vydávání některých publikací. 
Částečně se plní 

9. Uvolnit k použití finanční prostředky z fondu Křemešník. V roce 2011 nebylo potřeba 
10. Dořešit vymožení pohledávek za bývalým správcem základny Filipova Huť s ohledem na promlčecí 

lhůty.  
Řeší se  - Bylo uzavřeno „Uznání dluhu“ a splátkový kalendář, který však není dodržován. 
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11. Častěji zálohovat počítačová data. 

Data se  zálohují 2x měsíčně - Splněno 
12. Řešit problémy týkající se členské základny LLM, motivovat i nadále kmeny např. výší poskytované 

dotace při splnění daných podmínek věkové struktury a nárůstu počtu členů.  
Splněno 

13. Vytvořit metodiku pro vypořádání zaniklých kmenů a v této souvislosti prověřit vypořádání dosud 
zaniklých kmenů. 
Řeší se 
 
Volba nového člena náčelnictva: 
K. Lunerová  – navrhla VH ke zvážení zvolení nového člena náčelnictva – F. Chmela, který by řady 
náčelnictva doplnil a podpořil činnost náčelnictva; v uplynulých letech vícekrát dokázal, že bude 
plnohodnotným členem náčelnictva 
 
O zvolení nového člena náčelnictva rozhodla VH tajným hlasováním. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 45  Proti: 1  Zdržel se: 0 
VH zvolila nového člena náčelnictva na zbytek volebního období do následující VH. 
Od okamžiku volby má nový člen náčelnictva hlasovací právo. Počet hlasujících se zvyšuje na 47 
 
Diskuze: 
Schválení účetní závěrky za rok 2011 
Hospodářka M. Řezáčová – Marka uvedla tento bod, dotazy nebyly. 
VH schvaluje 

• účetní závěrku za rok 2011 
• vypořádání zisku za rok 2011 ve výši 53 005,26 Kč převodem do vlastního jmění 

Pro: 46,  Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Schválení Kmenového zřízení jako metodického materiálu  
K. Lunerová uvedla tento bod a zodpověděla dotazy. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se zvýšil počet hlasujících na 48 
VH hlasovala v této věci o třech návrzích. 
Hlasování o návrhu č. 1 – náčelnictvo: 
- VH schvaluje Kmenové zřízení jako metodický materiál, což je soubor doporučení pro fungování 
kmenů, rodů a stráží v rámci Ligy lesní moudrosti. 
VH schválila návrh č. 1 Pro: 40 proti: 4 zdržel se: 4 
 
Příspěvky na rok 2013 
Hospodářka přednesla 2 návrhy.  
1. ponechat jako loni 
2. zvýšit 
 
VH hlasovala nejprve k otázce: 
Mají se členské příspěvky na rok 2013 zvýšit? 
Pro zvýšení: 42  Proti zvýšení: 3  Zdrželi se: 3 
Členské příspěvky budou zvýšeny. 
 
Proběhla diskuze a orientační hlasování, o kolik zvýšit jednotlivé druhy příspěvků. 
 
VH schválila tuto výši členských příspěvků a podmínky jejich placení: 
 

• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31.12.2012 včetně pro 
rok 2013 takto: děti do 15 let – 270 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 360 Kč; 
dospělí výdělečně činní – 540 Kč, rodiny – 660 Kč 
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• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených po 31.12.2012 pro rok 
2013 takto: děti do 15 let – 320 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 410 Kč; 
dospělí výdělečně činní – 590 Kč, rodiny – 710 Kč 

• výši odvodu příspěvků nových členů (tedy těch, kdo vstoupí do LLM po 31.12.2012) na 
ústředí pro rok 2013 takto: děti do 15 let – 270 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní 
– 360 Kč; dospělí výdělečně činní – 540 Kč, rodiny – 660 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) 
• VH ukládá náčelnictvu vydat v roce 2013 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft. 

 
K. Lunerová – Filipova Huť 
Byl představen návrh připravený náčelnictvem. Proběhla diskuze o určení ceny ubytování za celou 
chatu a blokované době pro rezervaci předem. 
 
Orientační hlasování, zda změnit návrh představený náčelnictvem? (46 hlasujících) 
Pro:   2  Proti: 32  Zdržel se: 12 
 
Pravidla na tábořišti na Kosím potoce (Thokata Mani) 
- problematický bod táborového řádu je dlouhodobě vjezd a pohyb automobilů po tábořišti 
- vzhledem k tomu, že dosavadní snahy vynutit stanovená pravidla nebyly efektivní, byla v letošním 
roce stanovena náčelnictvem sankce za porušení těchto pravidel - byl vydán táborový řád (zveřejněn 
na webu) – náčelnictvo jej projednalo na jednáních. 
Určeny termíny pro vjezd až na louku (1. a 3. víkend) a k vjezdům na kraj louky (čtvrtek 5.7. a 2. 
víkend), při porušení uvedeny sankce. Při zahájení tábora byla pravidla sdělena ústně přítomným. 
 
Ve dvou případech porušení pravidel byla pokuta uložena a vybrána v jednom případě byla uložena, 
ale P. Vilhelm - Willy ji odmítl zaplatit. 
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyřešit spor (náčelnictvo x P. Vilhelm - Willy) v rámci tábora, ani 
po táboře v rámci jednání náčelnictva, je nyní na VH, aby spor rozhodla. 
 
P. Vilhelm - Willy vyjádřil důvody, které ho vedly k výše popsanému jednání: 
Nepřesné a nepřehledné informace na webu. 
Instituce pokuty do LLM nepatří. 
Ke stanovení pokuty LLM nemělo náčelnictvo oprávnění (VH, stanovy,…). 
Písemně předem nestanoveno, za co všechno se bude vybírat a nebylo stanoveno, kdo má právo 
posoudit co je pokutovatelné. 
Z nesouhlasu s místem určení nakládky a vykládky o prostředním víkendu (nevýhoda lidí z horní 
louky a lidí, kteří nemohou přijet na táboření v rámci stanovených termínů, kdy je vjezd na louku 
povolený).  
 
Následovala diskuze, ve které zaznělo mnoho názorů a příspěvků - souhlas s mandátem náčelnictva. 
Své stanovisko přednesla KRK. 
 
Stanovisko právníka: A. Hájková – Alča - dát přednost smírnému řešení, na kterém se strany 
dohodnou. Potom případně stanovisko právníka z hlediska platné legislativy. 
 
Přestávka na večeři a prostor pro dohodu mezi náčelnictvem a P. Vilhelmem - Willym. 
 
J. Bejček - Thokata Mani a P. Vilhlem – Willy informovali o dohodě, ke které náčelnictvo a P. 
Vilhelm - Willy dospěli: 
 
- Willy zaplatí 2 pokuty - celkem 1000,- Kč (za 3 auta) - ne na účet LLM, ale dvěma postiženým, kteří 
ji platili za neúmyslné porušení pravidel. 
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Veřejně se omlouvá náčelnictvu a též lidem, kteří na místě pravidla dodržovali. Pokud v někom 
zanechalo Willyho jednání hořkost, ať se ozve, Willy rád najde způsob, jak to odčinit. 
 
- náčelnictvo do budoucna od formy pokuty ustoupí, jen zatím neví, co stanovit jiného. 
 
 
Došlo ke smíru. 
 
Doporučená pravidla do budoucna 
Vybídnutí k podnětům, co by kdo chtěl na Kosím potoce (např. další kadibudka…) 
Shrnutí diskuse, která proběhla během pátečního večera a předestření jejích závěrů plénu VH: 
 
4 varianty 
1. Jak to je:  

• pá–ne dop příjezd (až k týpí),  
• čt (když je svátek) nebo pá, so, ne uprostřed (místo vjezdu) 
• pá–ne odjezd (až k týpí) 

2. Jen 3 dny: 
• sobota na začátku – až k týpí 
• sobota uprostřed – až k týpí 
• neděle na konci – až k týpí 

3. Nikdy nikam 
 
4. Jak to je + Bonus pro horňáky – uprostřed až k týpí (po dohodě horňáků) 
(počet hlasů 45) 
 
1) počet hlasů: 6 
2) počet hlasů: 5 
3) počet hlasů: 5 
4) počet hlasů: 20 
 
Doporučení pro správce: 
• Zajistit káry – R. Směták, P. Vilhelm - Willy, uskladnění A. Sedláček - Tokaheya 
• Druhá společná kadibudka – na horní louku – najít místo – L. Vaňková 
• Pište a dávejte další návrhy včas ☺ 
• Táborová policie (Vybrat 3 zástupce – VH vyzvána k zaslání typů náčelnictvu) 
 
 
Kalendárium 
Kdy Co Kde Kdo 

2012 
 Školení hospodářů  Marka 
 Kurz motorových pil  Tokaheya 
1. -3. 11. Indiánem snadno a rychle Dolany Tate Osmaka 

2013 
12. 1.  Ples Jestřábů Tuchlovice Mája 
13. 1. Vyšívání ostny Tuchlovice Waštewin 
26. - 27. 1. Taneční víkend – vize: splnit si čin 

z tanců 
Tuchlovice Mája 

6. 2. Start e-learningu internet Čeyanala 
únor Ligový ples Dolany Tate Osmaka 
23. – 24. 2. Lyže a stopy – i táboření na lyžích Beskydy Hočhóka 
16. – 17. 3. Jarní zážitkové setkání   Ohnivecké společenství 
23. 3. Pow-Wow Kladno  
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6. – 7. 4. NZ víkend   
13. – 14. 4.  Břeclav – brigáda + kola Břeclav Stoupa 
13. – 14. 4. Kosí potok – brigáda Kosí potok Tokaheya 
20. 4. Stará Praha Praha Ťapáč 
21. 4. Bloudění woodcrafterů  Jestřábi 
4. – 5. 5.  TaMaLo  Ťapáč 
11. – 12. 5. Nejkrásnější sbírka Vysočina, České 

Středohoří 
 

23. – 26. 5. Bambiriáda   
1. – 2. 6. Stopa Černého Vlka Sklené nad Oslavou Stopaři 
7. – 9. 6. 

Brigáda na Kosím Potoce 
 

Tokaheya 15. – 16. 6.  
22. – 23. 6.  

29. 6. – 14. 7.  Táboření na Kosím potoce Kosí Potok  
?17. 8. – 25. 
8. 

Ohnivecká Čotokva  Ohnivecké společenství 

14. – 15. 9. Tawiskara + SRK  Waštélaka + Lasík 
21. – 22. 9. Setkání ohniváků Kladská Bystřice 

(Polsko) 
Rafal 

28. – 29. 9. Kiwendotha   
5. – 6. 10. Valná hromada  Morava? náčelnictvo 
12. – 13. 10.  Faktor Strážců – 18+  Strážci údolí 
16. – 17. 11.  Ohnivecké setkání  Ohnivecké společenství 
 
- Kruh dává k dispozici asi 80 kg pedigu – předá Waštélakovi na ples 
- kurz stavění tee-pee – Čeyanala (Waštélaka) 
- kurz motorových pil – k obnovení oprávnění „papírů“ na pilu 
 
Termín a místo konání Sněmu 
3 návrhy 
1) 6. – 7. 7. – Kosák - prostřední víkend – na společném táboře   
2) 31. 8. - Malý Walden 
3) 7. 9. – Kosák 
 
Závěr: Sněm bude 6. 7. 2013 – Kosí potok 
 
Volná diskuze  
 
R. Směták – průzkum – plachtění na Lipně 
R. Skoupilová - Waštewin – nabídka a průzkum zájmu -  kurz vyšívání – korálky – děti 
       - ostny – starší 

- v Tuchlovicích po plese – 13. 1.  
 
 
časopis Woodcraft  
- postřehy, návrhy, připomínky, zaměření 
J. Bejček – Thokata Mani – hodnocení rubrik časopisu Woodcraft – škála 1- 5(jako ve škole) 
Úvod – úvaha – 1,2 
Stalo se – informace o akcích – kmeny, 
rodinné kmeny….  – 0,8 
Izrael – cestování – 1,6 
Tip na výpravu – kam jak cestovat – 2,5 
Vzpomínáme – na výrazné osobnosti – 2,8 
Praktické návody – vyráběcí – 1 

Ze starých kronik – Mawadani – 3 
Příroda – jak něco zkoumat, poznávat  - 2 
Woodcrafterská tvorba – kreslené příběhy – 
1,5 
Hry – včtně poslední stránky – 1 
Písnička – 3 
Recept – 1,5 
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nové návrhy 
Knižní a filmové tipy – kulturní servis 
Recese – legrační rubrika (Bizoní blesk), Ligový vtipy a Vtipy na Ligu – Ferda připraví demoverzi a 
na základě ohlasů po internetu hodnotit 
články víc pro děti – kratší text, větší písmena – dlouhé články číst nebudou 
přehled příspěvků v jednotlivých číslech, jednotlivých ročníků 
pro vedoucí – občas vzorová schůzka – proběhlá a popvedená schůzka – inspirace pro vedoucí 
 
 
Dárcovské samolepky 
Schémata jsou zřetelně vidět i na dálku 
schéma i banner – několik nálepek v sadě 
 
Web 
na web záložka – Napsali o nás (odkazy na projevy v televizi a rádiu, článek v tisku) 
 
Základny 
K. Lunerová – tábořiště a základna – dát vědět, aby se ti, co nemají, mohli kontaktovat a jet k nim  
– databáze tábořišť – záložka nebo rubrika na webu (po přihlášení do registru) – dobrá tábořiště a 
chaty 
- nápad našel podporu většiny přítomných 
- náčelnictvo pak bude oslovovat k podání informací 
 
Závěr  
Na závěr se přistoupilo k hlasování o usnesení VH – viz samostatný list. 
součet hlasujících před hlasováním: 
Hlasuje: 46 
Hlasování – přijetí usnesení VH 
Pro: 46  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Ukončení Valné hromady 
J. Novák - Hukwim – skončení shromáždění kmene Wahpeton – píseň. 
Poté zástupkyně ohniveckého společenství ukončily valnou hromadu. 
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY LLM  
KONANÉ 6. 10. 2012 V TUCHLOVICÍCH  

 
Před zahájením hlasování byl přepočítán počet hlasů – v době hlasování přítomno 46. 
 
VH bere na vědomí 

• zprávy členů náčelnictva, kontrolní a revizní komise 
• zprávy o objektu v Břeclavi a Registru OP 
• předběžný termín příští valné hromady 5. 10. 2013 
• vznik kmene Strážci pokladů (Bečov nad Teplou), rodu tal Kyrte (Ústí nad Labem) a rodu 

Šemíci (Starý Plzenec) 
• časový harmonogram akcí LLM pro další období 
• smírné vyřešení sporu vzniklého na Kosím potoce 

 
VH volí 

• Filipa Chmela do funkce člen náčelnictva pro funkční období stávajícího náčelnictva (do roku 
2013) 

 
VH schvaluje 

• účetní závěrku za rok 2011 
• vypořádání zisku za rok 2011 ve výši 53 005,26 Kč převodem do vlastního jmění 
• Kmenové zřízení jako metodický materiál, což je soubor doporučení pro fungování kmenů, 

rodů a stráží v rámci Ligy lesní moudrosti 
• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31.12.2012 včetně pro rok 

2013 takto: děti do 15 let – 270 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 360 Kč; dospělí 
výdělečně činní – 540 Kč, rodiny – 660 Kč 

• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených po 31.12.2012 pro rok 2013 
takto: děti do 15 let – 320 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 410 Kč; dospělí 
výdělečně činní – 590 Kč, rodiny – 710 Kč 

• výši odvodu příspěvků nových členů (tedy těch, kdo vstoupí do LLM po 31.12.2012) na 
ústředí pro rok 2013 takto: děti do 15 let – 270 Kč; studenti, důchodci, výdělečně nečinní – 
360 Kč; dospělí výdělečně činní – 540 Kč, rodiny – 660 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) 
 
VH ukládá 

• náčelnictvu vydat v roce 2013 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft 
• náčelnictvu postupovat podle doporučení KRK 

 
VH doporučuje 

• náčelnictvu zapracovat výsledky diskuze o pravidlech na Kosím potoce do táborového řádu 
 
Valná hromada schvaluje usnesení ze dne 6. 10. 2012 (46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
 
Potvrzujeme správnost a platnost usnesení 
 

  Roman Směták  Alena Hájková 
  předsedající VH  zapisovatel VH 
 
 
Marta Ryšavá Václav Svoboda ml. Jitka Danišková 
předsedkyně komise VH předsedající VH  zapisovatel VH 

 


