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Zápis z Valné hromady LLM konané 5. 10. 2013 v Radešíně  
Přítomni:  
- s hlasovacím právem  
J. Vrána, T. Kubín (kmen 213 Bobrů), K. Benešová (kmen 125 Drum Bun), K. Dandová, I. Kaletová 
(kmen 216 Jestřábi), M. Ryšavá (kmen 614 Jezerní lidé), J. Sokol (kmen 307 Jilm), F. Kříž, 
M. Wittlich, O. Haman, B. Tydlitátová (kmen 104 Kruh), T. Němcová (kmen 207 Lacerta Peta), 
V. Řezáč, K. Zuntová (kmen 121 Mawadani), V. Suk (kmen 214 Osmaka Opo), P. Kašička (kmen 215 
Sacagawea), V. Růžička (kmen 304 Sokoli), R. Machain, A. Šuláková (kmen 615 Stopaři), 
K. Rozinková (kmen 405 Strážci pokladů), Ch. Vorlíček, T. Sadílek (kmen 119 Strážci údolí), 
J. Merhaut (kmen 123 Ťapáč), P. Merčák (kmen 609 Tatankaska), N. Jará, J. Plšek (kmen 506 Tate 
Osmaka), J. Zelenka (kmen 501 Trilobit), K. Pejšová, M. Pejša (kmen 114 Tussilago), J. Novák (kmen 
108 Wahpeton), L. Vaňková, M. Palečková (kmen 109 Walden), B. Homola (kmen 608 Wallowa), 
P. Spálený (kmen 222 Wanagi Oyate), M. Pernický (kmen 611 Wannawega), J. Doležalová (zástupce 
rodů), A. Kapica, R. Skoupilová (zástupce stráží), K. Lunerová, A. Sedláček, J. Bejček, J. Kluiberová, 
V. Levínský, M. Nedvědová, M. Řezáčová, J. Klement, F. Chmel, J. Porsch (náčelnictvo) – celkem 
48 hlasů 
- od okamžiku zvolení nového náčelnictva: F. Chmel, J. Bejček, K. Lunerová, J. Koutenská, 
J. Kluiberová, K. Chvátalová, K. Pejšová, A. Sedláček, R. Machain, T. Sadílek, P. Spálený, V. Suk 
(náčelnictvo) celkem 49 hlasů  
 
– bez hlasovacího práva:  
M. Kubín, (kmen 213 Bobrů), K. Hanzlíková (kmen 216 Ještřábi ), J. Koutenská, J. Kluiber, 
K. Chvátalová (kmen 207 Lacerta Peta), L. Špínová, N. Vajschrová (kmen 121 Mawadani), P. Šulák 
(kmen 615 Stopaři), J. Rozinek (kmen 405 Strážci pokladů), V. Pařízková, S. Přibylová (kmen 
119 Strážci údolí), A. Hájková, P. Čech (stráže)  
 
Omluveni:  
kmen 612 Arapaho kmen 128 Čovečové, kmen 610 Huascaran, kmen 110 Changleska Thozi, kmen 
616 Kynkažu, kmen 707 Okwaho, kmen 293 Omaha, kmen 303 Otyókwa, kmen 111 Severní hvězda, 
kmen 607 Vlci, rod 507 Ačjuta Gotra, rod 105 Cante Waste Oyate, rod 206 Hledači, rod 118 Psí 
družina, rod 208 Rahanové, rod 406 Šemíci, rod 106 Tygři 
 
Nepřítomni:  
kmen 715 Wabash 
 
Před zahájením Valné hromady M. Ryšavá a V. Suk rozdali hlasovací dřívka. 
 
Zahájení 
V 8.50 zahájil Valnou hromadu ohnivec LLM J. Porsch – Ablákela. 
 
Přivítání účastníků Valné hromady náčelnicí LLM 
K. Lunerová - Maqiyemi- představila spolu s výrobcem P. Čechem - Machimiou nový tubus pro 
uchovávání vlajky LLM 
 
Kontrola usnášeníschopnosti 
M. Pejša - Medvěd vysvětlil, jak bude VH probíhat. 
Z 35 kmenů, které mají právo hlasovat, jsou přítomni zástupci 24 kmenů. VH je usnášeníschopná. 
Počet hlasujících na začátku jednání: 48 
 
Volba orgánů VH 
předsedající: Jiří Plšek - Waštélaka, Martin Pejša - Medvěd (pro 48, proti 0, zdržel se 0) 
zapisovatel: Radka Skoupilová - Waštewin, Alena Hájková – Alča (pro 48, proti 0, zdržel se 0) 
hlasovací komise: Marta Ryšavá – předseda komise, Jitka Doležalová, Jiří Kluiber - Pat (pro 48, 
proti 0, zdržel se 0)  
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Přečtení navrženého programu VH, jeho doplnění a schválení 
Výzva k návrhu na doplnění programu – žádný návrh nebyl vznesen, program byl schválen 
pro: 48   proti: 0   zdržel se: 0 
 
M. Pejša – Medvěd vyzval účastníky VH k oznámení kandidatury do voleb náčelníka, ohnivce či 
náčelnictva, konec lhůty k oznámení kandidatury (volební komisi) je do 12.00hod. 
 
Zprávy náčelnictva LLM, kontrolní a revizní komise, ÚROP 
Náčelnice LLM K. Lunerová - Maqiyemi promítla prezentaci a přednesla zprávu o uplynulém roce 
a funkčním období za celé náčelnictvo LLM 
- v současné době přes 1000 členů, 760 členů do 26 let (při hodnocení počtu členů LLM důrazně 
apelovala na všechny přítomné, aby byli doregistrováni členové ve věku do 26 let), finanční zpráva dle 
TD, shrnutí akcí celoligového charakteru, představila používání e-learningové podpory školících akcí 
- M. Nedvědová – Mája poté prezentovala další proběhlé akce (náčelnické zkoušky, Čotokvu Malé 
lóže, víkendový seminář pro pedagogy lesních školek, speciální sněžnicovou Čotokvu, speciální 
indiánskou Čotokvu, speciální ohňovou Čotokvu, taneční víkend, Čotokvu Velké lóže s Náčelnickými 
zkouškami - v běhu, školení excelu, ohniveckou Čotokvu) 
- K. Lunerová – Maqiyemi pak poděkovala K. Benešová -Wičanhpi za vydávání časopisu Woodcraft 
a předala jí slovo 
- K. Benešová - Wičanhpi podala zprávu o vydávání časopisu a vyzvala všechny přítomné, aby 
motivovali ve svých kmenech a rodech, aby do časopisu přispívali, protože se tím obsah časopisu vždy 
obohatí, závěrem pak také poděkovala všem, kdo se na vydávání časopisu podílejí 
- K. Lunerová – Maqiyemi pak pohovořila o vydaných metodických materiálech a dalších publikacích, 
akcích „Paměť LLM“, základnách (Kosí potok, Fram – Filipova Huť, Fara, Břeclav), akcích pro 
veřejnost, webu pro veřejnost (úkol pro příští náčelnictvo), webové hře „Stoupání na horu“ 
- projekt OPVK – zpráva o publikacích financovaných z tohoto projektu 
- Nové Stanovy 
- budoucnost 
K. Lunerová - Maqiyemi pak poděkovala všem členům náčelnictva a zároveň všem, kdo pracují ve 
kmenech, neboť bez jejich práce by LLM nebyla. 
Prezentace ke zprávě jsou k dispozici v kanceláři LLM a na webových stránkách v samostatné příloze. 
 
 
M. Řezáčová – Marka podala zprávu o procesu změny stanov a vyzvala pak všechny zúčastněné, aby 
si promysleli již jen konkrétní připomínky, které při souhlasu VH budou projednány v odpoledním 
bloku ke stanovám. 
 
Jiří Plšek – Waštélaka pak vyhlásil v 10.05 přestávku 20 minut 
 
M. Pejša – Medvěd v 10.25 zahájil znovu jednání VH a předal slovo ligovému ohnivci J. Porschovi - 
Ablákelovi  
 
Řeč odstupujícího ohnivce LLM – J. Porsch - Ablákela, ohlédnutí s hudebně doplněnou prezentací 
 
Zpráva o Náčelnických zkouškách, Táboře LLM a Katalogu tábořišť – F. Chmel 
Na táboření LLM ustanoven Kosí bojovník jako strážce pořádku (tábor 2013 V. Suk - Vítek), zvolen 
náčelník tábora pro příští rok – Tibor Parák, nový termín tábora LLM pro rok 2014 na přelomu 
července a srpna, požádal o spolupráci kmenů se sestavováním katalogu tábořišť- možno ukládat dle 
kontaktu v prezentaci 
 
Odznaky činovníků 
K. Lunerová - Maqiyemi předala kmenu Wahpeton J. Kluiberovou – Čeyanalou ručně vyráběné 
nášivky odznaky činovníků – převzal J. Novák - Hukwim 
 
 
Web woodcraft.cz – možnosti a vylepšení 
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P. Spálený – Yučikala prezentoval vnitřní webové stránky LLM, databázi orlích per s možností 
průběžného hlídání průběhu plnění vlastních orlích per 
 
Zpráva Kontrolní a revizní komise (KRK) 
M. Pernický - Perník – přednesl zprávu revizní komise 
 
M. Pejša předal slovo M. Řezáčové 
 
Kontrola pln ění úkolů z VH z roku 2012 
M. Řezáčová přednesla krátkou zprávu o průběhu a stavu splnění úkolů:  
 
VH z 6. 10. 2012 v Tuchlovicích uložila: 

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

VH doporučila 
• náčelnictvu zapracovat výsledky diskuze o pravidlech na Kosím potoce do táborového řádu 

Splněno 
Závěry KRK 

1. Dokončit kolaudaci poslední etapy dostavby objektu na Filipově Huti. Splněno 
2. Pokračovat v pořádání školení pro kmeny. Plněno průběžně 
3. Nadále sledovat náležitosti předkládaných účetních dokladů, zvláště od kmenů. Plněno 

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. Splněno jiným způsobem – kmeny, které metodiku 
i termín v roce 2012 dodržely, získaly vyšší sazbu dotace v roce 2013 

6. Ve spolupráci s kmeny zpracovat evidenci majetku ve kmenech. Řeší se 
7. Se zaměstnanci uzavřít dohody o hmotné zodpovědnosti. Splněno – dohoda uzavřena se 

správcem FH, u ostatních zaměstnanců nelze z důvodu překrývání odpovědností za 
svěřené předměty 

8. Prověřovat výhodnost uzavřených smluv s cílem minimalizovat provozní náklady. Plněno 
průběžně 

9. Dořešit vymožení pohledávek za bývalým správcem základny Filipova Huť. Řeší se – byla 
podaná žaloba a od té doby začal splácet otec správce 3tis. měsíčně. Snažíme se získat 
podpis na smlouvu o přistoupení k závazku, aby to bylo právně správně 

10. Motivovat nadále kmeny, např. výší poskytované dotace, k zachování vhodné věkové 
struktury členské základny LLM. Plněno průběžně 

11. Vytvořit metodiku pro vypořádání zaniklých kmenů a v této souvislosti prověřit vypořádání 
dosud zaniklých kmenů. Řeší se 

 
K bodu 7. - J. Novák - Hukwim vznesl dotaz – kolik dluží bývalý správce základny ve Filipově Huti 

– Fram M. Řezáčová - Marka informovala, že vyčíslený dluh je cca 50.000,-Kč, dosud 
splaceno 9.000,- Kč 

K bodu 11. 
A. Hájková - Alča – informovala o stavu vyřízení zániku kmenů:  
- kmeny, o jejichž zániku bylo Ministerstvo vnitra informováno na základě doporučení 
kanceláře LLM: Čan Haka, Neolit, Neskenon, Ohiyesa, Větrné týpí 
- kmen Nová země přešel k jiné organizaci 
- VH LLM hlasuje o zániku kmenů Yellow knife a Kanfej Nešarim (kmen Yellow knife sám 
rozhodl o svém zrušení a přeje si zaniknout rozhodnutím VH, někteří členové se rozhodli, že 
vytvoří rod LLM, kmen Kanfej Nešarim dlouhodobě nekomunikuje s LLM a v průběhu 
uplynulých 6 měsíců se nepodařilo žádných způsobem kontaktovat kohokoliv z bývalých 
členů):  
pro zrušení: 46  proti:0  zdrželi se: 2 
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- diskutován kmen Mattatonwan - byl zrušen v roce 2004 - přejí si obnovit se, náčelnictvo je 
bude informovat o krocích, které budou muset udělat  

 
M. Pejša - Medvěd předal slovo K. Lunerové – Maqiyemi 
 
Představení kandidátů do funkcí náčelníka, ohnivce a náčelnictva LLM – 1. část 
K. Lunerová - Maqiyemi – představila kandidáty: 
F. Chmel – kandidát na náčelníka (K. Lunerová - Maqiyemi stáhla svoji kandidaturu na funkci 
náčelnice LLM a oznámila svou kandidaturu na člena náčelnictva LLM) 
J. Bejček - Tokhata Mani – kandidát na ohnivce 
 
ostatní kandidáti: 
členové náčelnictva 
K. Lunerová - Maqiyemi  
J. Koutenská – Woapewin  
J. Kluiberová -Čeyanala  
K. Chvátalová - Ileyawin  
K. Pejšová - Lasík  
A. Sedláček - Tokaheya  
R. Machain - Wančetan  
T. Sadílek - Chlup  
P. Spálený - Yučikala  
V. Suk - Vítek 
rozšířené náčelnictvo 
K. Benešová - Wičanhpi  
J. Macek - Čiksika  
předseda KRK 
M. Pernický - Perník  
 
M. Řezáčová – Marka si přeje svoji funkci hospodáře postupně předat – placená funkce, nejde o 
funkci volenou VH, postupné předávání bude řešit náčelnictvo LLM 
 
Příspěvky do diskuze 
M. Pejša - Medvěd vyzval zájemce o diskusi, aby se během přestávky přihlásili se svými podněty do 
diskuse pro její následnou koordinaci, předal slovo M. Řezáčové - Marce 
 
Schválení účetní závěrky 
M. Řezáčová  - Marka – přednesla zprávu k účetní uzávěrce, dotazy žádné 
VH hlasovala o schválení účetní závěrku 
pro 48  proti 0  zdrželi se: 0 
VH schvaluje účetní závěrku za rok 2012 
 
Představení vize kandidátů do náčelnictva 
Výhled LLM do budoucna – přednesla K. Lunerová - Maqiyemi: Oblasti zájmu – prezentovali garanti 
jednotlivých oblastí, podrobnosti uvádí prezentace tématu, která je k dispozici v kanceláři LLM a na 
webových stránkách v samostatné příloze. 
 
J. Novák - Hukwim připomněl, aby se při práci s rodinnými kmeny a jejich setkávání nezapomínalo 
i na rody v rámci kmenů 
 
K. Lunerová - Maqiyemi doplnila výhled akcí pro další období – kromě jiných se chystá Mezinárodní 
táboření na Kosím potoce v létě 2014 – účast zvažují účastníci z Anglie, Slovenska, Polska, Německa, 
Holandska, Kanady 
 
Podnět k úpravě změny stanov: 
A. Kapica – Keny: „účelem LLM je vychovávat“ - současný návrh úpravy 
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– oproti stávajícímu návrhu zní nový návrh takto: „účelem LLM je sdružovat a vychovávat“ 
K diskusi dojde po obědě. 
 
12.05 přestávka na oběd, předpokládané pokračování VH: 13.30 
 
13.40 pokračování VH LLLM 
 
Kontrola přítomnosti všech hlasujících účastníků VH: 48 hlasů 
Hlasující jsou všichni přítomni. 
 
Projednání podnětu k úpravě změny stanov 
Náčelnictvo po poradě s Alešem Kapicou - Kenym navrhuje změnu v diskutovaném bodu, tak, že 
ustanovení zní: „II.1. LLM sdružuje stoupence hnutí woodcraft za účelem výchovy dětí, mládeže 
i dospělých přírodou a životem k vysoké úrovni lidství, a to ke Kráse, Pravdě, Síle a Lásce, tak jak 
jsou popsány v dílech Ernesta Thompsona Setona a jeho českého následovníka Miloše Seiferta.“ 
Navrhovaná změna byla se souhlasem VH učiněna součástí změny stanov.  
 
Projednáním podnětu A. Kapici – Kenyho byl ukončen proces změny stanov před jejich schválením 
VH. 
 
Schválení změny stanov 
VH hlasovala o schválení nového znění stanov LLM 
pro: 48  proti: 0   zdrželi se: 0  
VH LLM schvaluje Stanovy LLM ve znění projednaném na Valné hromadě 
 
Nové Stanovy nabydou účinnosti zároveň s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník. 
 
Představení kandidátů do funkcí náčelníka, ohnivce a náčelnictva LLM – 2. část 
F. Chmel doplnil ještě výzvu pro přítomné, aby dali najevo náčelnictvu LLM svou vůli, zda stojí 
o přítomnost někoho z náčelnictva na táboře a zároveň, aby se kdokoliv zapojil do činnosti náčelnictva 
LLM svou osobní pomocí. 
 
Změna Vnitřního řádu LLM (V Ř) 
Hlasování o uložení úkolu náčelnictvu LLM připravit VŘ tak, aby byl v souladu s novým zněním 
Stanov LLM 
pro: 48   proti: 0  zdrželi se: 0 
VH LLM ukládá náčelnictvu připravit VŘ tak, aby byl v souladu s přijatými Stanovami po nabytí 
jejich účinnosti, a předložit ho ke schválení příštímu Sněmu zástupců 
 
Volba náčelníka, ohnivce a náčelnictva LLM 
M. Ryšavá seznámila všechny oprávněné s pravidly volby náčelníka a ohnivce LLM 
Následně byly rozdány hlasovací lístky. 
Během následujících 15 minut provedli hlasující volbu. 
 
Hlasování o volbě náčelníka LLM 
kandidát: F. Chmel 
pro: 46  proti: 0   zdrželi se: 2 
 
Hlasování o volbě ohnivce LLM 
kandidát: J. Bejček – Tokhata Mani 
pro: 44    proti: 1   zdrželi se: 2 neplatných hlasovacích lístků: 1 
 
J. Porsch – Ablákela jako odstupující ohnivec předal novému ohnivci J. Bejčkovi – Tokhata 
Manimu ligovou dýmkou. 
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K. Lunerová - Maqiyemi  předala náčelnictví nově zvolenému náčelníkovi J. Chmelovi  
 
J. Novák - Hukwim – požaduje, aby bylo v zápisu zachyceno, že nově zvolené náčelnictvo bude 
náčelnictvem i po nabytí účinnosti nově schválených stanov 
 odpověď z pléna – náčelnictvo účinností nově schválených stanov nepozbývá své pravomoci 
 
Příprava k vytvoření kalendária LLM 
M. Pejša – Medvěd vyzval všechny, aby začali psát své návrhy na akce na připravený flip – chart. 
 
M. Pejša a J. Plšek informovali o dalším průběhu volby náčelnictva a byla vyhlášena 17 minut 
přestávka 
 
Po přestávce M. Ryšavá seznámila účastníky VH s dalším průběhem volby. 
 
Hlasujícím byly rozdány hlasovací lístky pro volbu náčelnictva a v následujících 10 minutách provedli 
všichni hlasující volbu. 
 
VH hlasovala o volbě náčelnictva dle návrhu náčelníka F. Chmela takto: 
členové náčelnictva 
K. Lunerová - Maqiyemi pro: 46  proti: 0  zdrželi se: 2 
J. Koutenská – Woapewin pro: 48  proti: 0  zdrželi se: 0 
J. Kluiberová -Čeyanala pro: 48  proti: 0  zdrželi se: 0 
K. Chvátalová - Ileyawin pro: 48  proti: 0  zdrželi se: 0 
K. Pejšová - Lasík  pro: 47  proti: 0  zdrželi se: 1 
A. Sedláček - Tokaheya pro: 48  proti: 0  zdrželi se: 0 
R. Machain - Wančetan pro: 47  proti: 1  zdrželi se: 0 
T. Sadílek - Chlup  pro: 48  proti: 0  zdrželi se: 0 
P. Spálený - Yučikala  pro: 43  proti: 2  zdrželi se: 3 
V. Suk – Vítek   pro: 46  proti: 0  zdrželi se: 2 
rozšířené náčelnictvo 
K. Benešová - Wičanhpi pro: 48  proti: 0  zdrželi se: 0 
J. Macek - Čiksika  pro: 47  proti: 1  zdrželi se: 0 
předseda KRK 
M. Pernický - Perník  pro: 47  proti: 0  zdrželi se: 1 
 
V době, kdy volební komise sčítala hlasy: P. Merčák - Stoupa – představil proběhlé práce na 
rekonstrukcích objektu v Břeclavi (vhodný pro rekreační ubytování pro akce pěších a akce na kolech – 
kapacita cca 40 kol), na úpravách dvora. Do budoucna by chtěli získat dotace na opravu střechy 
a podkroví pro další ubytovací kapacitu. 
 
Okamžikem zvolení pozbylo odstupující náčelnictvo hlasovací právo a předalo hlasovací právo 
nově zvolenému náčelnictvu 
 
J. Klementovi – Čikovi bylo předáno hlasovací dřívko za kmen Kynkažu a V. Levínskému - Wikkimu 
bylo předáno hlasovací dřívko za kmen Jezerní lidé 
Počet kmenů zastoupených na VH se zvýšil na 25. 
Počet hlasujících se změnil na 49. 
 
 
Diskuze: 
Schválení výše členských příspěvků na rok 2014 
M. Řezáčová – Marka (hospodářka) přednesla návrh na stanovení výše členských příspěvků na rok 
2014. Navrhla ponechat členské příspěvky ve stejné výši a rovněž stejné platební podmínky. 
 
VH souhlasí s hlasováním o příspěvcích jako celku. 
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Hlasování o výši a způsobu placení členských příspěvků na rok 2014 
pro: 49  proti: 0  zdrželi se: 0 
 
VH schválila tuto výši členských příspěvků a podmínky jejich placení: 
 

• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31. 12. 2013 včetně pro rok 
2014 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. 2013 pro rok 2014 
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. 2013) na 
ústředí pro rok 2014 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 2014 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft. 

 
Schválení aktualizace metodického materiálu - Svitek březové kůry (SBK) 
K. Lunerová – Maqiyemi přednesla VH návrh schválit nově vydaný metodický materiál – Svitek 
březové kůry 
T. Sadílek - Chlup – navrhuje odložit hlasování o Svitku březové kůry po ukončení zkušebního období 
nového svitku  
P. Spálený - Yučikala – drobné změny budou neustále, současný Svitek by měl být schválen proto, že 
proběhly velké změny hromadně 
L. Vaňková - vydání svitku je hrazeno z projektu. Není to tedy tak, že vlastně musí být schválen? 
Protože jinak by na jeho vydání LLM nedostalo peníze v rámci projektu. 
 K. Lunerová - Maqiyemi – v rámci projektu nerozhoduje, jestli bude publikace schválena jako 
vnitřní metodický materiál; úkolem v projektu, který musí LLM splnit je – vydat 1. část, distribuovat ji 
cílovým skupinám, získat od nich zpětnou vazbu, vydat 2. část upravenou, pokud ze zpětné vazby 
vyplyne potřeba změn, distribuovat cílovým skupinám 2. část publikace se zapracovanými změnami 
 
VH hlasuje o schválení aktualizovaného vydání Svitku březové kůry z roku 2013 
pro: 49  proti:0  zdrželi se:0 
VH schválila aktualizované vydání Svitku březové kůry z roku 2013  
 
F. Chmel všem přítomným zástupcům kmenů předal k použití starší verzi SBK, letáčky o stěžejních 
publikacích LLM, které mohou rozdávat zájemcům z řad široké veřejnosti jako propagační materiál. 
Je vhodné tyto výtisky doplnit o změny, které byly provedeny v průběhu času. Nové SBK vydané 
v rámci projektu OPVK zatím nelze volně prodávat – jsou určeny pouze na distribuci zdarma do 
cílových skupin (tato distribuce proběhne v roce 2014 po pilotáži). V nejbližším možném termínu (po 
skončení projektu) zajistíme výtisky na volný prodej za nákladové ceny pro všechny zájemce. V tuto 
chvíli probíhá v rámci projektu OPVK distribuce obrázkových knížek „Orlí pera a mistrovství pro 
malé zálesáky a woodcraftery“ – k dispozici i zde na VH. 
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Kalendárium 
Kdy Co Kde Kdo 

2013 
12. – 13. 10. 72 hodin – zahrada Fara, studna Kosák Fara – M. Hory Tokaheya 
19. – 20. 10. Ohňová Čotokva srub Kamila - Hrom 
2. -3. 11. Ples LLM Ořech u Prahy Ťapáč, Strážci údolí 
9. – 10. 11. Kurz zdravotník zotav. akcí - 1.část Praha Woapewin Indi 
23. – 24. 11. Setkání ohnivců  Ohnivecké společenství 

2014 
10. – 12. 1.  Kurz zdravotník zotav. akcí – 2.část Praha Woapewin, Indi 
18. – 19. 1.  Jestřábí ples Tuchlovice Mája 
25. - 26. 1. Setkání náčelníků kmenů Malé lóže překvapení Wančetan 
únor Seznam. víkend pro osamělé duše  Mája 
únor Vzdělávací víkend  Mája 
29. – 30. 3. Jarní ohnivecké setkání  Ohnivecké společenství 
29. 3. Stará Praha Malá Strana   Ťapáč 
12. – 13. 4. Brigáda Kosák - dřevo Kosí potok Tokaheya 
19. – 21. 4. Setkání rodinných kmenů  Lasík (Velikonoce) 
1. – 3. - 4. 5. Putování VL – Nejkrásnější sbírka  Wičanhpi, Hočhóka 
8. - 11. 5. TAMALO + Stopa černého vlka  Wančetan 
(22.) 24. – 25. 
5. 

Bambiriáda Praha Waštélaka, Tokaheya 

31. 5 - 1.6. Lesní běh + Bloudění (Jestřábi) Tuchlovice Karča 
14. – 15. 6. Senoseč Kosí potok Kosí potok Tokaheya 
21. – 22. 6. Brigáda Kosí potok Kosí potok Tokaheya 
12. – 13. 7 Brigáda Kosí potok Kosí potok Tokaheya 
25. 7. – 10.8. Táboření na Kosím potoce Kosí potok Tibor 
2. – 3. 8. Sněm LLM Kosí potok Tokhata Mani 
2. – 8.8. 7. mezinárodní setkání Woodcrafterů Kosí potok Chlup, Čeyanala, 

Ileyawin 
23. – 30. 8. Čotokva ML Filipova Huť Čeyanala, Mája, Sagitta 
13. -14.9. Tawiskara  Jaroměř Tate Osmaka 
27. – 28. 9. Kiwendotha u Čáslavi Bobři 
4. 10. Jednání Sněmu zástupců  Náčelnictvo 
 
K. Benešová - Wičanhpi – k projektu 72 hodin – prosíme příště dát informaci dřív; přijeli by, ale 
takhle už nemají volno 
F. Chmel – zve na VH Indian Coralu (19. – 20. 10.) 
K. Lunerová - Maqiyemi – Tensing – zpívání, tanec, dramatická tvorba - Brno (26. – 28. 10) – info 
web 
 
J. Koutenská - Woapewin - Kurz zdravotník zotavovacích akcí (9. – 10. 11., 10. – 12. 1.) – 2 víkendy 
 - zaměření na téma táboření a souvisejících situací 
 - cena jeden víkend 1.000,- Kč, oba víkendy 3.000,- Kč 
 - cena bude dotována LLM pro účastníky obou víkendů – cena 2.000,- Kč 
 
J. Plšek - Waštélaka – vyzval všechny přítomné k pomoci s programem LLM na Bambiriádě 
K. Chvátalová -Ileyawin – Bambiriáda je velmi dobrou náborovou akcí 
K. Lunerová - Maqiyemi – vyjádřila velký dík J. Plškovi - Waštélakovi, že již po několik let jejich 
kmen účast na Bambiriádě zaštiťuje 
 
J. Kluiberová - Čeyanala – zpráva k mezinárodnímu setkání v rámci táboření LLM na Kosím potoce 
 
J. Bejček - Tokhata Mani – je třeba určit termín výročního sněmu LLM – proběhla diskuze 
o vhodnosti spojení sněmu s tábořením a mezinárodním setkáním. Bude to organizačně náročné, ale 
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budou to připravovat částečně různí lidé, pro zahraniční účastníky to bude pěkné přivítání, takže 
výsledek je, že sněm bude v rámci mezinárodního táboření. 
 
M. Pejša – Medvěd vyzval přítomné k vyjádření souhlasu s realizací sněmu v rámci mezinárodního 
setkání (v prostředním víkendu táboření LLM): 
- optická většina pro 
 
Sněm bude v termínu 2. – 3. 8. 2014 na Kosím potoce. 
 
J. Plšek - Waštélaka – pozval všechny přítomné na akci Tawiskara – lukostřelecké soutěže nejen pro 
zkušené 
 
M. Pejša - Medvěd – připomněl, že je třeba stanovit termín konání následující schůze Sněmu 
zástupců (dříve Valná hromada) 
 F. Chmel -  navrhl termín 4. 10. 2014 – návrh byl přijat a zaznamenán do kalendária 
 
V 17.20  -  J. Plšek - Waštélaka vyhlásil přestávku  
17.45 M. Pejša - Medvěd ukončil přestávku 
 
Diskuse 
 
Objekt k pronájmu pro ligové a kmenové akce  
A. Kapica – Keny: prezentuje nabídku objektu „Muna“ pro akce – bývalý objekt vojenských prostorů 
v Jeseníkách poblíž Rejvízu, 3místnosti, z nich jedna je 10x15 m, které jsou v užívání Lakrosového 
klubu Kroměříž (info – A. Kapica - Keny) 
 
Nově vzniklé organizační jednotky 
K. Lunerová – Maqiyemi podala zprávu o nově vzniklém kmeni Changleska Thozi (Praha) a rodech 
Rahanové (Bradlec, Ml. Boleslav) a Cante Waste Oyate (Praha) 
 
Diskuse o funkci hospodáře 
Proběhla diskuze, zda oddělit roli hospodáře a účetního LLM a zda hospodáře by měla volit Valná 
hromada. Náčelnictvo se nad tím již několikrát zamýšlelo a dospělo k názoru, že je vhodnější, aby 
hospodáře jmenovalo náčelnictvo, než aby ho volila Valná hromada. Jako určitý kompromis lze zvolit 
na VH člena náčelnictva, a pak ho náčelnictvem jmenovat do funkce hospodáře, jako to bylo 
u M. Řezáčové – Marky. 
 
Závěr 
M. Řezáčová – Marka – přednesla návrh Usnesení Valné hromady – promítnuto, schválené usnesení je 
přílohou tohoto zápisu 
 
Na závěr se přistoupilo k hlasování o usnesení VH – viz samostatný list 
součet hlasujících před hlasováním: hlasuje: 49 
Hlasování – přijetí usnesení VH 
pro: 49  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Ukončení Valné hromady 
J. Bejček – Tokhata Mani – ohnivec LLM ukončil Valnou hromadu LLM v 18.22. 
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY LLM  KONANÉ 5. 10. 2013 V RADEŠÍNĚ 
Před zahájením hlasování byl přepočítán počet hlasů – v době hlasování přítomno 49. 

VH bere na vědomí 
• zprávy členů náčelnictva, kontrolní a revizní komise 
• zprávy o objektu v Břeclavi a www.woodcraft.cz 
• předběžný termín příští valné hromady (případně Sněmu zástupců) 4. 10. 2014 
• vznik kmene Changelska Thozi (Praha), rodu Rahanové (Bradlec, Ml. Boleslav) a rodu Cante Waste Oyate 

(Praha) 
• časový harmonogram akcí LLM pro další období 

VH volí tyto osoby do funkcí pro následující funkční období (do roku 2016): 
• Filip Chmel do funkce náčelník LLM, statutární orgán 
• Jan Bejček – Tokhata Mani do funkce ohnivec LLM 
• Kateřina Chvátalová – Ileyawin do funkce členka náčelnictva 
• Jana Kluiberová – Čeyanala do funkce členka náčelnictva 
• Jitka Koutenská – Woapewin do funkce členka náčelnictva 
• Kamila Lunerová – Maqiyemi do funkce členka náčelnictva 
• Kateřina Pejšová – Lasík do funkce členka náčelnictva 
• Roman Machain – Wančetan do funkce člen náčelnictva 
• Tomáš Sadílek – Chlup do funkce člen náčelnictva 
• Aleš Sedláček – Tokaheya do funkce člen náčelnictva 
• Pavel Spálený – Yučikala do funkce člen náčelnictva 
• Vít Suk do funkce člen náčelnictva 
• Kateřina Benešová – Wičanhpi do funkce členka rozšířeného náčelnictva  
• Jiří Macek – Čiksika do funkce člen rozšířeného náčelnictva 
• Milan Pernický – Perník do funkce předseda KRK 

VH schvaluje 
• Zánik kmenů LLM Yellow knife a Kanfej Nešarim k 5. 10. 2013 
• Stanovy LLM ve znění projednaném na Valné hromadě 
• účetní závěrku za rok 2012 
• vypořádání zisku za rok 2012 ve výši 191 949,87 Kč převodem do vlastního jmění 
• aktualizované vydání Svitku březové kůry z roku 2013 
• výši odvodu příspěvků stávajících členů na ústředí uhrazených do 31. 12. 2013 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. 2013 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. 2013) 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 připravit Vnitřní řád tak, aby byl v souladu s přijatými Stanovami po nabytí jejich účinnosti, a 

předložit ho ke schválení příštímu Sněmu zástupců 
• vydat v roce 2014 nejméně jedno číslo časopisu Woodcraft 
• náčelnictvu postupovat podle doporučení KRK 
 
Valná hromada schvaluje usnesení ze dne 5. 10. 2013 (49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
 
Potvrzujeme správnost a platnost usnesení 

  Jiří Plšek Radka Skoupilová 
  předsedající VH zapisovatel VH 

 
Marta Ryšavá Martin Pejša Alena Hájková 
předsedkyně komise VH předsedající VH zapisovatel VH 


