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Vznik rodu 

„Já jsem Franta z Ťapáče“, „já jsem Barča z Tussilága“, a co my? Ke komu se budeme hlásit? 

Budeme jen jednotlivci, kteří nikam nepatří? Patříme sice do Ligy lesní moudrosti, ale vlastně kam? 

Proto se v naších hlavách zrodil plán vzniku určitého seskupení, který by byl, alespoň jsme to 

plánovali, lokálně usídlený v lokalitě Prahy 15. 

Ještě před setkáním rodinných kmenů jsme řešili, jak pojmenujeme náš rod, neboť název je 

důležitý, protože vyjadřuje ty, kteří jsou v něm účastni. Přiznám, že návrhů bylo hodně, ale nakonec 

vyhrál název „národ 4 živlů“ a k tomuto názvu jsme se na setkání rodinných kmenů přihlásili. 

Název byl vyřčen a tím rod začal existovat (18. 4. 014), i když 1. sněm byl až po několika měsících. 

A tak slovo dalo vzniku seskupení, které zažívalo a zažívá spousty zážitků. 

Název rodu 

Název našeho rodu jsme si vybrali „národ 4 živlů“. Jednak jsme na všech 4 živlích závislí, jednak 

všechny živly - voda, vzduch (vítr), země a oheň jsou nám příjemné. (Neříkám, že jsme v rodu byli 

čtyři a rozdělili jsme si je podle toho, kdo měl který živel raději. Prostě jsme byli takovými čtyřmi 

živly.) 

To, co nás k tomuto názvu motivovalo, byl také film „poslední vládce větru“. 

Naše vlajka a znak 

Naše vlajka a znak však je o mnoho starší než název, neboť vznikal za jiných okolností. Tehdy jsme 

byli jestě členy klubu Kostka snažící se o registraci v Dorostové unii. Což lze vidět uvnitř hvězdy. 

 

Zde uvádíme legendu našeho znaku: 

• žlutý kruh je symbolem Boha, neboli Velkého Ducha 

• zelená kostka symbolizuje nás, členy, kteří se snaží o 

harmonický a všestranný rozvoj svého lidství a života 

• pokud budeme žít v Boží přítomnosti, pak, a to je naším cílem, 

staneme se hvězdou, která svítí a ukazuje cestu lidem, kteří se 

ocitnou v naší blízkosti a cítí se ztraceni 

Shrnutí našeho cíle je svítit jako hvězda. 

 

Členové 

Samuel Kowalczyk  Mimowei náčelník rodu 

Jan Kowalczyk  Fox  ohnivec rodu 

Bohuslava Kowalczyková   hospodář 

Lukáš Kowalczyk    

 

Akce 

Převážně se účastníme setkání a akcí pořádaných Ligou lesní moudrosti (LLM) a Českým svazem 

ochránců přírody (ČSOP), ve kterých jsme členy. Je to zároveň také proto, že jsme malé seskupení, 

což nám umožňuje rychlost rozhodnutí, ale také potřebu sdílení času s někým jiným. 
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• 18.- 21.4. Setkání 

rodinných kmenů 

• 1.5. výlet do 

Salvojových lomů s 

přáteli 

• 8. - 11.5. Stopa 

Černého vlka 

• 24.5. bohoslužba 

za krajinu na 

Sedleckých skalách 

 

• 7.6. výlet s ČSOP 

na Sedlčansko a do kraje pátera Toufara 

• červenec a srpen – pobyt v Machovém kraji, výprava 

do Českosaského Švýcarska, sjezd Odry a Ploučnice 

• 5.-7.9. účast na celostátním setkání ČSOP v Hradci 

Králové 

• 27.9. 1. sněm na Onondágu (Hřebeny) 

• 5.10. ochranářská brigáda na Pitkovické stráni 

• 18.10. výlet z ČSOP do Železných hor 

• 11. výlet do Vlčí rokle a posázavská stezka 

• 27.12. výprava do Divoké Šárky a návštěva „blízkých 

maloplošných území“ 

 

Kontakt 

Jan Kowalczyk Fox tel.: 739 324 490 mgrjk@centrum.cz 

web stránky       narod4zivlu.webnode.cz 
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