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KDO JSME?
 Rod ze Želichova je skupina dětí a rodičů, kteří se mají rádi, těší se na sebe, hrají si, tvoří,
podporují se a  potkávají, nejen na statku Želichov. V roce 2014 se začlenili do organizace 
Ligy lesní moudrosti (LLM) a členové Rodu se vědomě snaží žít v duchu zákonů lesní
moudrosti.

JAK FUNGUJEME?
Scházíme se (skoro) každý pátek (většinou) v podkroví na Želichově, přespáváme do  sobotního
dopoledne. Schůzky svolává náčelnice pomocí mailu nebo sms. Program odpovídající
korálkovým činům připravuje náčelnictvo, někdy společně  s aktivními rodiči, volnou zábavu
připravují děti, jídlo pro všechny vaří a po dětech posílají jejich rodiče, kteří se v této činnosti
střídají podle svých vlastních možností.

Jaký byl rok 2016?

Velmi svobodný, zaplněný, stmelující. Děti jsou o jeden woodcrafterský rok starší, zkušenější,
ohleduplnější, chápavější. Každé z nich si našlo v rodě svou roli, své místo.
Splnili jsme všechny naše cíle: náčelnictvo navázalo přátelství  s dalšími rody a kmeny LLM.
Úspěšně jsme se účastnili náčelnických zkoušek a ohnivecké čotokvy (což náčelnictvu dodalo
mnoho potřebných sil  a chuť pokračovat v činnosti dál.) Většina členů se účastnila ligových
akcí a tábořili na Kosím potoce pro začátečníky. Děti díky tomu měly možnost pocítit, kam
společně směřujeme a že v tom nejsme sami. Plnili jsme si činy- naučili se nové dovednosti,
získali znalosti a pocítili radost z bytí a objevování.
S koncem roku jsme se rozloučili s Honzou a Zuzkou Pokorných a Kájou, kteří, vzhledem k
dalším svým povinnostem, přestávají býti členy LLM, členy Rodu zůstávají a občas nás přijdou
navštívit.
Přidali se k nám další děti: Atenea Zethnerová z Předboře, Šimon Tůma z Postupic a na
přelomu roku Matouš Cícha z Prahy. 
Setkáváme se se stráží z Vlašimi- Liborem Kočím a jeho rodinou.

ČINNOST V PRŮBĚHU ROKU

A co se nám za ten rok povedlo? 

Za nejpovedenější považuji přátelskou a bezpečnou atmosféru v našem rodě. Důkazem je pro
mne již čtvrté dítě, které  se u nás rozhodlo spát poprvé samo v noci bez rodičů. Velmi si vážím
přátelství, které se mezi námi všemi upevňují  a nehrané chuti rodičů spolupracovat 
na přípravě programu.

Osobní úspěchy v Stoupání Na Horu:

Gizelka Šporerová -“největší radost mám, že jsem se naučila křesat a když něco vyrábíme“.

Noemka Bursíková-naučila se v Británii anglicky s tak brilantní výslovností, že může 
opravovat i rodilé mluvčí. Beze strachu vystoupila na hradčanském náměstí a zazpívala
Dalajlamovi (a celému náměstí) krásnou písničku.



Týnka  Tůmová -dokázala se všemi staršími kamarády držet krok a je čím dál samostatnější.

Lotka Tůmová -ušila,upletla, nalepila, vyzdobila...prostě vytvořila nejméně jednu krásnou věc
týdně

Zuzka |Pokorná-nakreslila mnoho krásných obrázků

Eliška Kohoutová -“na velkém indiánském táboře jsem si vyrobila Tepee tašku a  naučila jsem se
   vyřezávat lodičky. Naučila jsem se plavat a chci se dál v plavání zdokonalovat.“

Atenea Zethnerová- absolvovala s nadšením svoji první inity

Kája  Buřičová -pomohla náčelnictvu s programem a péčí o mrňata

Matěj Pešout-“ vyrobil jsem si z kůže pouzdro na nůž, naučil jsme se plavat kraula a dosáhl 
             titulu Strážce koní.“

Damian Roesink- „naučil jsem se moc dobře bruslit (i pozadu). Začal jsem se učit na bubny.“

Janek Pešout-“přestoupil jsem do Malé lože. Umím plavat tři nové způsoby plavání 
          (kraul,znak,motýlek).“

Šimon Tůma-vplul mezi nás, jako kdyby k nám vždycky patři.

Dan Kohout „-splnil jsem si čin hraj v divadle hlavní roli-O dvanácti měsíčkách, Červená
Karkulka“

Tristan Roesink - „udělal jsem velký pokrok ve hře na bicí, trénuji každý den. A co je důležité-
mám vice trpělivosti.“

Honza Pokorný -zahrál v několika divadelních představení a dostal se na gymnázium

Marie Anna Pešoutová-“umím zpívat 4 indiánské písničky. Získala jsem titul Skřítek“

Michael Vesecký-  „naučil jsem se správný postup čištění zubů a plivat pastu a taky vím, že je
dobré zuby čistit dvakrát denně.“ 

Jana Budařová-“rozhodla jsem se skončit s největší závislostí, která mně v životě dříve hodně
pomáhala, ale postupně mi už v další cestě spíš překážela a možná i díky tomu jsem změnila 
škodlivý vnitřní postoj k sobě samotné.“

Irena Pešoutová-“spala jsem skoro půl roku pod hvězdami, rozumím jim. Poznám spoustu ptáků,
slyším je. Zažila jsem přínosy pozorování přírody a opět se setkala s dušemi, na které jsem
čekala 35let.“

TÁBOŘENÍ,VÝPRAVY, VÝLETY, OSLAVY
Tábořili jsme na Kosím potoce a na Malém Waldenu (SRK). Společně jsme  připravili pouť 
pro děti z Milovanic. Na rodinném festivalu Routa jsme prezentovali činnost Rodu a LLM. 
Zúčastnili jsme se běhu okolo Konopiště (organizují Bursíkovi). Pomáhali jsme při organizaci a 



přípravách letní slavnosti „Milovanický trakař“ (pořádají Kozlovi).Mnoho kulturních výletů 
(návštěvy muzeí a výstav) zorganizovala rodina Roesinkových.
Nočním pochodem při svíčkách jsme oslavili narozeniny každého z nás. 

NEORGANIZOVANÁ SETKÁNÍ
Nemalou zásluhu na láskyplném fungování našeho malého Rodu mají setkání, která 
neorganizuje náčelnictvo, ale přicházejí od jednotlivých  členů, jejich rodičů a vyplývají ze
skutečnosti,že většina dětí je z jedné/druhé vesnice. Půlka dětí z Rodu se denně dopoledne 
setkávají ve škole a odpoledne na návsi. Druhá část jsou domácí školáci, kteří spolu  nacvičují
divadlo a během týdne se schází na společné vaření a učení. Děti se navštěvují (i za hranicemi
republiky), přespávají u sebe. Každá rodina poskytuje a nabízí těm ostatním to, co je pro ně
specifické a co třeba ostatní sami nemají.  

SAMOSPRÁVA KMENE
Irena Pešoutová- náčelník a písmák
Jana Budařová- (členka kmene Jezerních lidí, z Bobřího hradu u Sklenského rybníka) - ohnivec a
hospodář.
Děti a jejich rodiče.

HOSPODAŘENÍ KMENE
Příspěvky vybíráme pouze pro podpoření Ligy. Zbytek našich aktivit sponzoruje náčelnictvo,
rodiče a jednotlivé rodiny svými jedinečnými schopnostmi a chutí společně tvořit společnost.

OFICIÁLNÍ ÚDAJE :
Název: Liga lesní moudrosti - Rod ze Želichova
Sídlo: Dvůr Želichov, Holčovice 19, Postupice, 257 01
Zástupce: Irena Pešoutová
Registrační číslo rodu:
Celkem je nás: 19

CO PLÁNUJEME V ROCE 2017? 
Proniknout do indiánských rytmů (skrze tanec, chceme více využívat buben a jeho kouzlo, 
zhudebnit pro děti čtyřnásobný zákon).
Ponořit se do malebnosti (tím, že si ušijeme oblečení,např. během tvořivého víkendu).
Pomoci náčelnictvu Ligy a Ohniveckému společenství s organizací různých aktivit (např.skrze
vstup náčelnice do Ohniveckého společenství, nabídnout Želichov jako zázemí pro NZ 2017)
Podpořit další  woodcraftery a ligové projekty vlastní zodpovědnou a nadšenou účastí 
na akcích. Udržet a prohlubovat woodcrafterskou duši u dětí našeho rodu.(osobní prací
 náčelnictva, aby v nás děti mohly skutečně vidět vzor a cítit pravdu ze všeho, k čemu je vedeme)
Během roku motivovat děti k sbírání kartiček/strážců. Na konci roku oficiálně jmenovat 
nejstarší kluky strážci a pomoci jim v převzetí odpovědnosti za určité činnosti.
Motivovat děti k plnění činů podle Svitku, objevit se s nimi na nějakém ligovém sněmu, kde zažijí
atmosféru povedeného sněmu.

Fotky z našich setkávání jsou k vidění a k přečtení na:
 www.coumim.cz , 
přihlašovací údaje: 
email:rodzezelichova@seznam.cz, 
heslo: rodzezelichova



Děkujeme rodičům za veškerou podporu ve formě materiálního zázemí, ochotné  pomoci,
dodaného  jídla a hlavně za jejich skvělé děti.
Z celého srdce děkuji Lize a jejím členům za dodání potřebných sil ve chvíli blížícího se
syndromu vyhoření.

Zpracovali: 
Irena Pešoutová a všichni z Rodu ze Želichova


