
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE  
1. místo: Olda Štolfa, Radek Holub 

2. místo:  Pepík Soušek, Radek Pelán 

3. místo: Standa Ebenstreit, Tomáš Kalivoda 

4. místo:  Olda Štolfa, Jindra Schovanec 

 

TRADIČNÍ TENISOVÝ TURNAJ 

Členové oddílu stolního tenisu 
Sokola Strážov uspořádali v so-
botu 11. října 2014 IV. ročník 
turnaje ve čtyřhře ve velkém 
tenisu. Přihlásilo se 14 hráčů. 
Hrálo se tradičně systémem 
každý s každým na 3 vítězné 
gamy. Složení párů bylo nalo-
sováno, v průběhu turnaje se 
však složení měnilo z důvodu 
odchodu několika hráčů.  

Vítězem základní části se stali 
díky lepšímu skóre Tomáš 
Janda a Olda Štolfa, na druhém 
místě skončili Pepík Soušek  
s Radkem Pelánem. Třetí příčku 
obsadila dvojice Karel Soukup  
a Vašek Soušek  

Po odehrání všech utkání byl podle pořadí v tabulce sestaven pavouk a pokračovalo se 
systémem „play off“. Vítěz základní části postoupil přímo do semifinále, ostatní páry 
svedly o postup do něj zajímavé boje. Čtvrtfinálové dvojice (tučně označené vybojovaly 
postup do semifinále): 

Karel Soukup, Bob Kalivoda - Michal Chaluš, Radek Holub    
Pepík Soušek, Radek Pelán - Jan Kalivoda, Luboš Hlávka 
Štěpán Presl, Zdeněk Kolář st. - Standa Ebenstreit, Tomáš Kalivoda 

V boji o finále se tak na kurtech potkali: 
Olda Štolfa, Jindra Schovanec - Michal Chaluš, Radek Holub 
Pepík Soušek, Radek Pelán - Standa Ebenstreit, Tomáš Kalivoda 

V boji o 3. místo Olda Štolfa, Jindra 
Schovanec nestačili na pár Standa 
Ebenstreit, Tomáš Kalivoda Do finále 
již nenastoupil Michal Chaluš, 
zaskočil za něj Olda Štolfa. Finálový 
boj byl vyrovnaný. Z vítězství se 
radovali Radek Holub s Oldou 
Štolfou. 

Jind řich Schovanec 

 
 
 

 
 

 

 

NOVÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE SE NAJÍT NEDAŘÍ  

MUDr. Jan Flaks oznámil, že k 31. 12. 2014 ukončí činnost své zubařské ordinace 
z důvodu odchodu do starobního důchodu. Ihned jsme v této nemilé věci začali konat. 
Oslovili jsme okolní zubní lékaře, inzerovali v časopisu stomatologické komory, jednali 
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR i Krajským úřadem Plzeňského kraje, oslovili 
čerstvé absolventy a nabídku zaslali také na lékařské fakulty. K vybavené ordinaci za 
symbolické nájemné nabízíme také obecní byt, avšak dosud se nám nového zubaře pro 
Strážov bohužel najít nepodařilo.  

Pacienti se tak již nyní mohou přeregistrovat k zubařům v Klatovech a okolí. Všichni  
o situaci ve Strážově vědí a podle svých možností přislíbili alespoň částečnou pomoc 
s přibíráním nových pacientů. Při přechodu do jiné zubní ordinace si zdravotní 
dokumentaci nevyzvedávejte, vše zařídí váš nový ošetřující stomatolog. 

U pana doktora Flakse je v současné době registrováno cca 650 pacientů. Jsme si vědomi, 
že pro mnohé z nich bude hledání nového zubního lékaře velice komplikované, avšak 
věřte, že pro obstarávání nového zubaře děláme maximum.  

Samozřejmě se i nadále budeme snažit uvolněnou ordinaci obsadit, avšak výsledek 
nemůžeme zaručit. Podobná situace je i jinde v příhraničních a venkovských oblastech. 
Stávající lékaři odcházejí do penze a nikdo z mladých je nahradit nechce. Absolventů je 
málo a mladí lékaři tíhnou samozřejmě k velkým městům. Zubní lékaři v Česku stárnou  
a podobných případů bude bohužel přibývat.  
 

ODPADY ZŮSTÁVAJÍ, VODNÉ SE ZVÝŠÍ MINIMÁLN Ě  
Zastupitelstvo města projednalo na svém prosincovém zasedání ceny vodného, stočného  
a výši poplatků za odpady pro rok 2015. V nezměněné výši zůstává místní poplatek za 
odpady, kdy trvale bydlící občané zaplatí 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních 
nemovitostí 600 Kč za objekt. Nezměněn zůstává i poplatek ze psů. K mírnému zdražení 
dojde u vodného (o 0,36 Kč za m3). V obcích, kde vodohospodářskou infrastrukturu 
provozuje Vodospol Klatovy, bude cena vody 32,91 Kč za m3. Stočné ve Strážově zůstává 
pro rok 2015 ve stejné výši jako loni 21,50 Kč/m3. Vodné v Zahorčicích, Vítni a Horních 
Němčicích zůstává na 15 Kč za m3. Připomínáme, že místní poplatky jsou splatné do 
konce března. 

VÍTĚZNÁ DVOJICE – RADEK HOLUB  
A OLDA ŠTOLFA 



    ˇ̌̌̌ ˇ̌̌̌FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    ORIENTACNÍHO BEHUORIENTACNÍHO BEHUORIENTACNÍHO BEHUORIENTACNÍHO BEHU    
 
 

 
 
 
 

STRÁŽOV 
 27. října 2014 

foto: Zbyněk Vítovec 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 

Všech šest soutěžících z minulého kola 
správně odpovědělo, že uvedená nemovitost 
stojí na Patrasce. Někteří ještě upřesnili, že 
se jedná o čp. 27, bývalou českou školu. 
Vyhrát však může pouze jeden, proto byl ze 
správných odpovědí vylosován výherce – 
Anna Soukupová ze Strážova, která si může 
na radnici vyzvednout slíbenou odměnu. 
Máte-li chuť se zúčastnit dalšího pokra-
čování soutěže, stačí na přiložený kupón 
napsat, kde nemovitost stojí, a vhodit jej do 
15. ledna 2015 do schránky v průjezdu 
radnice. 

�-------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 66) 
 

Uvedená nemovitost stojí v ........................ .......... 
  

Jméno:  ...........................................................        Příjmení:  .................................................................. 
 

Adresa:  .................................................................................................................................................... 

VÍTĚZSTVÍ SI V NOČNÍM 
ORIENTAČNÍM BĚHU 

S PŘEHLEDEM ZAJISTILI  
PETR A ALEŠ PRESLOVI 

STŘÍBRNÉ MEDAILE PUTOVALY  
DO OBORY ZÁSLUHOU  

TOMÁŠE A JANA KALIVODOVÝCH  

NEJVĚTŠÍM PŘEKVAPENÍM VEČERA 
BYLY PETRA JANKOVÁ A MONIKA 
MAYEROVÁ, KTERÉ DOBĚHLY NA 

ČTVRTÉM MÍSTĚ Z JEDENÁCTI DVOJIC  

PŘED MANŽELKAMI SE T ENTOKRÁT 
MUSELI SKLONIT BRO ŇA MAYER  
A LUDĚK JANKA, KDYŽ DOB ĚHLI  

NA PÁTÉM MÍSTĚ 



POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE  

23.12.2014 - zpívání u stromku (od 17.00 hod. na ná městí) 

24.12.2014 – p ůlno ční mše svatá (od 24.00 hod. v kostele) 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE 
26.12.2014 - ples SDH Strážov (kapela BK Band)  
23. 1.2015 - myslivecký ples (kapela V. Žákovce) 

 6. 2.2015 - ples SDH Vite ň (kapela Orion) 

14. 2.2015 - masopustní pr ůvod a zábava (kapela BK Band) 

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE 
26.12.2014 - Váno ční pálka - turnaj ve stolním tenisu (sokolovna 

Strážov od 8.00 hod.)  
 4. 1.2015 – Lehomský karambol –  kule čníkový turnaj ve 4 koulích (Lehom 

čp. 16 - od 12.00 hod.) - P ředběžné 
přihlášky na tel. 602 425 129.  

 

 
 
 
Od začátku vydávání našeho zpravodaje bylo jeho 
pravidelnou a oblíbenou rubrikou blahopřání 
jubilantům. Stále se zpřísňující zákon o ochraně 
osobních údajů toto však již nyní neumožňuje. 
Musíme tedy od přehledu jubilantů upustit, avšak rádi 
v našem zpravodaji najdeme místo pro vaše gratulace 
či vzpomínky na naše spoluobčany. Zveřejnění těchto 
oznámení bude bezplatné a budeme za ně velice rádi. 
Budete-li chtít zveřejnit gratulaci vašim blízkým 
k významnému životnímu jubileu, či vzpomínky na 
Strážováky, kteří již nejsou mezi námi, zastavte se na 
radnici, rádi vaší žádosti vyhovíme. 

Od ledna příštího roku zároveň dochází ke změně systému gratulací, které provádí 
občanská komise. Nově budou navštěvováni oslavenci při výročích 70, 75, 80, 85, 90  
a každý další rok. Pokud by si někdo z vás návštěvu nepřál, sdělte toto, prosím, 
s předstihem na MěÚ Strážov. 
 

 

Vážení spoluobčané, 

jsou dva měsíce po komunálních volbách, během 
nichž jsem obhájil post starosty. Chtěl bych Vám 
tímto poděkovat za podporu, které si velice vážím a jsem za ni vděčný. Říká se, že není 
těžké zvítězit poprvé, ale je obtížnější vše následně obhájit. Sice možná řeknete, že 
vzhledem ke skutečnosti, že u nás byla jen jedna kandidátka, nebylo to nikterak těžké. 
Avšak už samotný fakt, že se proti našemu sdružení nezávislých kandidátů neutvořila 
protikandidátka, je snad důkazem toho, že občané necítí potřebu něco zásadního měnit. 
Nechci tvrdit, že vše, co se během uplynulého volebního období udělalo, bylo stoprocentní 
a bezchybné. Ohlédnu-li se však zpět, mám upřímnou radost z vykonané práce a rád bych 
v nastoleném trendu pokračoval.  

Vrátím-li se ke komunálním volbám, byli jsme dotazováni, proč jsme na kandidátní listinu 
nenapsali více než 15 osob. Stávající zákonná úprava toto bohužel nedovoluje, i když by to 
bylo samozřejmě mnohem lepší a z pohledu voliče by existovala možnost výběru. V rámci 
ustavujícího zasedání zastupitelstva jsme ctili vůli voličů a nejvyšší funkce (starosty, 
místostarosty i členů rady) získali ti kandidáti, kteří od vás dostali nejvíce preferenčních 
hlasů. Byl to od nás jasný signál toho, že volby měly smysl a byly respektovány jejich 
výsledky.  

Blíží se vánoční svátky a konec roku. Chtěl bych vám při této příležitosti popřát pohodové 
a klidné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví.  

Ing. Josef Rousek 
 

VÝ S L ED KY  K O MU NÁ L N Í C H  VO L E B  
V letošních komunálních volbách kandidovalo ve 
Strážově pouze jedno sdružení nezávislých 
kandidátů. Přesto přišla k volbám téměř polovina 
oprávněných voličů, přičemž výsledky voleb jsou 
uvedeny v přiložené tabulce.  

Ustavující zasedání zastupitelstva v podstatě jen 
potvrdilo výsledky voleb a řídilo se získanými 
hlasy ve volbách. Starostou města byl opět zvolen 
Ing. Josef Rousek, post místostarosty obhájil 
Miroslav Jiřík a dalšími členy rady jsou Pavel 
Prošek, Vlastimil Fürbacher a Josef Soušek. Nové 
složení budou mít také další orgány města. 
Finanční výbor povede nově zvolená členka 
zastupitelstva Petra Preslová. Kontrolnímu výboru 
bude předsedat Ladislav Kroupar. Beze změny 
zůstává vedení občanské komise, jejímž předse-
dou je Ing. Jan Pavlásek. 
 

Jméno Počet hlasů 

Ing. Josef Rousek 485 

Miroslav Jiřík   373 

Pavel Prošek  315 

Vlastimil Fürbacher 311 

Josef Soušek  296 

Ladislav Kroupar 291 

Jiří Toman 290 

Petr Toman 287 

Jan Kalivoda 284 

Petra Preslová 279 

Eva Tětková 270 

Ing. Jan Pavlásek 266 

Stanislav Kopecký 262 

Martina Vavírková 258 

Jindřich Kiesenbauer 250 



 MLADÁ UMĚLK YNĚ OŽI V ILA  ZAPOMENUTÉ MÍ STO MLADÁ UMĚLK YNĚ OŽI V ILA  ZAPOMENUTÉ MÍ STO MLADÁ UMĚLK YNĚ OŽI V ILA  ZAPOMENUTÉ MÍ STO MLADÁ UMĚLK YNĚ OŽI V ILA  ZAPOMENUTÉ MÍ STO  
Opuštěné místo bývalé kaple 
v sadech nedaleko Děpoltic se 
v listopadu otevřelo návštěvníkům 
díky landartové instalaci Moniky 
Hrachové z Lukavice, která je stu-
dentkou Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara na Západočeské 
univerzitě v Plzni.  

V rámci projektu „Zaniklé a ohro-
žené kostely“ zde pod vedením 
profesora akademického sochaře 
Jiřího Beránka vytvořila netradič-
ní umělecké dílo, které je součástí 
regionální programové linie Ev-
ropského hlavního města kultury 
2015. 

Mladá umělkyně z Lukavice při 
vernisáži řekla, že jejím záměrem 
bylo znovuobjevit prostor zapo-
menuté kaple, jež bývala součástí 
obytného stavení. Kapli proto 
pojala jako celistvý prostor, který 
naplnila vodou, která je v kře-
sťanství sama o sobě hlubokou 
symbolikou duchovního života, 
křtu a očištění. 

 

Prodejna ZKD ve Vítni připravila 

pro své zákazníky novou službu - 

možnost úhrady složenek (včetně 

SIPO) přímo na prodejně. 

Zákazníci tak mají jedinečnou 

příležitost ušetřit čas, nakoupit  

a zároveň provést úhrady 

poplatků na jednom místě. 

J I Ž  DE V ÁTÝ ROČN Í K Š ACHOVÉHO TURNA J EJ I Ž  DE V ÁTÝ ROČN Í K Š ACHOVÉHO TURNA J EJ I Ž  DE V ÁTÝ ROČN Í K Š ACHOVÉHO TURNA J EJ I Ž  DE V ÁTÝ ROČN Í K Š ACHOVÉHO TURNA J E         
Na konci října tradičně 
proběhl další, již devátý 
Opálecký ŠACH. Zatímco 
juniorský šampion Marek 
Seltenhofer svoje vítězství 
obhájil, hlavní turnaj našel 
nového vítěze. V opakování 
finále z roku 2008 se 
tentokrát radoval Jan Kašpar 
z Nýrska.  
 

Medailisté hlavního turnaje:       Výsledky mezi juniory: 
1. Jan Kašpar z Nýrska,    1. Marek Seltenhofer ze Strážova, 
2. Václav Janda z Rovné,   2. Michaela Mayerová ze Strážova, 
3. Pavel Rousek ze Strážova.   3. Radek Holub ze Strážova. 
 
 
 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

Město Strážov hledá zájemce o pronájem kiosku v autobusové 

zastávce na letní sezónu 2015. Bližší informace a podmínky 

pronájmu získáte na radnici. 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU NA NÁMĚSTÍ 
 

� úterý 23. prosince 2014 od 17.00 hod.  

� vánoční písn ě v podání místních d ětí a mužského p ěveckého sboru  

� sva řené víno zajišt ěno  

� přineste si lucerni čky, bude možnost získat Betlémské sv ětlo  

 

 

„PF – 2015“ 

Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinnou 
pohodu a porozumění 

přeje Stanislav Kalivoda 
(zástupce České pojišťovny  

ve Strážově). 

PS: Pokračujeme v konzultacích 
každou středu na MěÚ Strážov. 

tel: 737 165 987, e-mail: 
stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz 

 

STUPNĚ VÍTĚZŮ V JUNIORSKÉ KATEGORII  

MONIKA HRACHOVÁ P ŘI ZAHÁJENÍ VERNISÁŽE  



DOBRODRUH ZE STRÁŽOVA ZA POLÁRNÍM KRUHEMDOBRODRUH ZE STRÁŽOVA ZA POLÁRNÍM KRUHEMDOBRODRUH ZE STRÁŽOVA ZA POLÁRNÍM KRUHEMDOBRODRUH ZE STRÁŽOVA ZA POLÁRNÍM KRUHEM    
Strážovák Bc. Marek Hosnedl podnikl se svými kamarády zajímavou prázdninovou 
expediční výpravu za polární kruh do finského národního parku Urho Kekkonen. Cílem 
téměř třítýdenní výpravy bylo překonat na lodích nejprve část řeky Kopsusjoki proti 
proudu až do jezera Kopsusjärvi. Po zdolání této části cesty během velmi deštivých tří dnů 
následoval pěší přechod rozvodí, kdy bylo zapotřebí lodě vyfouknout, sbalit do loďáků  
a přenést je s veškerým vybavením necelé čtyři kilometry na řeku Suomujoki. Tu poté 
dobrodruzi splouvali až k severním hranicím s Ruskem, k hraničnímu přechodu Raja-
Jooseppi, který je vzdálen pouze 250 km od Murmansku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRÁŽOV MÁ DVA STAROSTYSTRÁŽOV MÁ DVA STAROSTYSTRÁŽOV MÁ DVA STAROSTYSTRÁŽOV MÁ DVA STAROSTY A JEDNU STAROSTKU A JEDNU STAROSTKU A JEDNU STAROSTKU A JEDNU STAROSTKU    
Možná je nadpis trošku 
zavádějící. Starostu má Strážov 
pouze jediného, ale Strážováci 
vykonávají funkci starosty 
nejen ve svém rodišti. Novým 
starostou obce Poleň se od 
letošních voleb stal Ing. Radek 
Lidinský. Tento pětačtyřiceti-
letý rodák ze Strážova kandi-
doval za nezávislé kandidáty. 
Úspěšnou komunální političku 
máme také na Sušicku. Zku-
šená starostka Nezdic na Šu-
mavě Marie Mráčková také 
letos volby vyhrála a obhájila 
své křeslo již opakovaně. 

Třiapadesátiletá nezávislá kandidátka je také ze Strážova, za svobodna se totiž jmenovala 
Pangerlová. 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD DOPLNILA OHŇOVÁ SHOW    

Strážovské náměstí zaplnily 
v sobotu 15. listopadu stovky 
dospělých a dětí. Konal se zde 
totiž druhý ročník lampionové-
ho průvodu, na kterém se 
rozzářilo celkem 164 lampionů. 
Po téměř půlhodinovém průvo-
du, který návštěvníky zavedl do 
křivolakých hradčanských uli-
ček, se všichni opět sešli na 
náměstí. Tam byla připravena 
ojedinělá ohňová show v podání 
plzeňského sdružení Hellfire, při 
které se tajil dech a běhal mráz 
po zádech. Ukázka měla 
obrovský úspěch stejně jako 
doprovodné promítání dětských 
večerníčků a ochutnávka svato-
martinského vína. Akci uspo-
řádal Baby klub Stonožka ve 
spolupráci s Městem Strážov. 

 

 

 

 

  7.  1. –  posezení u kávy   18.  2. –  pošumavské pivovary (Mgr. Cihlář) 

14.  1. –  posezení u kávy     25.  2. –  posezení u kávy 

21.  1. –  návštěva solné jeskyně                  4.  3. –  alternativní medicína (p. Kopecký) 

28.  1. –  posezení u kávy   11.  3. –  posezení u kávy 

  4.  2. –  návštěva solné jeskyně  18.  3. –  tvořivá dílna (pí Soukupová) 

11.  2. –  posezení u kávy   25.  3. –  posezení u kávy 

 

MARIE MRÁČKOVÁ  
STAROSTKA NEZDIC  

ING. RADEK LIDINSKÝ 
STAROSTA POLENĚ 

PŘI POHLEDU NA OHŇOVOU SHOW  
SE DĚTEM I DOSPĚLÝM TAJIL DECH  

MAREK PROŽIL NEZAPOMENUTELNÉ DOBRODRUŽSTVÍ V SEVERS KÉ DIVOČINĚ 



AUSTRALSKÁ HOUBA VE STRÁŽOVSKÝCH LESÍCH  

Na zajímavý úkaz nás upozornili Jiřina Procházková 
se synem Zdeňkem. V lesích v okolí 
Strážova se totiž v poslední době začala hojně 
vyskytovat exotická houba Květnatec archerův. 
Její plodnice vyrůstá z vajíčka, které je téměř do 
poloviny skryté v půdě. Při dozrávání se 
červenooranžové plodnice otevírají a svým tvarem 
připomínají mořskou chobotnici. Tato houba patří  
k zavlečeným druhům naší mykoflóry, neboť původem 
pochází z Austrálie a do Evropy byla přivezena 
v období první světové války s dodávkami ovčí vlny.  

 

ZAHRÁDKÁ ŘI OTESTOVALI NOVÝ MOŠTOVACÍ LIS 
Úroda ovoce, zejména jab-
lek, byla na Strážovsku v po-
rovnání se slabým rokem 
2013 v letošním roce vysoce 
nadprůměrná. Strážovští za-
hrádkáři tak mohli naplno 
vyzkoušet své nové mošto-
vací zařízení. V moštárně 
místní organizace zahrád-
kářů, která se nachází v sute-
rénu zdejšího zdravotního 
střediska, se během pod- 
 

zimních sobot podařilo 
vymoštovat zhruba 8,5 tisí-
ce kilogramů ovoce. Spoko-
jení zákazníci ze Strážova  
i širokého okolí si odvezli 
přes čtyři tisíce litrů kvalit-
ního moštu. Strážovská mo-
štárna, která má v širokém 
okolí bezkonkurenční ceny, 
funguje díky obětavé práci 
členů místního zahrádkář-
ského spolku. 
 

SENIOŘI SE SEŠLI NA PŘEDVÁNOČNÍM POSEZENÍ  
Tradiční akcí konce roku bývá setkání důchodců v místní sokolovně. Letos se tohoto 
přátelského posezení zúčastnilo více než 160 občanů seniorského věku. Odpoledne 
zahájily děti z místní základní a mateřské školy se svým hudebním a tanečním 
vystoupením. Velkému zájmu se těšila výstavka starých fotografií, která byla přichystána 
na panelech v přísálí sokolovny. K tanci a poslechu tentokrát zahrála chodská kapela 
Domažličanka. 

 

  SSÁÁRRAA  PPOODD  VVYYSSOOKK ÝÝMMII   KK OOŠŠII    
Další úspěšnou sportovkyní ze Strážova je Sára 
Faustová. Kromě toho, že jezdí na čtyřkolkách  
a po otci zdědila nadšení pro dobrodružství  
a adrenalinové zážitky, již několik let úspěšně 
hájí barvy klatovských basketbalistek. V sou-
časné době je stálou oporou družstva minižaček 
U13, za které během podzimní sezóny nastřílela 
desítky bodů.   

BK Klatovy hraje oblastní přebor, kde spolu 
soupeří družstva z Plzeňského i Karlovarského 
kraje, a po podzimní části je na výborném 
druhém místě. Dvanáctiletá Sára není v týmu 
jedinou hráčkou se vztahem ke Strážovu – další 
dvě spoluhráčky Diana a Viktorie Schovancovy 
mají také strážovské kořeny. 
 

OBSLUHU MOŠTÁRNY 
ZAJIŠŤOVALI 

BRIGÁDNICKY MÍSTNÍ 
ZAHRÁDKÁ ŘI 

CELKEM SE VYMOŠTOVALO P ŘES 8 TUN OVOCE 

PŘÍJEMNÉ ADVENTNÍ POSEZENÍ SENIORŮ S HUDBOU SE STALO JIŽ TRADICÍ  

SÁRA JE OPOROU TÝMU 



Bohuslav Kalivoda se narodil jako druhorozený syn manželům 
Boženě Anně a Jakubu Kalivodovi, obchodníkům z malého městečka 
Strážov na Šumavě v České republice. Již jako malý kluk byl velice 
zvídavý a učenlivý. Do školy chodil velice rád, poněvadž jeho touha 
poznávat a objevovat něco nového byla velice silná. Hodně se 
zajímal o dějiny a to hlavně malířství. Velmi rád navštěvoval různá 
muzea a galerie. Silná byla také jeho touha učit se cizím jazykům. 
Proto po absolvování měšťanské školy odešel studovat na Obchodní 
školu do Klatov. Při studiích, hlavně o prázdninách chodíval 
pomáhat rodičům do obchodu a také do pohostinství, aby si vydělal 
nějaké peníze, které potom použil na cestování a návštěvu muzeí  
a památek. Při studiu byl také velice aktivně zapojen do chlapeckého 
skautského hnutí. Tato činnost byla v době okupace zakázána,  
a proto také přinášela určité riziko.  

V době okupace, kdy jeho starší bratr pracoval v Německu v hotelu, 
za ním jezdíval a vypomáhal v pohostinství u jeho šéfa, kde se 
zdokonaloval v jazyce a vydělal nějaké peníze. Po skončení války a návratu z Německa začal strýc Boža 
pracovat v obchodě svého otce jako obchodní úředník. V té době se také poznal s Traudy Keller, svojí 
budoucí manželkou, která v té době vypomáhala v otcově obchodě. Pak také krátce pracoval v Praze na 
obchodním jednatelství firmy *ČÍŽEK* jako obchodní ředitel. Mezitím jeho bratr Ferdinand a otec Jakub 
založili malou firmu na výrobu suvenýrů a upomínkových předmětů ze dřeva, ve které pracovalo asi 25 
zaměstnanců. Po návratu z Prahy nastoupil Boža do této firmy jako obchodní zástupce. Firma dobře 
prosperovala a tak chtěli na jaře roku 1948 začít stavět novou výrobní halu pro více zaměstnanců. 
Bohužel ke stavbě už nedošlo, protože se v únoru k moci dostali komunisté a jejich veškerý majetek byl 
zabaven a znárodněn. Ještě před touto událostí byl strýc na obchodní cestě ve Švýcarsku, a když se vrátil 
tak mu byl zabaven cestovní pas a zakázáno vycestovat z České republiky. Protože se situace stále 
zhoršovala, tak se rozhodl Českou republiku opustit. Ještě než emigroval, tak se stačil stát mým kmotrem. 
Toto se odehrálo v jednom malém krásném šumavském kostelíku poblíž německých hranic.  

V té době ještě nikdo netušil, že naše další setkaní se uskuteční až po dlouhých 40 letech. Z pozdějších 
dopisů jsme se dozvídali, jak byla jejich cesta pro ně těžká a náročná. Cesta pokračovala z Německa do 
Itálie, kde byli nějaký čas v uprchlickém táboře a tam se jim také narodil syn a můj bratranec Petr, to už 
byl rok 1949. Později se v Austrálii narodili ještě sestřenice Margaret a Karyn. Z dopisů jsme se dozvídali, 
jak silné bylo jeho úsilí a ctižádost a tak si mohl pomalu začít plnit své sny o novém životě. Jeho obchodní 
talent a dobré jazykové schopnosti byly pro něho velmi užitečné a velice mu pomáhaly v jeho dalším 
životě. Počátky jejich pobytu v Austrálii pro ně nebyly příliš jednoduché. Měl různá zaměstnání a přitom si 
ještě budoval zázemí pro svoji rodinu. Postavil si dům a později si zařídil i obchod, kde spolu s manželkou 
Traudy pracovali. Také velice uplatnil svůj malířský talent, který obohatil hodně jeho život. To dokazuje 
nespočet namalovaných obrazů a realizovaných výstav, jak v Austrálii, tak i v zahraničí. I jeho pozdější 
činnost v krajanském spolku Beseda byla pro něj také určitým naplněním. Při spolupráci na vydávání 
krajanského časopisu mohl velice dobře uplatňovat svůj malířský talent. To dělal hlavně ilustracemi titulní 
stránky z rodného Československa. I z těchto obrázků bylo zřejmé, že svoji rodnou vlast nosil stálé ve svém 
srdci.  

Po našem setkání v roce 1988 v Německu jsem opravdu poznal, že byl opravdu takový, jak jsem si ho  
z jeho dopisů představoval. Z jeho vyprávění bylo cítit, že touha navštívit svoji rodnou vlast, rodinu  
a přátele je stálé velice silná. To se mu také zanedlouho po sametové revoluci splnilo. S příchodem 
internetu byla naše komunikace častější a bohatší. Mohli jsme si zasílat spousty fotek a různých informací 
rychleji než předtím, což nás ještě více přiblížilo. Při jeho poslední návštěvě jsme s ním procestovali místa, 
kde pobýval za svého mládí jak v Česku, tak Německu. A bylo toho hodně, na co vzpomínal a o čem mohl 
vyprávět. S láskou a úctou budeme na mého kmotra a našeho strýce stále vzpomínat.             

Boža a Anna Kalivodovi (synovec s manželkou) 
 

BOHUSLAV KALIVODA (*7.12.1926, +7.4.2014) 
Dne 7. dubna 2014 zemřel ve věku 87 let strážovský rodák Bohuslav Kalivoda, jehož životní cesta 

byla velice křivolaká a zavedla jej až do daleké Austrálie. Přinášíme vám zde zajímavé vzpomínky 

Kalivodových rodinných příslušníků, které velice poutavým způsobem popisují jeho životní osudy. 
 

Můj otec, Bohuslav Kalivoda, známý také jako Bob Kalivoda se narodil 
7. prosince 1926 v městečku Strážov, tj. v části Československa, která je 
nyní Českou republikou. Otcovi rodiče, Jakub a Božena, vlastnili 
smíšenou provozovnu, která zahrnovala obchod s potravinami, hostinec  
a bar. Otec vyprávěl, že občas trochu vypomáhal s domácími pracemi. 
Jednou z nich bylo hlídání třešní zrajících na stromech, které rostly na 
obecním pozemku vedle cesty a zjevně byly velkým pokušením pro 
místní děti. Další jeho povinností byl podomní prodej octové a kořeněné 
vody, do které byly zavařovány okurky a nakládačky. Lák měli lidé tak 
rádi, že si jej kupovali, aby ho mohli ve velkém množství pít. Otci 
samotnému lák také chutnal. Jednou všechno vypil dřív, než cokoliv 
prodal. Ze strachu, co na to řeknou jeho rodiče, až se vrátí, šel k potoku  
a naplnil barel na malém ručním vozíku čerstvou vodou a prodával to, 
jako kdyby to byl lák. Říkal mi, že nebyly žádné stížnosti, dokonce to 
vypadalo, že snad ani nikdo nepoznal, že pil čistou vodu.  
Otci bylo třináct, nebo čtrnáct let, když Německo vtrhlo do Československa. Jako teenager v okupované 
zemi nemohl ani nemusel vstoupit do žádné armády. Místo toho se velmi aktivně tajně stýkal 
s chlapeckým skautským hnutím, které bylo jako britská instituce přímo konkurující Hitlerjugend 
v Německem okupovaných územích zakázáno. Řekl mi, kdyby Němci objevili, že byl organizátorem 
skautských setkání, jistě by byl uvězněn, nebo možná dokonce postaven před zeď a zastřelen. 
Po válce otec začal se svým starším bratrem Ferdinandem podnikat – vyráběl a v celém Čekoslovensku 
prodával turistické suvenýry. Podnikání bylo velmi úspěšné. Zaměstnáno zde bylo 25 lidí, když firmu 
komunisté po několika letech zestátnili a vytvořili výbory v továrnách po celé zemi. V otcově továrně byl 
do čela výboru továrních pracovníků postaven mistr. Ten řekl otci a jeho bratrovi, že mohou zůstat jako 
manažeři tak dlouho, dokud budou dělat to, co jim komise řekne. Otec považoval toto za nepřijatelné.  
A tehdy se rozhodl, že je čas, aby opustil Československo. 
Otec se také za války učil anglicky. V té době byl nedostatek všech materiálů, a proto musel poslat tři 
gramofonové desky do továrny, kde byly roztaveny a předělány na lekce angličtiny. 
Rodiče utekli z Československa, když se vydávali za součást party dřevorubců, kteří měli povolení těžit 
stavební dřevo v tříkilometrovém ochranném pásmu u hranice s Německem. Každý jiný, kdo vstoupil do 
té oblasti, byl bez výstrahy zastřelen pohraniční stráží. Matka říkala, že otec nesl v kapse revolver. Jak ho 
však  znám, nemyslím, že by revolver někdy použil, ale kdo ví. Nicméně matka říkala, že když hluboko  
v lese opustili dřevorubce a vydali se pěšky k německé hranici, otec šel velice rychle a dělal tak dlouhé 
kroky, že mu měla problémy stačit. 
Rodiče se vzali v Německu a pak museli do uprchlického tábora v Itálii, kde jsem se v následujících letech 
narodil.  Otec,  který uměl mluvit několika jazyky,  získal práci  v kanceláři jako asistent manažera 
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uprchlického tábora a působil také jako 
tlumočník. Přibližně ve stejné době, kdy jsem se 
narodil, rodiče dostali šanci emigrovat do jedné 
ze dvou zemí, buď Chile, nebo Austrálie, ale oni 
nevěděli, kterou si vybrat. Tak se zeptali na názor 
manažera uprchlického tábora, který býval 
námořním kapitánem a procestoval celý svět. 
Ten jim řekl: “Když půjdete do Chile, budete 
buď velmi bohatí, nebo velmi chudí po zbytek 
života, protože v Chile není nikdo uprostřed. Ale 
když půjdete do Austrálie, nebudete skutečně 
bohatí, ale nebudete ani chudí, protože v Austrá-
lii není nikdo skutečně bohatý nebo skutečně 
chudý.” Rodiče stále nevěděli kam jít, tak se prý 
rozhodli pro hod mincí a naštěstí pro celou rodi-
nu jsme nakonec jeli do Austrálie. Nepamatuji si, že by si rodiče někdy poté házeli mincí o něco dalšího. 
Když jsme v roce 1949 dorazili do Austrálie, otec měl dvouletou pracovní smlouvu u federální vlády. To 
byla prý zkušenost, která ho na celý život odradila od práce pro vládu. To neznamená, že na ty časy neměl 
dobré vzpomínky. Ve skutečnosti si v té době vytvořil několik celoživotních přátel. Jeho další pracovní 
pozicí byl pomocník řidičů kamionů a různých řemeslníků jako například tesařů a pokladačů koberců. 
Jedním z příběhů, které rád vyprávěl, bylo, jak tým pokladačů koberců, se kterými pracoval, musel udělat 
kalkulaci nákladů, než dostal jakoukoliv práci od svých nadřízených. Kalkulace byla vždycky optimisticky 
podhodnocená, a když byla na konci prací cena vyšší než původně kalkulovaný odhad, předák vždycky 
říkal: “nedělejte si s tím starosti, mimořádnou přirážku nákladů si můžeme naúčtovat na koberec v nové 
budově parlamentu“, což byla očividně bezedná jáma. 
V průběhu času, kdy otec pracoval pro vládu, koupili s matkou pozemek na Blackall Avenue  
v Queanbeyan (15 km východně od Canberry), kde otec trávil každou volnou hodinu stavbou domu pro 
nás. Nedlouho potom, asi dva a půl roku po mém narození se narodila moje sestra Margaret ve staré 
canberrské nemocnici a o několik let později přišla na svět naše sestra Karyn. 
Teď si nejsem jistý, v jakém pořadí se událo následující, ale chci se s vámi podělit, jak pilný a pracovitý 
byl můj otec a že byl mužem, který zřídkakdy mrhal časem. Když byl dům hotový, otec začal dělat po 
večerech podomního prodejce bílého zboží jako zástupce lokálního prodejce Harrisova elektrozboží. Také 
rozjel své vlastní podnikání - výrobu rolet v kůlně za naším domem. Další činností, kterou měl otec v té 
době, bylo tlumočení pro policii, kdykoliv se objevila domácí roztržka mezi dvojicí, která neuměla 
anglicky. Nenáviděl tu práci, zvláště poté, co koupil obchod s potravinami specializovaný na evropské 
produkty, a rozhádané strany mohly být jeho zákazníky. 
Někdy v polovině padesátých let rodiče upustili od svých plánů postavit větší dům na parcele  
v Queanbeyan a rozhodli se místo toho postavit dům v Deakin (předměstí Canberry). To je dům, kde 
rodiče žili po zbytek života téměř 60 let. Otec postavil dům bez hypotéky a to bylo sedm let po jeho 
příjezdu do Austrálie s jediným americkým dolarem v kapse. Myslím, že v dnešní době, kdy páry musí 
strávit spoustu, spoustu let prací na splácení svých hypoték, je to námět na zamyšlení. 
Během poloviny šedesátých let, otec založil další obchod. Tentokrát v Campbellově obchodním centru. 
Byl to obrovský úspěch jak finanční tak společenský. Vím, že rodiče byli mezi místními lidmi velmi 
oblíbení, protože i v dnes, asi o padesát let později, čas od času narážím na staré zákazníky od Campbella, 
kteří mě neustále říkají, že mají velmi milé vzpomínky na časy, kdy rodiče vlastnili ten obchod. 
Na začátku sedmdesátých let, otec začal další podnikání s plněním vína z dřevěných soudků do 
dvoulitrových karaf, které byly distribuovány do obchodů a jiných prodejen po celém teritoriu hlavního 
města Austrálie a přilehlých oblastí Nového jižního Walesu. Během let se toto podnikání vyvinulo  
v maloobchodní prodejnu a otec v sedmdesáti letech konečně odešel do důchodu, když jsme podnik v roce 
1997 prodali. 

Kromě pracovního života měl otec ještě druhý život jako umělec a malíř. Během života měl přinejmenším 
půl tuctu uměleckých výstav včetně jedné v Qantas House v Londýně, která byla velmi úspěšná,  
a retrospektivní výstavu v budově nejvyššího soudu před několika lety. Současná měsíční edice 
Zpravodaje Queansbeyanské umělecké společnosti, kdy byl otec doživotním členem, jej popsala jako 
“jednoho z nejlepších umělců v Oueansbeyanu a přilehlém regionu”. Také se účastnil spousty soutěží po 
celé Austrálii, vyhrál řadu cen a po pět, nebo šest let byl porotcem umělecké soutěže v Královské 
Canberrské Show. Otec měl vždy sen posunout své umění ještě dál, což se mu bohužel nepodařilo. 
Pro otce důchod neznamenal posedávání, nicnedělání a sledování televize. Dělal spoustu věcí, trávil čas 
malováním obrazů, věnoval se vinohradu v Ingelaře a vyráběl víno, byl aktivním členem Rotary klubu 
Queanbeyan-západ, byl pokladníkem Besedy, což je sociální a kulturní klub Čechů, Slováků a jejich 
přátel, věnoval se své sbírce známek a dokonce nacházel čas na víkendové nákupy s matkou a poprvé  
v životě dělal nějaké domácí práce. Pamatuji si, jak rok nebo dva po odchodu na důchod říkal, že je tak 
vytížený, že by stejně neměl čas chodit do práce. 
Ačkoliv byl otec ve spoustě věcí Evropanem do morku kostí, dělal, co mohl, aby se integroval a byl 
pravým Australanem. Myslím, že to byl důvod, proč měl rád oslovení Bob, ne Robert, ale staré prosté 
Bob, což pro něj bylo skutečně australské jméno. Než se v Austrálii rozhodl pro jméno Bob, byl znám pod 
jinými jmény. Lidé, kteří s ním pracovali ve vládě nebo kteří s ním dělali obchody v Queansbeyanu na 
počátku padesátých let, ho vždy oslovovali Boris. Přátelé, kteří v té době přišli k nám domů a slyšeli 
matku říkat mu Boža, což je zkráceně Bohuslav, říkali mu také Boža. Poté, co se ustálilo jméno Bob, byl 
na to jméno otec velmi pyšný. Stát se členem Rotary klubu byl další způsob, jak se stát pravým 
Australanem. Miloval také kamarádství mezi členy Rotary klubu a jejich charitativní aktivity, což 
korespondovalo s otcovou touhou vrátit něco komunitě, která mu toho tolik dala.  
Když otec utekl z komunistického režimu v Československu, bylo mu odebráno občanství a stal se osobou 
bez státní příslušnosti. Před několika lety, po pádu komunistického režimu, nabídl český velvyslanec otci 
navrácení českého občanství, ale otec nabídku odmítl. Cítil, že dluží plnou loajalitu Austrálii, zemi, která 
mu pomohla, když pomoc potřeboval. Otec také věřil, že činy mluví hlasitěji než slova a navrácení 
občanství je pouze slovem a v jeho případě příliš pozdním slovem. Ale to neznamenalo, že země jeho 
mládí a místo narození nebyly jednou z nejdůležitějších věcí v jeho životě. Miloval Českou republiku 
svého dětství a mládí a miloval Austrálii jako místo, kde toho tolik dosáhl. 

Petr Kalivoda (syn)  
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