
NA OPÁLKU SE MŮŽETE VYDAT ZA HISTORIÍ I KULTUROU  

Práce na opáleckém 

hradě neustávají. Po cel-

kovém úklidu náleto-

vých dřevin a s tím sou-

visejícími terénními  

úpravami přišla letos na 

řadu kovárna, která se 

dočká celkové rekon-

strukce a budováno je 

také velkokapacitní pó-

dium pro pořádání kul-

turních akcí.  

Díky aktivitě a odbor-

ným kontaktům maji-

telky opáleckého hradu 

se areál dostává také do podvědomí odborné veřejnosti. Archeologický ústav Akademie 

věd ČR pořádá letos další ročník „Archeologického léta“. Společně s odborníky se můžete 

vydat do terénu za archeologií! Jedná se o zcela unikátní sérii komentovaných prohlídek 

vybraných archeologických lokalit. Dvě takové akce se uskuteční také na hradě Opálka. 

Konkrétně to bude v sobotu 3. 7. 2021 od 10.00 hod. a v pátek 9. 7. 2012 od 16.00 hod. 

Zájemci se musí předem registrovat (https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com). 

Velmi bohatý program je připravován na sobotu 24. července 2021, kdy se na Opálce slaví 

pouť.  V pravé poledne akci odstartuje výstřel z děla. Odpoledne budou v areálu hradu pro-

bíhat pravé rytířské souboje na koních a hezký program pro děti. Po celý den budou v in-

teriéru hradu vystaveny zajímavé historické panenky. Určitě lákavé budou také ukázky 

práce sokolníků. Večer se pak můžete těšit na koncert tří kapel různých hudebních žánrů. 

V neděli 25. července 2021 od 14.00 hod. se pak před kapličkou uskuteční slavnostní 

poutní mše svatá. Nedělní mše ve strážovském kostele bude v tento den zrušena a všichni 

jsou srdečně zváni na Opálku. 

Také na srpen se na opáleckém hradě chystá několik večerních koncertů známých kapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BUDOVÁNÍ STAVEBNÍCH PARCEL V PLNÉM PROUDU 
Největší letošní investiční akcí je na Strážovsku realizace nových stavebních parcel nad 

cestou k Rovné. Stavební práce provádí na základě výběrového řízení nýrská firma  

LS stavby a klatovský VAK SERVIS. Podle předpokladu by mělo být do konce letošního 

roku kompletně zasíťováno všech patnáct stavebních pozemků. Příznivou informací je sku-

tečnost, že o stavební pozemky ve Strážově je v poslední době enormní zájem. O potenciální 

kupce pozemků určených pro výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení nemáme roz-

hodně nouzi a již nyní je v pořadníku téměř třicet vážných zájemců.  

Veškeré související náklady této stavební akce se pohybují někde okolo pětadvaceti milionů 

korun. Vše město hradí z vlastních uspořených prostředků, přičemž předpokládáme, že část 

nákladů se vrátí do městské pokladny při následném prodeji pozemků. Zbytek je investicí 

do budoucnosti Strážova, neboť jsme si vědomi toho, že pokud jednou mladí lidé ze Strá-

žova odejdou do měst, již těžko se někdy vrátí nazpátek. Kvitujeme taktéž zájem mladých 

rodin, kteří se chtějí do Strážova přistěhovat a natrvalo se zde usadit. 

Tato stavební akce je tak po realizaci rodinných domů na Vinném vrchu a pod školou před 

více než třiceti roky dalším významným mezníkem výstavby trvalého bydlení ve Strážově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 POHLED NA NOVOU LOKALITU STAVEBNÍCH PARCEL OD OPÁLKY 

sobota 24.7.2021 - 18.00 hod. - Gnomus  
                   20.00 hod. – Coda  
                   22.00 hod. – Whitesnake revival 

sobota  7.8.2021 – 20.00 hod. – Chai  
                   21.00 hod. – Slza 

pátek  27.8.2021 – 20.00 hod. – Radiator 

                   21.00 hod. – AC DC Tribute 

 

 

NA NÁDVOŘÍ OPÁLECKÉHO HRADU VYRŮSTÁ 
VELIKÉ DŘEVĚNÉ PÓDIUM 

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV    ČÍSLO 92 (ČERVEN 2021) 
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FOTOGALERIE Z LETOSNÍHO VÍTÁNÍ OBCÁNKU 

 

 
 
 
 
 

STRÁŽOVSKÁ VYHLÍDKA 
5. června 2021 
foto: Jiří Jiřík  

a Pavla Lankusová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na naši otázku z minulého kola 

soutěže odpovědělo pět čtenářů 

a čtyři z toho správně napsali, že 

nemovitost stojí u Brtí. Někteří 

ještě doplnili, že se jedná o č. p. 25 

a po chalupě se tam říká „na Dra-

hách“ nebo také „u Anežky“. Ze 

správných odpovědí byl vyloso-

ván výherce – Hana Fuchsová ze 

Spůle (strážovská rodačka dívčím 

jménem Tomanová), která si 

může na radnici vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit dnešní sou-

těže, stačí vyplněný kupón vhodit do konce srpna do schránky v průjezdu radnice. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

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

Adresa: .................................................................................................................................................... 
S MILÝM PROGRAMEM NA AKCI VYSTOUPILY DĚTI Z MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

NOVÉHO OBČÁNKA SE PO DLOUHÝCH LETECH 
DÍKY TONIČCE KALISTOVÉ DOČKALA TAKÉ 

MALÁ OSADA KNĚŽICE 

SLAVNOSTNÍ AKCE PRO 9 DĚVČAT A 5 CHLAPCŮ 
SE LETOS PREMIÉROVĚ KONALA NA VYHLÍDCE 

VŠEM DĚTIČKÁM TO JAKO 
VŽDY NÁRAMNĚ SLUŠELO, 
 NA SNÍMKU JE NATÁLKA  
JIŘÍKOVÁ ZE STRÁŽOVA 



ZMĚNA SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  

Možná jste zaznamenali, že mnoho obcí a měst v letošním roce z důvodu velké novely zá-

kona o odpadech zvyšovalo také místní poplatek. Na základě rozhodnutí zastupitelstva zů-

stal ve Strážově poplatek stále v nezměněné výši, tj. 500 Kč za trvale bydlícího občana, příp. 

600 Kč za rekreační objekt. K udržení této skutečnosti však bezpodmínečně potřebujeme 

Vaši pomoc. Snažte se, prosím, maximum odpadů vytřídit! Do popelnic rozhodně nepatří 

bioodpad ani stavební suť. Jen snižováním množství směsného komunálního odpadu spo-

lečně zabráníme raketovému růstu nákladů na svoz, které musí město hradit. To je také 

hlavní důvod k připravované změně vývozu velkých (240 litrových) popelnic. Od července 

bude rozdílná frekvence vývozu malých (120 litrových) a velkých (240 litrových) popelnic. 

Velké popelnice budou sváženy po celý zbytek roku jen jedenkrát za čtrnáct dnů. Výjimku 

budou mít 240 litrové popelnice se dvěma známkami (jedná se o popelnici využívanou 

dvěma domácnostmi), ty budou sváženy spolu s malými popelnicemi. Přehledný harmono-

gram vývozu je zřejmý z přiložených kalendářů.  

TERMÍNY SVOZŮ POPELNIC O OBJEMU 120 LITRŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍNY SVOZŮ POPELNIC O OBJEMU 240 LITRŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané! 

Je velmi příjemným zjištěním, že lidem v našem 

okolí není lhostejný stav veřejných prostranství. 

Jasným důkazem této skutečnosti byla aktivní práce občanů z dolního náměstí, kteří se na 

konci dubna směle pustili do obnovy a údržby parčíku mezi školami. Hlavní iniciátorkou 

byla Ing. Jana Seltenhoferová, která následně do práce zapojila nejen celou svoji rodinu, 

ale vyhecovala také další sousedy. Krásně tak společně obnovili veškerou zeleň v tomto 

malebném parčíku, kterému dominuje funkční kamenná kašna. Všem zapojeným a zejména 

hlavní iniciátorce akce patří veliké poděkování.  

Stejné poděkování samozřejmě také patří desítkám z Vás, kteří se staráte o trávníky a zeleň 

v okolí Vašich nemovitostí. Ano – jedná se často o plochy ve vlastnictví města a někdo možná 

namítne: "Není to moje, proč bych se o to staral? Ať se starají Ti, kteří jsou za to placeni." 

Je si však nutné uvědomit, že velká města mají obrovský aparát technických služeb, a navíc 

na tyto práce za nemalé peníze najímají externí firmy. Na venkově to vždy bývalo samozřej-

mostí, že trávu z návsí a další drobných zelených ploch si lidé zužitkovali pro domácí zvířata. 

Pamětníci mi jistě dají za pravdu, že mnohdy byl o trávu z návsí a ze silničních příkopů 

dokonce boj. Dnes je tomu jinak, neboť i život na vesnicích se mění a chovatelů drobného 

zvířectva ubývá. Pro město naší velikosti s šestnácti místními částmi je pak velikou pomocí, 

když v rámci sekání své zahrady udržujete také menší či větší kousek veřejné zeleně v okolí 

Vašeho domu. Ušetřené peníze za tyto práce si město nenechá pro sebe a může z nich čás-

tečně dotovat poplatek za vývoz popelnic či cenu vodného a stočného nebo třeba také lépe 

opravit místní komunikace. 

Město totiž není jen starosta, zastupitelé, úředníci a techničtí zaměstnanci, ale město jsme 

my všichni, kteří tu společně žijeme. Jsem rád, že valná většina našich spoluobčanů to tak 

vnímá a společně táhneme za jeden provaz. 

                                                                                                        Ing. Josef Rousek 
 

 

LETNÍ KINO OPĚT PŘICHYSTALO ČESKÉ KOMEDIE  
Po úspěšné loňské premiéře připravujeme také na letošní 

rok tři promítání v provizorním letním kině, které opět 

v průběhu prázdninových měsíců vznikne v areálu strá-

žovského fotbalového hřiště. Akci pořádá město Strážov 

a vstup bude bezplatný, neboť se nám také pro letošek 

podařilo pro strážovské letní kino sehnat sponzora, kte-

rým je opět firma RUMPOLD-P s.r.o. Občerstvení při 

promítání zajišťuje místní sportovní klub, který ochotně 

poskytl zázemí pro pořádání této akce. Začátky budou 

vždy v 21.30 hodin. Snad nám stejně jako v loňském 

roce vyjde počasí. 

➔ pátek 2. července – Bezva ženská na krku (česká komedie o učitelce a hrobníkovi) 

➔ pátek 23. července – Bábovky (nová česká komedie na námět knihy Radky Třeštíkové) 

➔ pátek 13. srpna – Ženská pomsta (česká komedie o ženách a nevěrných manželech) 



 
Činnost celé školy ve školním roce 2020/2021 ovlivnila koronavirová pandemie. 

M a t e ř s k á   š k o l a 

✓ Závěr školního roku v MŠ  

Po obnovení provozu v MŠ na děti čekaly nové postýlky, skříňky a lůžkoviny ve II. třídě. 

Dětem připravily paní učitelky v době přerušení provozu MŠ domácí výuku, kdy si rodiče 

vytiskli pracovní listy pro své děti, aby mohly plnit úkoly v rámci povinného předškolního 

vzdělávání. 

Předškoláci byli „pasováni na školáky“. 

✓ Informační schůzka s rodiči 

V MŠ proběhne v červnu informační schůzka rodičů budoucích školáků se svojí třídní uči-

telkou a vedoucí učitelkou MŠ. 

Našim budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů ve škole. Měli bychom přivítat  

18 nových žáčků. 

✓ Přerušení provozu v MŠ 

Od 19. 7. do 6. 8. 2021 bude přerušen provoz v MŠ. K obnovení provozu dojde 9. 8. 2021. 

✓ Zápis do ZŠ a MŠ 

Oba zápisy proběhly distančně. Do MŠ se přihlásilo pro příští školní rok 2021/2022 12 dětí, 

4 z nich nastoupí k 1. 1. 2022. 

Š k o l n í   d r u ž i n a 

Provoz školní družiny se obnovil při znovuotevření I. stupně ZŠ. 

ŠD má v době hlavních prázdnin přerušen provoz, k obnovení provozu dojde od začátku 

nového školního roku 2021/2022. 

Z á k l a d n í   š k o l a 

Žáci 9. ročníku a jeden žák 5. roč. se připravovali na přijímací zkoušky na SŠ. Těší nás, že 

přijímací řízení všichni úspěšně zvládli. 

Návrat do školy byl podmíněn testováním dětí, žáků a zaměstnanců antigenními testy. Dě-

kuji všem zaměstnancům za spolupráci při testování. 

Jako v loňském školním roce tak i letos některé rodiny opět nespolupracovaly při plnění 

distančního vzdělávání. Toto svědčí o jejich špatném přístupu ke vzdělávání a výchově je-

jich dětí. 

V příštím školním roce pokračují projekty Šablony II, Sportuj ve škole, Veselé zoubky, 

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.  

 Co Vás v Čechách nejvíce překvapilo a co bylo nejvíce odlišné od Vašeho rodiště? 

Moc mi překvapilo, když jsem všude okolo sebe viděl takové velké množství aut. Ve Vietnamu 

totiž po silnicích většinou jezdí jen motorky a jízdní kola. Když jsem z Vietnamu odcházel, 

auto si tam mohli dovolit opravdu jen velmi bohatí lidé. Odlišné je i chování lidí, kteří se 

v Čechách nepředbíhají ve frontách, jsou k sobě ohleduplnější a veřejná prostranství jsou 

zde mnohem klidnější, než je tomu v mém rodišti. U nás jsou ulice běžně plné hluku, křiku  

a hlaholu. 

Odlišná je samozřejmě také česká a asijská kuchyně. Jaké je vlastně vietnamské ná-

rodní jídlo? 

Našim národním jídlem je phở, což je polévka z plochých rýžových nudlí, teplého vývaru  

a obvykle kuřecího nebo hovězího masa. 

Když jedete domů do Vietnamu, co vezete za dárky? Co udělá místním největší radost? 

Určitě vozíme nějaké čokolády, bonbóny a další sladkosti. Radost udělá také české pivo 

z Plzně, které má i v Asii veliký věhlas a považují si jej. Ale nejvíce ze všeho si moji rodiče 

a další příbuzní váží toho, že po dlouhém čase opět přijedeme, máme možnost se vidět  

a rodina je pohromadě. 

 

❖ Strážovská knihovna již naplno spustila 

automatizovaný knihovní systém Tritius, 

což je moderní katalogizační informační sys-

tém. Výhodou této aplikace je skutečnost, že čtenáři se mohou již dnes z domova přes in-

ternet podívat, jaké knihy jsou aktuálně ve fondu Místní knihovny ve Strážově. Přehled 

téměř deseti tisíc knižních svazků, které jsou u nás čtenářům k dispozici najdete na adrese: 

https://klatovy.tritius.cz/library/strazov/. Zajímá vás, které šumavské romány si můžete  

u nás půjčit, či zda máme v knihovně povinnou četbu od Boženy Němcové? To vše se 

dozvíte velmi pohodlně a rychle. Vyhledávat můžete podle autora, názvu knihy i klíčového 

slova. Věříme, že tato novinka rozšíří řady uživatelů naší knihovny. 

❖ V týdnu od 23. do 27. srpna 2021 se uskuteční prázdninový kurz paličkování. Je 

určen těm krajkářkám, které se nemohou účastnit školních lekcí v místní základní škole  

a chtěly by si tuto techniku připomenout nebo se jí naučit (na věku nezáleží). Kurz bude 

probíhat orientačně od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hod., vše záleží na domluvě. Pro 

podrobné informace volejte paní Jitku Jiříkovou, tel. 607 188 998 nebo pište na e-mail:  

jirikova.jitka@email.cz. Počet krajkářek bude omezen do deseti zúčastněných. 

❖ V sobotu 7. srpna 2021 budou mít Strážováci opět unikátní příležitost zhlédnout horal-

ské hry. Také pro letošek si borci z celé republiky dali dostaveníčko na strážovském hasič-

ském cvičišti. Účast na soutěži předběžně přislíbil i mistr světa v horalských hrách. Orga-

nizátoři připravují i divácké soutěže, nebude chybět dudák ani stánek s občerstvením.  

❖ Každou chvíli má pro své zákazníky strážovská čerpací stanice připravenou nějakou 

příjemnou novinku. Tou v současné době nejaktuálnější je možnost placení služeb PPL 

ParcelShopu bezhotovostně kartou. 

❖ Z důvodu budování stavebních parcel došlo na počátku června k přesunu mezideponie 

určené pro sběr trávy a dalšího biologicky rozložitelného odpadu na místo nedaleko si-

lážní jámy před Rovnou. Časem tam bude přesunut i sběr větví. Prosím sledujte aktuální 

informace a dodržujte zde uvedené pokyny! 

https://klatovy.tritius.cz/library/strazov/


KUDY VEDLA CESTA Z VIETNAMU DO STRÁŽOVA  

Opustit svoji rodnou zemi a na-

trvalo se usadit na druhé straně 

zeměkoule, to zajisté chce veli-

kou odvahu. Pro většinu z nás 

by pak asi bylo naprosto nepřed-

stavitelné, pokud by člověk měl 

v cizí zemi začít podnikat a kaž-

dodenně vyřizovat administra-

tivní záležitosti s tím spojené, 

jedná-li se navíc o zemi, která 

má naprosto odlišný jazyk, 

písmo, zvyky i mentalitu. To vše 

musela překonat rodina Chu, 

která již třináct let provozuje ve 

Strážově večerku. Také nás ži-

votní cesty tohoto mladého 

muže jménem Van Loi Chu za-

jímaly, a proto jsme se jej zeptali 

na pár otázek. Trpělivou překla-

datelku nám dělala dcera Julie, žákyně šesté třídy místní základní školy. 

Kde jste se narodil a prožil dětství? Jak na tu dobu vzpomínáte? 

Své dětství a ranné mládí života jsem prožil v severovietnamském regionu Ba Vì, který se 

nachází zhruba 60 km na severovýchod od Hanoje, hlavního města Vietnamu. Rodiče se zde 

živili jako farmáři. Jako dítě jsem měl mimo jiné také povinnosti na hospodářství, kde jsem 

krmil buvoly. Rád vzpomínám i na klasické dětské hry a vylomeniny s kamarády ze soused-

ství.  

Kolik máte vlastně sourozenců? 

Byli jsme čtyři kluci. Jeden bratr bohužel zemřel na vojně, druhý bydlí v Čechách a třetí 

doma ve Vietnamu.  

Kdy jste se vydal ze svého rodiště na cestu do Čech? 

Do České republiky jsem poprvé přiletěl v roce 2002. Měl jsem zde strýce a tetu, tak za nimi 

jsem přijel, a právě u nich jsem v Rozvadově na Tachovsku tenkrát bydlel.  

A to už jste přijeli spolu s manželkou nebo jste se seznámili až u nás? 

Ne, ne. Přijel jsem sám. S manželkou jsem se seznámil až na tržnici v Rozvadově.  

Pak už přišel na řadu Strážov. Ve kterém to bylo vlastně roce a proč zrovna Strážov? 

Moje teta měla tehdy obchod v Nýrsku a řekla mi o možnosti pronájmu vhodných prostor 

pro prodej zboží na strážovském náměstí. Bylo to v roce 2008, záhy jsem se sem s manželkou 

nastěhoval a ve stejný rok se nám narodila dcera Thi Tra My (české jméno má Julie)  

a o dva roky později syn Hoang Long (české jméno má David). 

 

✓ Úspěchy našich žáků 

Mgr. Chobotová připravovala žákyně na biologickou olympiádu, v krajském kole této sou-

těže v kategorii C se v konkurenci gymnazistů umístila na 22. místě Julie Denková z 8. roč., 

v kategorii D na 40. místě Radka Tomanová ze 6. roč. Žákyně Magdalena Hrachová  

z 8. ročníku pro obsáhlou práci nebyla hodnocena. Děkuji paní učitelce za vedení žákyň 

touto náročnou soutěží. 

✓ Těšíme se na prázdniny… 

Konec školního roku se blíží, brzy si rozdáme závěrečná vysvědčení a rozloučíme se s „na-

šimi deváťáky“. Doufáme, že se jim bude v dalším životě dařit a na strážovskou školu budou 

rádi vzpomínat. Děkuji všem zaměstnancům školy za odvedenou práci ve školním roce 

2020/2021. 

Přeji Vám krásné léto a úspěšný návrat po hlavních prázdninách do školy, kde přivítáme 

nové děti v mateřské škole a školáky v základní škole. 
Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 
 

 

V Z P O M Í N K A  N A  E M A N U E L A  K Ö N I G A  

Na začátku měsíce dubna letošního roku zemřel Emanuel König a opus-

tila nás tím další významná strážovská postava. Syn místního ob-

chodníka Karla Königa a Marie, rozené Vocílkové, se narodil  

29. dubna 1930. Po absolvování Obchodní školy v Klato-

vech nastoupil do Okresní záložny hospodářské a posléze 

přešel do průmyslu a zemědělství, kde působil jako eko-

nom plných 33 roků, naposledy před odchodem do penze 

v Jednotném zemědělském družstvu ve Strážově. Spolu 

s manželkou Barborou, rozenou Jiříkovou, bydleli v do-

mě č. p. 1 na strážovském náměstí a vychovali dva syny – 

Miroslava a Karla. Předloni spolu Emanuel  

a Barbora Königovi v plné svěžesti oslavili 

pětašedesát let společného soužití. 

Emanuel König byl jedním z těch, kteří 

v roce 1994 založili tradici turistických vy-

cházek Strážováků. Po dlouhá léta byl pravidelným účastníkem většiny výletů do blízkého 

i dalekého okolí. Jakožto zdatný harmonikář byl navíc platným členem turistické kapely, 

která vyhrávala při každém letním táboráku či zakončení sezóny.  

Pan König byl zároveň velikým pamětníkem, vždyť také téměř celý svůj život strávil 

v domě s výhledem na strážovské náměstí, dalo by se říct v centru místního dění. Byl tedy 

mimo jiné jako dospívající kluk přímo účasten osvobození Strážova americkou armádou 

v květnu roku 1945. Tuto událost a také další válečné příhody krásně popsal ve svém pří-

spěvku do publikace Vzpomínky Strážováků. Mimochodem Emanuel König byl posledním 

žijícím pamětníkem ze sedmi strážovských občanů, kteří v rámci této brožury v roce 2004 

zavzpomínali na život za starých časů.  

MAJITEL STRÁŽOVSKÉ VEČERKY S RODINOU 

EMANUEL KÖNIG PRÁVĚ  
Z VRCHOLU OSTRÉHO POHLÍŽÍ  
NA SVÉ RODNÉ STRÁŽOVSKO 



PRÁZDNINOVÉ  SOUTĚŽE  PRO MLADÉ  CESTOVATELE  
Prázdninové soutěže mají v našem zpravodaji již víceletou tradici, pro letošní rok jsme opět 

připravili dvě samostatné části. 

První soutěž je určena pro mladší děti ve věku do patnácti let. Účast je velice jednoduchá, 

neboť stačí, když nám poštou pošlete klasický pohled z Vašich výletů. Nemusí to být z dru-

hého konce světa, stačí například z letního tábora, z prázdninového pobytu u babičky či jed-

nodenního výletu po Šumavě. Tři vylosovaní autoři pozdravů budou oceněni pěkným dár-

kem, všichni ostatní také dostanou malou pozornost. Pohledy posílejte na adresu: Městský 

úřad Strážov, Strážov 71, 34021 Janovice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno a adresu 

trvalého bydliště.  

Druhá soutěž je určena pro všechny děti i teenagery do osmnácti let. Podmínka účasti je 

vyfotit selfie na těchto čtyřech místech: u krotějovské lípy, u kapličky na Prenetu, na návsi 

v Brtí a u blatské studánky. Pokud možno tak, aby bylo z fotografie jasně zřetelné, že jste 

na daném místě skutečně byli. Rozlišení fotografie volte raději menší, aby bylo možné 

všechny čtyři snímky následně zaslat společně se svým jménem, adresou a věkem na e-mail: 

soutez-strazov@seznam.cz. Cena této soutěže je velice lákavá, neboť vylosovaný vítěz 

získá kvalitní fitness náramek. Uzávěrka obou soutěží je 31. srpna 2021. 

KROTĚJOVSKÁ LÍPA 

Popis: Památný strom (lípa malolistá) 

roste na návsi v Krotějově už více než  

400 let. Výška stromu je 17 metrů a obvod 

kmene je dnes již téměř 7 metrů. Dle vy-

právění místních pamětníků měla lípa  

v první polovině minulého století značnou 

dutinu v kmeni. Dutina byla tak veliká, že 

si do ní chodily hrát místní děti. Sedlákovi 

z nedaleké usedlosti však v dutině zaná-

šely slepice, proto dutinu zaházel kame-

ním. Časem se dřevo zacelilo a velké 

množství kamení tak zarostlo do kmenu. 

Přístup: Na Krotějov dojdete příjemnou procházkou po málo frekventovaných místních 

komunikacích okolo samoty Cihelna pod Zahorčicemi. Trasa je vhodná i pro kola a kočárky.  

GPS: 49.2841917N, 13.2267789E 

PRENET 

Popis: Hora Prenet se sice nenachází v našem správním území, přesto však ke Strážovu 

patří. Je to kopec, který tvoří dominantu údolí Jelenky, a jeho zasněžené svahy všem Strá-

žovákům vždy dávají jasné znamení, že přichází zima. V sedle mezi Malým a Velkým Pre-

netem stojí kaple svaté Kunhuty, která se jako jediná dochovala z bývalé osady. Svého času 

u kaple podle pověsti žil poustevník. Zvídaví poutníci jistě objeví v louce pod chatou pra-

men průzračné šumavské vody. 

Přístup: Nejkratší cesta na Prenet vede z Děpoltic, odkud budete po červené turistické 

značce stoupat do svahu tohoto šumavského vrcholu. Za necelé čtyři kilometry budete stát 

TRH S NEMOVITOSTMI POHLEDEM STRÁŽOVÁKA  

Nemovitosti jsou něco, co nás spo-

juje všechny, všichni musíme někde 

bydlet. A právě investice do bydlení 

je tou investicí, kterou nejvíce pro-

počítáváme. Pojďme se podívat na 

vývoj rezidenčního realitního trhu  

s Petrem Bouberlem, který působí  

v Madruzzo a.s.  

Co se nejprve podívat na data z vět-

šího odstupu? Podle dat ČSÚ, kde 

bychom na celorepubliková data  

z roku 2010 použili index 100, čtvrtý 

kvartál roku 2020 se nám vykreslí 

jako číslo 167,5 pro nákupy obydlí 

včetně pozemků. Zajímavé číslo, ba-

víme se zde tedy o celkovém růstu 

67,5 procent od roku 2010. Podle 

stejného měřítka je růst za rok 2020 

16,9 procent. Nová obydlí pak ros-

tou v celkovém poměru na desetiletí 

o 2 procentuální body rychleji.  

To jsou ovšem celorepubliková data, 

ale jak vypadají současné ceny ne-

movitostí v realitě a hlavně nabídce? 

Zatímco v Litvínově můžeme pořídit 

80 metrový byt 3+kk v panelovém 

domě za 330 000 Kč, v Praze stejný 

byt pořídíte za 4 900 000 Kč (dle 

současné nabídky největšího realit-

ního serveru SReality). Pro zajímavost se můžeme také podívat na ceny za metr čtvereční  

v jednotlivých okresech, v okrese Most se nám průměrná cena pohybuje na 12 247 Kč, 

zatímco na Praze 1 máme cenu 140 220 Kč, podle současného průzkumu agentury Reas.  

Pojďme z toho tedy vyvodit praktické závěry. Vzhledem k vývoji trhu budou nemovitosti 

stále investicí, která si je schopná minimálně udržet svoji hodnotu, pokud tedy nakoupíte za 

odpovídající cenu. Poté už záleží na vašich preferencích, pro co se rozhodnete.  

Nové projekty v dnešní době už nevznikají pouze v podobě betonových krabic, ale kladou 

větší důraz na architektonickou a hlavně praktickou stránku stavby se zelenými prvky. 

"Nebo alespoň my to tak v Madruzzo máme,” usmívá se Petr Bouberle.  

Madruzzo na Plzeňsku připravuje několik projektů mezi které patří bytový dům Roudná 

nacházející se v ulici Na Roudné v Plzni, rodinné domy Litice, ve stejnojmenné části Plzně 

či bytový dům Mikulka 3, který vyroste poblíž FN Lochotín.  

Pozn: data jsou aktuální k 25. dubnu 2021 

PETR BOUBERLE NA KONFERENCI 
OD SVĚTOVÉ FIRMY PWC 

mailto:strazov@seznam.cz
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Stezka - "Třídíme odpadky se zvířátky": V rámci oslav 

Dne Země uspořádala Místní 

knihovna ve Strážově ve dnech 

21. 4. 2021 – 25. 4. 2021 nauč-

nou stezku “Třídíme odpadky 

se zvířátky”.  Na 9 stanovištích 

byly umístěny karty s úkoly. 

Na každé kartě byl obrázek zví-

řete, které našlo odpadek,  

a 3 barevné koše, pod kterými 

byla písmena. Účastníci stezky 

měli za úkol uhodnout, do kte-

rého koše odpadek patří a poté 

si příslušné písmeno napsat do 

karty na odpovědi. Při správ-

ném odpovídání vyluštili ta-

jenku. A aby to nebylo jen o přemýšlení, byl na každé kartě i pohybový úkol. Po zdolání 

stezky si mohli účastníci vyzvednout v knihovně diplom a omalovánky. 

Pátračka k Mezinárodnímu dni dětí: U příležitosti Me-

zinárodního dne dětí připravila Místní knihovna ve Strážově ve dnech 26. 5. 2021 – 

1. 6. 2021 hru “Pátračka k MDD s knihov-

nou”. Principem hry bylo najít schované ob-

rázky a zaznačit číslo u nalezeného obrázku 

do herní karty. Pokud se účastníkům hry po-

dařilo najít alespoň 10 schovaných obrázků, 

mohli se zastavit s herní kartou v knihovně 

pro sladkou odměnu. 

Pohádkové cesty domů 

od knihovny: Znáte audioknihu 

Vnučka čaroděje Modromíra – Poprvé  

v říši pohádek? Pokud neznáte, nevadí.  

V Místní knihovně ve Strážově a před vstu-

pem do areálu mateřské školy jsou po-

stupně zveřejňovány QR kódy k jednotli-

vým kapitolám audio pohádky na 

YouTube. Stačí si je stáhnout a kdekoli si 

kapitoly poslechnout. Audio pohádka má 

29 kapitol, každá kolem 5 minut. Odkazy  

z QR kódů budou platné do konce června 

2021.                                   Jana Tremlová 

u prenetské kaple a odměnou za náročný 

výstup Vám bude klid a ticho vládnoucí 

této šumavské enklávě. Zpáteční cestu si 

můžete prodloužit oklikou přes maleb-

nou vesničku Matějovice.  

GPS: 49.2419039N, 13.2061131E 

BLATSKÁ STUDÁNKA 

Popis: Na samém okraji správního území 

města Strážov se nachází studánka s léči-

vou vodu. Studánka nedaleko obce Blata 

má prý totiž téměř zázračné účinky, které 

se tradují již po několik generací. Konkrétně léčí bradavice a jiné kožní výrůstky. Pamětníci 

vzpomínají, že ještě po druhé světové válce bylo okolí studánky vyzdobeno mnoha marián-

skými obrázky, které snad byly projevem poděkování od těch, kterým léčivá voda pomohla. 

Před několika lety byla studánka zastřešena a její okolí upraveno.  

Přístup: Nejkratší cesta ze Strážova 

vede přes Opálku a dále po silničce smě-

rem na Blata. Na kraji lesa u dopravní 

směrové značky na České Hamry, která 

je umístěna zhruba 200 metrů před osa-

dou Blata, se dáte doleva do lesa a po 

pár metrech studánku najdete. Alespoň 

jednu cestu (pěší nebo cyklo) však raději 

volte přes České Hamry, neboť ta je 

mnohem bezpečnější a navíc nabízí nád-

herné výhledy na strážovskou kotlinu.  

GPS: 49.3016381N, 13.2013928E 

NÁVES V BRTÍ 

Popis: Jednu z velmi malebných pošumavských návsí najdete u nás na Strážovsku. Ves-

ničce Brtí totiž dominuje kruhová náves s funkční zvoničkou, staletými lípami, historickým 

křížkem a nově vyčištěným rybníčkem. Zajímavý je i původ názvu osady, který je nejspíše 

odvozen od slova „brť“, což znamená hnízdo divokých včel v dutých lesních stromech, pří-

padně v rozpuklinách skal. Brtník byl pak včelař, který vyhledával v lesích divoké včely  

a přenášel je do úlů. Ves byla tedy asi zbu-

dována na místě hlubokého lesa, v němž 

mívaly svá obydlí včely. 

Přístup: Procházka ze Strážova do Brtí po 

cyklostezce je příjemným odpoledním vý-

letem. Zpátky pak můžete jít přes Viteň 

nebo přes Javoříčko. Obě trasy měří 

shodně okolo sedmi kilometrů a v pohodě 

je zvládnete i na kole.  

GPS: 49.2942556N, 13.2762850E 

 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 
  

ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELKY NAUČNÉ STEZKY 
NIKOLKA PRESLOVÁ A SESTRY  

FÜRBACHEROVY 

PO OBRÁZCÍCH PÁTRALA  
TAKÉ ČTYŘLETÁ 

OLINKA SCHEINHERROVÁ 



OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY 

Charitní pečovatelská služba 
kontaktní adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 340 143 
 

Poděkování pro charitní pečovatelskou službu 

Uplynulý rok byl pro všechny z nás jiný. Neodvážím si říct, zda byl lepší nebo horší, 

prostě jiný. Pracovnice Charitní pečovatelské služby se musely za pochodu a velmi 

rychle naučit nové postupy s ohledem na opatření pandemie Covid-19. Z mého pohledu 

se v tomto čase projevily pravé postoje a charaktery pracovnic. Vím, že dělají svoji práci 

s láskou a velkým nasazením, a to v každé době. Přesto opět dokázaly, jak jsou výji-

mečné. I když měly pochopitelně strach o své zdraví, tak na prvním místě byli jejich 

uživatelé. Snažily se zajistit péči všude tam, kde to bylo potřeba. Vyrovnaly se s nepří-

jemnostmi spojenými s neustálým dezinfikováním a nošením respirátorů a rukavic. Ve-

lice empaticky komunikovaly s uživateli i jejich rodinami, což v této vypjaté době nebylo 

vždy jednoduché. Proto si moc vážím rodin, které si uvědomují, jak je jejich práce těžká, 

jak po fyzické, tak psychické stránce a jednají s nimi s respektem a úctou. Jsme velice 

rádi, že jsme mohli po individuální domluvě pomoci všem, kteří se na nás obrátili. 

Více než kdy jindy se ukázalo, jak důležitá je spolupráce s městskými a obecními úřady 

v jejichž oblasti působí naše služba.  Když jsme byli požádáni, rádi jsme pomohli s in-

formovaností a předáním ochranných pomůcek občanům. Děkujeme a velice si vážíme 

každé podpory ze strany měst a obcí (finanční, materiální, morální). Bez jejich pomoci 

by bylo vše o mnohem těžší. 

Velice děkuji všem pracovnicím za jejich nasazení a klidný přístup, se kterým zvládají 

veškeré povinnosti. Moc si vážím jejich rozumného přístupu a empatie při péči o naše 

uživatele. Děkuji za jejich disciplinovanost, se kterou zvládání dodržování vládních na-

řízení a chrání tak sebe i naše uživatele. 

Jsem hrdá, že na všech střediscích Charitní pečovatelské služby pracují profesionálky se 

srdcem na dlani. 

Děkuji za Vás a vše co děláte. 

Vendula Edlová – vedoucí Charitní pečovatelské služby 

 

 

Česká pojišťovna a pojišťovna Generali spojily své aktivity  

a působí pod novým názvem  

 
 
 

Stanislav Kalivoda nabízí odborné konzultace  

každou středu odpoledne na MěÚ Strážov. 

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

 

Divadelní spolek Máj ze Kdyně 

vystoupí na koupališti ve Strážově 

s velmi úspěšnou divadelní komedií 

„SEXEM KE ŠTĚSTÍ“. 

Akce se uskuteční v sobotu 7. srpna 2021 od 18.00 hod. 

 
 

Velmi oblíbený strážovský masopustní průvod  
nemohl v tradičním únorovém termínu kvůli  

koronavirové epidemii proběhnout.  
 

Máme tu však náhradu: 
 

V sobotu 28. srpna 2021 se uskuteční  
 

PRVNÍ STRÁŽOVSKÝ 
LETNÍ MAŠKARNÍ PRŮVOD 

 

Start je ve 14.00 hod. na náměstí s tím, 

že průvod bude ukončen na koupališti, 

kde je připravena taneční zábava. 
 

Na akci se kromě města organizačně podílí  
SDH Strážov, TJ Sokol Strážov a nájemce koupaliště. 

 

Do provozu bude zároveň uveden nový pojízdný bar  
a občerstvovací stanice strážovských hasičů. 

 

Srdečně jsou zvány všechny masky i ostatní diváci! 



PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE 
Václav Janda 

(starosta v letech 1924 – 1928) 
 

V našem novém seriálu pokračujeme v představování jednotlivých činovníků strážovské 

radnice. Druhý starosta v pořadí, kterého si připomeneme, úřadoval po jedno funkční ob-

dobí ve dvacátých letech minulého století. 

Václav Janda se narodil 28. září 1872 ve Strážově čp. 45. Otec byl krejčí (původem ze Za-

horčic) a matka dcera hostinského Kalivody z čp. 45. Také Václav se věnoval krejčovskému 

řemeslu a svoji živnost vykonával v bývalé židovské ulici v čp. 194, kde žil se svojí man-

želkou Rosálií původem z Ondřejovic. 

Václav Janda měl veliký přehled v úředních záležitostech – mnoho místních živnostníků se 

na něj obracelo s žádostí o pomoc v účetnictví či daňovém výkaznictví. On jim vždy ne-

zištně a velice fundovaně poradil a pomohl. 

Starostou byl Václav Janda zvolen ve svých jednapadesáti letech. Začátek jeho funkčního 

období byl spojen se stavbou sokolovny, která měla pro Strážov obrovský sportovní i kul-

turní význam.  

Veliké starosti dělalo vedení strážovské obce ve dvacátých letech minulého století střídání 

obecních písařů. Žádný z nových kandidátů tehdy ve své funkci nevydržel dlouho a důvody 

k tomu byly různé. Po nějaký čas byla obec dokonce úplně bez písaře a veškerou adminis-

trativu si zajišťoval starosta Václav Janda sám. 

Václav a Rosálie Jandovi byli bezdětní, proto se na stáří rozhodli, že svůj domek v židovské 

ulici prodají a utržené peníze jim budou bohatě stačit na nájem i další životní potřeby. Do-

mek koupil místní rodák Karel Haas ze Sušice, s kterým se dobře domluvili. Avšak záhy 

přišla v roce 1953 měnová reforma a z utržených peněz nezůstalo manželům Jandovým 

zhola nic. Zemřeli bohužel v naprosté bídě.  

 

 

 

 
 

S T R Á Ž O V S K É  S P O L K Y  Z A  P R V N Í  R E P U B L I K Y  

Dnes si na starých otiscích razítek připomeneme bohatý spolkový život ve Strážově. Na 

základě nové rakouské ústavy z roku 1860 vydané císařem Františkem Josefem I. bylo všem 

lidem garantováno právo spolčování neboli spolkové. Prvním spolkem, který ve Strážově 

vznikl, byla Osvětová beseda. To bylo v sedmdesátých letech 19. století. Po něm následo-

valy další a další spolky. Některé fungují bez přestávek dodnes, některé zanikly a o jejich 

existenci se toho dnes moc neví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STAROSTA VÁCLAV JANDA (DRUHÝ ZLEVA) NA NÁVŠTĚVĚ V PRAZE 

U STRÁŽOVSKÉHO MECENÁŠE FRANTIŠKA STADLERA (PRVNÍ ZPRAVA) 



 

Ze Strážova letovisko! Toto provolání vydal k občanstvu městečka Strážova na 

Šumavě místní Okrašlovací spolek. Bude v rámci tohoto hesla provedena úprava 

náměstí, ulic a cest. Městský sad nad Strážovem bude upraven a na náměstí zří-

zena sadová úprava. Bude dbáno, aby majitele domů ozdobili své domy květinami 

v oknech a v zahrádkách pěstovali více okrasných keřů a květin.   

Národní listy – 14. dubna 1941 
 

 

Víte, že … 
… v parčíku mezi školami stával stánek s cukrovinkami? 

V této naší nové rubrice 

již podruhé upozorňu-

jeme na některé méně 

známé a často již dávno 

zapomenuté zajímavosti 

z historie našeho města. 

Zdrojem informací je bo-

hatý městský archiv. 

V roce 1928 vyhovělo 

městské zastupitelstvo 

žádosti místního cukráře 

Denka, aby na dolním ná-

městí mezi školami mohl 

postavit kiosek určený 

pro prodej cukrovinek. 

Podmínkou vydaného 

rozhodnutí bylo, že kio-

sek bude úhledný a ve 

všech svých částech oz-

dobně natřený. Zastupitelé v povolení neopomněli připomenout, že při nastalém požáru  

a související činností hasičů v nedaleké kašně neručí za škody na přilehlém kiosku. Majitel 

v takovém případě neměl nárok na náhradu škody na stánku ani na zboží zde umístěném. 

Za pronájem místa pro stavbu kiosku bylo ze strany města účtováno 300 korun ročně. Efekt 

a podnikatelský zisk však pravděpodobně nebyl nikterak závratný, neboť již v roce 1932 

žádal Rudolf Denk, cukrář, trvale bytem Strážov 176, o snížení nájmu. Majitel kiosku mimo 

jiné podotýká, že o prázdninách a jiných svátcích jsou tržby téměř nulové. Na základě této 

žádosti rozhodla městská rada o snížená nájmu o 50 Kč. Ale ani to asi nepomohlo, neboť se 

v městském archivu dochovala písemná výpověď z ledna 1933, kterým Rudolf Denk provoz 

svého cukrářského kiosku ukončuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na konci školního roku přinášíme již tradičně v mimořádné příloze našeho zpravodaje 

literární práce žáků místní základní školy. Paní učitelka českého jazyka Mgr. Hana Ulry-

chová tentokrát vybrala tři slohové práce žáků druhého stupně.  
 

Čím bych chtěla být a proč? (úvaha)  
Hana Kalivodová – 9. třída 

Když jsem byla malá, toužila jsem se stát doktorkou. Všechny mé panenky byly každou 

chvilku nemocné a já jim jako správná paní doktorka a maminka v jednom během chvilky 

pomohla a ony se vyléčily. Tohle mi vydrželo asi do třetí třídy, v té jsem totiž začala snít, 

že budu mít vlastní útulek a budu se starat o opuštěné pejsky. Jenže jak už to v dětství 

bývá, představovala jsem si to moc jednoduše a nedocházelo mi, že tam nebudou jen 

vystrašení pejskové, kteří se budou strachem krčit pod stolem. Jakmile jsem se tedy 

dozvěděla, že tam budou i ti, co jsou bez výchovy a bez důvodu útočí nejen na lidi, sen 

o útulku se vypařil.   

Pak jsem nějakou dobu tápala. Čím já bych vlastně chtěla být?  

Jak jsem byla jsem starší, někdy začátkem druhého stupně základní školy, zjišťovala 

jsem si, co obnáší různé obory. Chvilku jsem byla odhodlaná směřovat svůj život  

k medicíně. Ne však té “krvavé”, například chirurgii, chtěla jsem něco klidnějšího, kde nejde 

o život, na to bych určitě neměla po psychické stránce. Tak nějak jsem počítala, že si jednu 

přihlášku dám na fyzioterapeutický obor na střední zdravotní škole. Pak ale přišel další 

zlom.  

Známým se narodilo miminko. Já miminka milovala už od malička, s panenkami jsem si 

hrála neustále. Jak už mi bylo asi 13 a oni tu byli přes prázdniny celkem často, každou 

chvilku jsem za nimi chodila a s trošku už větším chlapečkem jsem si hrála. Milovala jsem 

to. S následujícími roky přibyly další děti a já se v tom začala o to víc nacházet. Byla jsem 

schopná s nimi být celý den a neměla jsem dost. Strašně mě naplňuje a svým způsobem 

uklidňuje jejich spontánnost, upřímnost, pravá radost ze života. To byl asi ten důvod, proč 

jsem se nakonec rozhodla dát si přihlášku jen na mateřinku.   

Teď se sice hlásím na střední pedagogickou školu, ale úplně to neznamená, že až dostuduji, 

budu učitelkou ve školce nebo vychovatelkou ve školní družině. Pořád je taky možnost, že 

mi to nějak nebude vyhovovat a třeba se vrátím zpátky k fyzioterapii. Kdo ví, co bude, až 

budu velká?  

Momentálně vlastně nevím, čím budu, až budu dospělá. Možná bylo lepší zeptat se mého 

mladšího já. To mělo sice v různém věku jinou odpověď, ale ať už to bylo, kdy to bylo, 

odpovědí jsem si vždy byla naprosto jistá. Myslím ale, že to tak má asi každý. Málokdo má 

ve věku, kdy se v podstatě nevyzná sám v sobě, jasno, kde se vidí třeba za deset let. Moje 

jediné velké přání je mít zdravou rodinu, ať už tu, do které jsem se narodila, nebo kterou 

třeba časem budu mít sama.   
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Humor je koření života (úvaha)               
Aleš Potužák – 9. třída 

Slavné české přísloví říká, že humor je koření života, ale je tomu skutečně tak? 

Bez humoru a radosti by se spousta lidí v životě neobešla, je to věrný společník ve všech 

nesnázích. Je ale opravdu tak věrný? Co když někdo humorem neoplývá? Co když  

v nesnázích místo humoru přijdou jen slzy a pláč? Myslím si, že se lidé se smyslem pro 

humor musí narodit a umět jej správně používat. Ne každý dokáže říct vtip a dát mu tu 

pravou šťávu. 

Je dokázáno, že lidé se smyslem pro humor a optimismem se dožívají vyššího věku, než 

lidé, kteří se nesmějí. Lze tedy říci, že humor je nejen kořením, ale i lékem a pohonem 

života. 

Humor je s námi na každém kroku. Když jdeme po ulici, vídáme reklamy na divadla, která 

hrají komedie. Když zapneme televizi, na většině kanálů běží vtipné filmy. 

Myslím si, že humor je nedílnou součástí našich životů. Vždy byl, je a bude. 

 

Vodník (popis obrázku) 
Zdeněk Matásek – 7. třída  

Tento obrázek nakreslil Josef 

Lada, který se narodil  

v Hrusicích. Z Hrusic a okolí 

čerpal náměty pro svá díla. 

Budu popisovat obrázek  

s názvem Vodník, který se mi 

zalíbil. V popředí sedí vodník 

na ohnuté vrbě. Kouří dýmku  

a vzhlíží před sebe. Vodník 

má zelené vlasy a červené 

boty nad kotníky. V pozadí se 

tyčí dva zalesněné vrchy. Na 

levém vrchu stojí starý hrad. 

Rybník je jasně modrý  

a okraje rybníka lemují 

kameny různých tvarů. Pod 

kopci se nachází dvě 

venkovské chaloupky. Slunce 

je ještě na obloze, tudíž má 

vodník spoustu času dokouřit 

svou červenou dýmku. 

Josef Lada na obrázek použil zelenou, červenou, hnědou a modrou barvu. 

Obrázek na mě působí klidným dojmem. 
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