
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH  
KVĚTOSLAVY ČALOUDOVÉ 



DĚTSTVÍ 
• Narodila se 27. 4. 1932 ve Stříteži            

• Tatínek byl krejčím, maminka pracovala                                      
v hospodářství 

• Měla tři sestry a jednoho bratra 

Výuční list tatínka 

Se sourozenci Malá Květa ve čtyřech 
letech 



ROK 1938 
• 1. září nastoupila do 1. třídy  

• 23. září MOBILIZACE – tatínek odjel bránit republiku 
do Užhorodu 

 

 
VELKÉ  ZKLAMÁNÍ 

Zde tatínek bránil republiku 

„No válka bude, ale pan 
prezident Beneš rozhodl, že 
do toho nepůjdeme, tak nás 

pustili domů.“ 



ROK 1938 
• Mnichovská dohoda  (30.10.1938) 

• Křišťálová noc v Německu  (9.11.1938) 

 

„V Německu  se něco dělo, 
začali Židům zavírat, obchody, 

odváželi je.“ 
 „Ona                           

v  Jihlavě 
hořela 

synagoga.“ 

Mnichovská dohoda 

Jihlavská synagoga 



ROK 1939 
• PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 

• Návštěva Hitlera v Jihlavě 

• KONEC POKLIDNÉHO SOUŽITÍ ČECHŮ A NĚMCŮ                  
VE STŘÍTEŽI 

• Slavobrána pro Hitlera 

 

 

„Teď se proslechlo, že do Jihlavy  
má přijet Hitler a staví se i tady. Němci 

stavěli slavobránu, byli oblečeni                      
ve stejnokrojích, bílé punčochy.“ 

Jihlavská radnice připravena               
na příjezd Hitlera 

Protektorátní mapa 



18.3.1939        RÁNO 
• Do vesnice vtrhlo heroltické komando SS  

• Odvedli  muže ze všech českých rodin, zavřeli je na 
obecní úřad 

 

 

 

Zde byli zavřeni čeští muži 

„Oni chtěli všechny 
muže u Ždíreckýho 
lesa postřílet.“ 



18.3.1939         CESTA DO ŠKOLY  
• Cesta do školy vedla okolo obchodu pana Koblitze 

(židovský obchodník) 

 

 

 

„Já jsem si vzpomněla, že 
půjdu do školy.“ 

„Zvědavá jsem koukala 
a viděla jsem tam 

oběšeného jak pana 
Koblitze, tak paní.“ 

Hrob manželů 
Koblitzových 

Obchod pana Koblitze 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3x77As-_fAhWB3KQKHUOVBXcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.strader.sk/cz/products/dsch100-zebrik-samonosny_2488_cat-133.html&psig=AOvVaw2traFP-XvcpiP_5RFMNssT&ust=1547628407059121


18.3.1939    PŘÍCHOD DO ŠKOLY 

• Ze školy Němci odváděli pana řídícího Vítů  

 

„Na každém schodě měl 
zvednout pravici a říkat Hail 

Hitler.  Jenomže on to nedělal.  
Tak po něm plivali, fackovali 

ho.“ 
 

Školní budova ve Stříteži 



18.3.1939 ODPOLEDNE 

• Polévka pro zavřené muže 

• Gestapo odváží starostu Vastla                                                 
do  koncentračního tábora Mauthausen 

 

 

 

„My tady uvaříme 
bramboračku, dáme ti to 
do konvičky a doneseš to 

tam.“ 

„Přijelo 
gestapácké 
auto. To černé, 
ošklivé. 
Gestapák, 
kožený kabát, 
holínky.“ 

Koncentrační tábor Mauthausen Gestapácký automobil 
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ŠKOLNÍ LÉTA 
• 1. třída -  česká škola ve Stříteži, německá                                  

škola  v Dobroníně 

• 2. třída -  německá třída v Červeném kříži 

• od 3. třídy německá třída v Antonínově Dole 

• po válce měšťanská škola v Dobroníně 

• dvouletá sobotní škola v Dobroníně 

• Zemědělská škola v Havlíčkově Brodě 

 
 

Školní budova ve Stříteži 

Školačka Květa 



VYSVĚDČENÍ 

1. třída 

2. třída 

Ukončení povinné  
školní docházky 



ROK 1945 – KONEC VÁLKY 
• Jihlavu a okolí osvobozovala                                                     

Rudá armáda 

• Odsun Němců 

• Dvě tatínkovy sestry byly s rodinami odsunuty                              
do Německa „Přišli prvně Rusáci, ti se 

namontovali všude do 
bytů.“ 

„Tatínkovy sestry si  vzaly Němce 
a jak to tak bylo,tak se musely 
taky odsunout.“ 

Oslava konce války 

Odsun Němců 



TATÍNEK HOSPODAŘÍ NA SVÉM 

• Ve vesnici zůstala volná půda po Němcích  

• Tatínek dostal přiděleno 14 ha půdy, koně a 6 krav 

• Měl  1,5 ha půdy po rodičích 

• Dva pytle pšenice od statkáře Gebrta  

• Kontrola STB 

• Udání od dcery tatínkovy sestry 

 

 

 

 

 

 

 

„Z našeho táty udělali 
kulaka. Už jsme v tom 
lítali, byli jsme 
poznamenaní.“  

Doma na dvoře 

„Bratr proti bratrovi, 
udával jeden druhého.“  



Přídělová listina 



ZAKLÁDÁNÍ JZD 
• Ve Stříteži vzniklo  první JZD na Jihlavsku 

• Tatínek vstup do JZD odmítal 

• Nátlak na všechny, kdo vstup do družstva odmítali  

• Reakce?  

 

 

 

 

 

„Nepřiměřeně vysoké dávky. Aby 
rodina mohla odevzdat vejce, tak je 
maminka kupovala.“ 

„No musel, kdyby 
nešel, tak by ho 
zavřeli.“ 

Práce na poli 



ZAMĚSTNÁNÍ 

• JZD ve Stříteži 

• Oseva v Havlíčkově Brodě 

• Pošta ve Stříteži 

• Mateřská škola ve Stříteži 

 

Paní Čaloudová v Osevě 

Pošta ve Stříteži Oseva – Havlíčkův Brod 



26. 11. 1955 SVATBA 
• Společně se sestrou Marií 

• Svatba občanská + církevní 

• Manžel Ladislav Čaloud 

• Traktorista, později řidič nákladního automobilu                     
v Dobroníně (zemřel v roce 2005) 

                                                                     

 

Manžel v práci 

Oddací list S manželem Svatební foto 



POSUDEK 
• Posudek znemožnil Květě práci za přepážkou, 

musela dělat doručovatelku 

• Posudek znemožnil její dceři práci telefonistky, 
musela pracovat v Depu 

• Posudek napsala její vedoucí na poště, které vadilo 
to, že tatínek  paní Květy chtěl mít malé hospodářství 
a místo na schůze KSČ chodit do kostela  

 !!! Rodina kulaka, silně věřící! Na to se nezapomíná. !!!  

 „Byla komunistka až na půdu.“ 



21. SRPEN 1968 
• Paní Květa vstala ve 4 hodiny ráno a žehlila dětem              

do školky prádlo 

• V půl páté ráno v rádiu slyšela informace o vpádu 
spojeneckých vojsk na naše území 

 

 

  

„ Napadli nás Rusáci.“ 
 

„A víte co na to řekl můj 
šestiletý syn?  - Mami co to 
říkáš, že nás Rusáci napadli,  
vždyť oni nás osvobodili.“ 

Václavské náměstí 21. 8. 1968 
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ROK 1968 

• Lidé nakupovali potraviny do zásoby. Báli se. Všude 
vojáci. Co bude dál? 

• Paní Květa statečně rozvážela poštu. Bála se, ale také jí 
bylo líto velice mladého vojáka, který v dešti řídil 
dopravu. 

 „ Koupila jsem mu salám                  
a rohlíky. Tak já mu to hodím…“ 

„Vždyť on si bude myslet, že po něm házíš granát, řekl 
mi můj muž. A já jsem si uvědomila, jaké by to mohlo mít 
následky.“ 

Voják řídící dopravu 



ROK 1987 

• Setkání s rodinami tatínkových sester  

• Cesta do NDR – Roztoky, kde žila starší sestra( dříve 
nebyla  rodině „kulaka“ návštěva umožněna)  

• Setkání ve Stříteži s mladší sestrou, která byla odsunuta 
do Bavorska, poté žila ve Frankfurtu 

 

 

„ Cesta do Německa byla 
dlouhá, po tolika letech jsme se 
mohli opět setkat. Radost ze 
setkání nám trochu kazila 
ponižující prohlídka.“  

S rodinami tatínkových sester 



ROK 2019 

• Paní Čaloudová  dnes žije v domku ve Stříteži 

• Po smrti její dcery jsou jí velkou oporou vnoučata, úsměv 
na tváři ji vždy vykouzlí nejmladší pravnouček  

• Syn žije v Jihlavě a pracuje v podniku SMJ  

 

 

Dům paní Čaloudové Fotka s pravnoučkem 



PODĚKOVÁNÍ 

• Velice si vážíme nových poznatků a spolupráce pamětnice Květoslavy 
Čaloudové  

• Děkujeme všem, díky kterým jsme získali materiál pro zpracování tohoto 
příběhu – archivář Mgr. Jiří Jelínek, starostka Stříteže Jana Svobodová  

• Materiály byly zpracovány pod vedením paní učitelky Jiřiny Nápravníkové  

 

 

 

Fotka týmu s pamětnicí 



ZDROJE 
• Fotografie z archivu p. Čaloudové 

• Fotografie z knihy Protektorátní Jihlava 

• Fotografie Stříteže jsou z foceny týmem 

• Kronika obce Střítež, místní matrika 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika#/media/File:Czec
hoslovakia1920-38.jpg 

• http://www.starajihlava.cz/clanek/noc-kdy-shorela-jihlavska-
synagoga/ 

• http://www.dejepis.com/ucebnice/vytvoreni-protektoratu-bohmen-und-
mahren/ 

• http://www.csol.cz/clanky-a-reporty/z-historie/druhy-odboj/1398-
dejiny-koncentracniho-tabora-mauthausen 

• https://www.timesofisrael.com/the-unknown-jewish-engineer-behind-
hitlers-vaunted-volkswagen-beetle/ 

• http://bez-cenzury.com/clanek/osvobozeni-rudou-armadou-nikoliv-
znasilnovani-unosy-vrazdy-jan-ziegler 

• https://nazory.aktualne.cz/komentare/21-srpen-1968-z-infekce-
nesvobody-jsme-se-nevylecili/r~c1f26936a13411e89271ac1f6b220ee8/ 

• https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/images/1574104-
651218.jpg 
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