
LUDMILA KLAUDOVÁ  

Paní Ludmila Klaudová se narodila 18. 12. 1919 ve Veselí nad Moravou. Měla sestru Marii a 

nevlastní sestru Vlastu. Když bylo paní Klaudové dva a půl roku, její maminka byla 

zavražděna. Otec, který pracoval jako strojvedoucí na dráze, byl často ve službě, a tak si 

musel co nejdříve najít novou ženu, aby se o děti měl kdo starat. Mezitím se jí a její sestry 

ujali stařečci, tatínkovi rodiče. Druhá maminka (tak jí paní Klaudová celý život říkala) 

pocházela z Domanína a byla velmi hodná. Obě nevlastní děti brala jako vlastní. 

Poté, co dokončila základní školu, nastoupila do odborné školy pro ženská povolání (dva 

ročníky absolvovala ve Veselí nad Moravou, na třetí už musela dojíždět do Uherského 

Brodu). Chtěla být učitelkou ručních prací. Poté na okrese zažádala o místo pěstounky ve 

školce v Hroznové Lhotě, kam také nastoupila. Podle jejích slov se jednalo o nejkrásnější léta 

jejího života. Ve školce v Hroznové Lhotě vydržela 15 let. Poté nastoupila jako šička do Fatry 

Napajedla, kde žila a pracovala 9 let, 9 měsíců a 9 dní. Poté se paní Klaudová vrátila zpět do 

Veselí nad Moravou, kde působila jako ředitelka mateřské školky  až do svých 57 let.  

Později se k ní domů nastěhovala neteř s dvojčaty a tak měla opět potěšení z dětí. 

V roce 1954 vyhořel dům, ve kterém s rodinou ve Veselí nad Moravou žila. 

Od malička byla paní Klaudová členkou Sokola. Milovala horské túry a ještě ve svých 

osmdesáti letech absolvovala výstup na Vesuv. Stále je ve velmi dobré kondici, soběstačná a 

bez zdravotních potíží (neužívá žádné léky a ani na čtení nepotřebuje brýle). 

Přestože se celý život starala v zaměstnání o malé děti, sama se nikdy nevdala a vlastní děti 

neměla. O nápadníky však nouzi neměla, jedním z nich byl František Fajtl, pozdější válečný 

hrdina, stíhač v anglické RAF. 

Paní Klaudová se i dnes zajímá o dění ve městě i ve světě, raduje se ze života a úspěchů své 

širší rodiny. 

 


