
Příběhy našich sousedů

Příběh Luďka Kleandera



Dětství

• Luděk Kleander se narodil 10. listopadu roku 1924 ve Dvoře 
Králové nad Labem.

• Jeho rodina tu vlastnila menší hospodářství (čtyři koně, kteří 
přiváželi z nádraží uhlí do cihelny).

• Vlastnili také cihelnu.
• Jeho otec byl ředitelem záložny a později pojišťovny.
• Matka a strýc se starali o hospodářství a cihelnu.
• Celá rodina byla pevně spojena s organizací Sokol - Luděk byl 

aktivním sokolem od mládí až do smrti.



Studia

• základní vzdělání ve Dvoře Králové
• Střední průmyslovou škola v Českých Budějovicích
• po 2. světové válce studium na Vyšší škole inženýrských staveb 

v Bratislavě, titul ing.



2. světová válka

• Už před začátkem války se ve Dvoře Králové (který býval v té 
době okresním městem) každou neděli na náměstí TGM scházeli 
sudetští Němci.

• Mladí lidé byli za války posíláni pracovat do německých 
zbrojařských závodů na nucené práce.

• Luděk díky svému otci nastoupil ve Dvoře Králové k firmě Junkers, 
a tím se vyhnul povinné práci v Německu.



Život na Slovensku

• Na Slovensku se Luděk oženil se sokolkou Olinkou.
• Později se jim narodily dvě dcery.
• Luděk se tu živil stavbou vodních přehrad, celkem jich postavil 25.
• U každé přehrady si nejdříve postavil dům, kde pak po celou dobu 

stavby bydlel se svou rodinou.
• Rok 1968 stavbu nepoznamenal, a tak Luděk pokračoval ve svém 

zaměstnání u firmy Hydrostav.
• Zatímco byl na Slovensku, zabavili jeho rodině ve Dvoře Králové 

cihelnu.



Návrat do Čech

• Na Slovensku žil Luděk Kleander až do roku 1987.
• Přestěhoval se do domu ve Dvoře Králové.
• Poté, co jeho dům vyhořel (shořely i jeho knihy, ve kterých psal 

o svém životě), se přestěhoval do Diakonie ve Dvoře Králové, 
kde žil až do své smrti 2. března 2019.



Poselství

Muži se neumí chovat ženám jako k dámám. Chybí 
jim galantnost.







Jsme rádi, že jsme mohli sepsat příběh pana 
Kleandera.

Děkujeme paním profesorkám Pavlíně Flídrové a Yvetě Šecové 
za jejich pomoc a trpělivost.

Vypracovali: Monika Paríšková , Eliška Pecnová, 
Matouš Hojný, Vojtěch Polák, Matěj Vaněk


