Antonín Klouda- zámečník, ochotník…
Zpracoval B.Sommer (2/ 2015)

Na fotografii je zachycen výjev před domem č.p. 242 v ulici Budyňské (tehdy
Budovcova), v zimě zač. r. 1937.
Před vlastním domem stojící uprostřed je Anna Boušková (roz. Kloudová). Nalevo stojí
Antonín Klouda (její bratr), který zde tehdy též bydlel a provozoval zde zámečnictví, jak
je též patrno na vývěsním štítu, umístěném na budově.
Před válkou již zde živnost neprovozoval. Bylo to asi jen od r. 1932 do r. 1937.
Ale na snímku je evidentně zachycen v zašpiněných montérkách, jako kdyby zrovna vyšel
z dílny, která je zachycena na snímku vpravo vedle domu. Pokud vím vyráběl zámečnické
prvky v oblasti stavebního zámečnictví. Například ten plot a vrátka s ozdobami na snímku
dělal on. Jsou tam dodnes, i když ve stavu úměrném stáří.
Stojící vpravo je paní Šamonilová.
Na sáňkách, sedící vpředu, Bohumila (Milka) Břicháčová (neteř tety Bouškové a strejdy
Tondy), za ní Karel Klouda (její bratranec a syn strejdy Tondy).
Vývěsní štít ANT. KLOUDA, ZÁMEČNÍK, není umístěn na domě, nýbrž na sloupku plotu
vedle branky. A ještě upřesnění, muž v pozadí na snímku vlevo u sousedního domu, je
pravděpodobně strejda Jarda (též bratr Antonína a Anny), který obýval dům hned vedle.

Antonín Klouda se svou sestrou Annou v souboru DTJ, 20.2.1921
Antonín Klouda vedl pestrý život. V mládí se věnoval též ochotnickému divadlu, hudbě a
zpěvu, jak patrno na snímku div. souboru DTJ, kde též cvičil a vedl mládež. Vyučil se
řemeslu zámečnickému.
Mimo jiné se kolem r. 1930 věnoval domovnictví v Praze se svojí bývalou ženou, poté se
však rozvedl a pobýval u své sestry A. Bouškové v Budovcově ulici. Přičemž provozoval
také zámečnictví. Před válkou ale skutečně živnost přestal provozovat a odešel za prací
do Německa.
V průběhu války se vrátil.
Po válce odešel hledat štěstí do Sudet, kde žil v Děčíně do konce života.
Pohřben je v Úněticích.
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