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XIV. 

 

Rudolf 

 

Rudolf se narodil 20. března 1882 

 

 
     Rudolf byl nemanželským synem Marie.  Vychovávala ho hlavně babička 
Anna.   
 
 

 
Anna Korábková  rozená Vítková 

 
 
 
 
          Rudolf se vydal sám ve svých třinácti letech za otcem Františkem, který 
ho pozval, do Ameriky. Cesta lodí  jménem  „Trave“  tehdy trvala celé tři týdny.  
Do New Yorku na ostrov Elis připlul dne  5. 8. 1895.  Lodník lístek  třetí třídou 
stál v té době  24 dolarů    a např. obyčejný čeledín na něj šetřil  i  několik let.. 
František svého syna pozval do rodiny, byl v té době i on už ženatý a chtěl se o 
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syna postarat. Skutečnost, jak už to bývá byla jiná. Manželce se to moc 
nezamlouvalo, a tak mladý Rudolf po rozhovoru mezi nimi, který nechtěně  
zaslechl, utekl.  Téměř  dva   roky se potuloval po americkém venkově, pomáhal 
na farmách – snad krajanů, snad i příbuzných – to už dnes nezjistíme a učil se 
přitom anglicky. 
    Po té se vrátil domů do Čech, aby zanedlouho opět připlul do Ameriky, 
tentokrát ale už s Marií Mundilovou.  
 
     Usadili se ve městě Racine u Michiganského jezera – stát Wisconsin, kde 
měli také 22. dubna 1902  svatbu.  
 
      Tentokráte otec František, který v Americe dostudoval techniku a byl 
inženýr, hovořící několika jazyky,   svůj slib splnil a  opravdu pomohl (poté co 
se dověděl, že syn pracuje na jatkách) Rudolfovi se zajištěním dobrého 
zaměstnání obchodního zástupce.  Rudolf se poté vypracoval na vedoucího 
prodeje továrny na bicykly. S tím souvisely i změny způsobu života, po 
čtyřpokojovém bytě, dostal byt sedmipokojový, americký způsob života 
znamenal ale také pořádání večírků, párty, návštěvy, noční život. Tento se  ale 
nezamlouval Marii.  
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 Rudolf v Americe s přáteli Chmelíkem a Mlejnkem.  
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Výpisy ze seznamů pasažerů  přijíždějících na ostrov Ellis ve státě New York:  

Rudolf Korabek, "New York, Passenger 

Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924" 

  

Given Name: Rudolf  
Surname: Korabek  
Last Place of Residence: 
Event Date: 05 Aug 1895  
Age: 13y  
Nationality: Galician Austrian 
Departure Port: Bremen  
Arrival Port: New York  
Gender: Male  
Marital Status: S  
Citizenship Status:  
Ship Name: Trave  
 

 

Given Name: Rudolf  
Surname: Korabek  
Last Place of Residence:Hnevetice  
Event Date: 29 Jul 1897 
Age: 19y  
Nationality: Bohemia  
Departure Port: Bremen  
Arrival Port: New York  
Gender: Male  
Marital Status: S  
Citizenship Status:  
Ship Name: Havel  
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Given Name: 

Rudolph  

Surname: Korabek  
Last Place of Residence:Nevetice  
Event Date: 25 May 1909  
Age: 27  
Nationality: Austrian  
Departure Port: Bremen  
Arrival Port: New York  
Gender: Male  
Marital Status: M  
Citizenship Status:  
Ship Name: Kaiser Wilhelm II 

Na této lodi už cestoval Rudolf s rodinou – Marií a synem Rudolfem, Ludvíkem a 

Josefem 

 

The Kaiser Wilhelm II - Specifications: 

  
Length: 707 feet (215.9 m) 
Beam: 72 feet (22 m) 
Tonnage: 19,361 gross tons 
Engines: Steam quadruple expansion 

engines turning two propellers. 
Service 
speed: 23 knots 

Passengers: 1,888 people 
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      Vždy, když měla Marie porodit,  přijížděli do  Čech a potom s dětmi se zase 
vrátili do Ameriky.  Bála se porodu, že zemře v cizině.   
 
     Přesto, že se Rudolfovi a Marii dařilo v Americe velmi dobře, Marie ve 
městě spokojená nebyla, kdykoli se jí naskytla  příležitost utíkala z domova 
pomáhat farmářům na pole. Nechtěla v Americe zůstat, chtěla se vrátit a 
v Hněvěticích hospodařit na svém. Tak se taky stalo a v Hněvěticích koupili  a 
přestavěli dům č.p. 20.  V Evropě je ale krátce nato zastihla první světová válka.  
Rudolf musel narukovat a Marie  zůstala čtyři roky na všechno, na celé 
hospodářství a na děti, sama.   
 
      Rudolf bojoval na italské frontě, byl raněn  a snad díky tomu přežil.  Jeho  
švagr František Horák, vlivný důstojník 98. pluku ve Vysokém Mýtě, se 
zasloužil o jeho převezení do nemocnice do Čech.  
 
       Rudolf s Marií tedy v Hněvěticích hospodařil - koupil pole, kousek lesa, 
chovali krávy, prasata, kozy, slepice, husy, prodávali mléko, máslo,  pěstovali 
obilí – pšenici, žito, ječmen, brambory, jetel pro krmení, krmnou řepu.   
 

       Rudolf  léčil zvířata, když už s nimi bylo hodně zle zavolali jeho  – koně a 
krávy, hlavně chodil ke komplikovaným porodům. Byl starostou Hněvětic, 
později předsedou obecního úřadu.  Doma měl úřadovnu, schůzovali dlouho do 
noci, spával pak jenom několik hodin a ráno zase  pracoval na poli.   
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Rudolf s Marií a syny Rudolfem a Ludvíkem 
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Rudolf Korábek odvádí  rekruty na vojnu  


