Rudolf Fleischmann
Město Proseč udělilo 28. února 2012 in memoriam Čestné občanství města Proseč Rudolfu
Fleischmannovi jako zvláštní projev uznání za záslužný čin, kterým bylo iniciování udělení
domovského práva pro německé spisovatele Thomase Manna, Heinricha Manna a jejich rodiny.
* 13. 10. 1904 Dobříš † 4. 1. 1966 Preston (Anglie)
Rudolf Fleischmann se narodil 13. 10. 1904 v
Dobříši. Vystudoval Obchodní akademii v
Berouně. Byl přítelem básníka a literárního kritika
Bernarda Kosinera. Při jednom setkání se
seznámil s jeho sestrou Eliškou, kterou si vzal za
manželku. Uplatnění našel v Proseči jako účetní v
továrně na ruční vyšívání, kterou vlastnil jeho
tchán Emil Kosiner. V roce 1929 se narodila dcera
Milena a v roce 1931 mu žena náhle umírá. Rudolf
trpěl několik let onemocněním plic a během léčení
se seznámil se svou druhou ženou, lékařkou Soňou
Živovou. V roce 1935 se jim narodila dcera Eva.
zleva: Thomas Mann a Rudolf Fleischman
Kosinerovi i Fleischmannovi byli židovského
původu, stejně tak i jeho druhá žena. Rudolf Fleischmann se ve
třicátých letech 20. století aktivně podílel na prosečském veřejném
životě. V tak složité době se mu podařilo navrhnout a přesvědčit obecní
zastupitele a občany Proseče, aby bylo schváleno udělení domovského
práva německým spisovatelům Thomasu a Heinrichu Mannovým a
jejich rodinám. Celá záležitost byla současně projednávána na vládní
úrovni a nakonec byla posvěcena souhlasným stanoviskem samotného
prezidenta Edvarda Beneše. Tímto krokem se rodiny spisovatelů staly
řádnými občany Proseče a mohlo jim být vystaveno Československé
státní občanství včetně dalších dokladů. Fleischmann jim svým
jednáním zachránil život. Na začátku okupace, v březnu 1939, byl
varován, že na něho gestapo vypsalo zatykač. Stihl ještě s pomocí
přátel a s falešnými doklady emigrovat do Anglie. V nepřítomnosti byl
odsouzen k trestu smrti. Před blížící se druhou světovou válkou stihla
jeho žena zachránit obě dcery Milenu a Evu odjezdem do Velké
Británie vlakem, který organizoval pro záchranu židovských dětí
Rudolf Fleischmann s dcerou Milenou Angličan Sir Nicholas Winton. V Anglii se sešel se svou rodinou a s
(starší) a Evou (mladší) v Anglii
Thomasem Mannem si udržel doživotní přátelský vztah. Rudolf
Fleischmann zemřel v Prestonu dne 4. 1. 1966. Urna s jeho popelem byla na jeho přání dopravena do
Proseče a je uložena na evangelickém hřbitově. Rudolf Fleischmann byl dobrý vlastenec, člověk odvážný
a čestný, a přestože nepocházel z Proseče, byl s ní spjat natolik, že ji považoval až do konce svého života
za svůj pravý domov.

