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Adéla Mohrmannová, rozená Kollárová 

 

*24.11.1939 v Turdě, Rumunsko   

Otec: Josef Kollár (*1913) 

Matka: Adéla Kollárová (*1916), rozená Storová 

Sestra: JUDr. Josefa Kollára (*1949) 

Manžel: Pavel Mohrmann (*1936) 

Děti: Bc. Pavel Mohrmann (*1973), Radek Mohrmann (*1974) 

Vnoučata: Vít Mohrmann (*2005), Lukáš Mohrmann (*2007), Jonáš Mohrmann(*2008), 

Beáta Mohrmannová (*2013) 

Neteř, synovec: MUDr. Kateřina Kollárová (*1973), JUDr. Jan Kollár (*1977) 

Prateta: Anežky Kollárové (*2006), Magdalény Kollárové (*2010), Zuzany Mathové (* 2011) 

  

Adéla Mohrmannová se narodila 24.11. 1939 v rumunské Turdě do národnostně smíšené 

rodiny, její otec pocházel z Podkarpatské Ukrajiny a matka z etnické české krajanské 

skupiny v Rumunsku. 

V Turdě chodila do německé školy, doma se mluvilo maďarsky a rumunsky. Společně zde 

žili s rodinou do jejích 6 let, než začali město bombardovat. Kvůli nestabilní situaci utekli z 

města k tetě na vesnici Padurja Ňagra. Zde Adéla po zbytek války nechodila do školy, 

zůstávala se svou matkou doma, žili v jedné místnosti. Otec pracoval pro velký závod, který 

dodával dřevo do skláren. Po skončení války se neměli kam vrátit, neboť jejich rodný dům 

byl obsazen Rumuny. 

Po válce se k Čechům a Slovákům chovali Rumuni nadřazeně, a proto se Adéliny rodiče 

rozhodli pro repatriaci do Čech. Dostali „umístěnky´´do Sušice. Nadále Adéla zůstávala se 

svou matkou doma. V Sušici se narodil její bratr Josef. Zde strávili necelý rok a půl, poté 

sklárnu zavřeli. Rodina se přestěhovala do Lenory, kde začala Adéla ve svých 9 letech 

chodit do první třídy. Vzdělávat se bylo pro ni bylo velmi obtížné, protože neuměla mluvit 

plynně česky. Nikdo jí nemohl příliš pomoci, protože v Lenoře bylo velmi málo česky 

mluvících občanů, jen pár úředníků a přistěhovalců . Své vzdělání skončila ve 14 letech v 6. 

třídě. Kvůli vysokému věku nemohla dále pokračovat, nastoupila proto do práce v 

Šumavanu. Později se vyučila ve sklárně brusičkou. 

V roce 1956 se z Lenory stěhovala do sklárny v Teplicích, a to z politických důvodů, když 

proti jejímu otci byla činěna politická kampaň (neprávem obviněn ze sabotáže). 

V Teplicích se seznámila se svým budoucím manželem Pavlem Mohrmannem. Když Adéle 

bylo 21 let,  ze sklárny odešli do Karlových Varů, kde celá rodina pracovala ve sklárně 

Moser. 

Z manželství se narodila v roce 1961 jejich dcera Lenka, která tragicky zemřela na otravu 

svítiplynem v roce 1971. Poté se Adéle narodili dva synové - Pavel (1973) a Radek (1974). 

Nelehký život paní Mohrmannové podtrhla i tragická smrt jejího manžela při dopravní 

nehodě. 

 


