
 

 

Reportáž – paní Mildred Chmelařová 

1. vstup: 

Paní Mildred Chmelařová, rozená Tománek, se narodila před sto lety ve Spojených státech 

amerických. Její rodiče tam emigrovali v roce 1913, protože hledali lepší živobytí. Našli ho 

v Chicagu. 

 

2. Vstup 

Chicago bylo v té době 3. největším městem, ve kterém žila česká komunita. Starostou města 

byl český rodák Antonín Čermák. 

Pamětnice: 

Čermák, ano, starosta. Na něj jsme byli pyšní. Že máme Čecha, jako starostu. 

3. vstup: 

Starosta Čermák byl však zastřelen. Někteří říkali, že v tom měl prsty mafiánský gangster Al 

Capone, který žil stejně jako Mildred v Chicagu. Celé město se se starostou přišlo rozloučit, 

včetně rodiny Tománkových. 

4. Vstup: 

Pro rodinu Tománkových se tragičtější událost stala o 7 let dříve. Mildretin bratr Arnošt se 

zabil během cvičení v Sokole. 

Pamětnice:Cvičil na těch kruzích a utrhl se a samozřejmě spadl. Odvezli ho do nemocnice no 

a tam zjistili, že má tohle zlomené asi do tří dnů zemřel.  



 

5. Vstup: 

Arnoštovi bylo pouze 21 let. Jeho smrt byla velkou ránou pro jeho rodinu, zejména Mildretinu 

maminku. Pohřeb byl velkolepý. 

Pamětnice 

Tam snad všichni Češi, co byli v Americe, tak na ten pohřeb přijeli. To byl pohřeb, který 

Amerika ještě neviděla. 

6. Vstup: 

Po pěti letech, od Arnoštovi smrti, se tatínek paní Chmelařové rozhodl pro návrat do Československa. 

Pro dvanáctiletou Mildred byla cesta zaoceánským parníkem zážitkem.  

Pamětnice 

Parníkem to bylo bezvadné. Já jsem tam měla možnost všude lézt do kuchyně a tak dále. A 

krmily mě tam ty kuchařky a měly mě tam rády tak ta cesta trvala asi týden nebo kolik, tak 

jsem si to tam užívala na tom parníku. 

 

7. Vstup: 

Život v Československu byl pro Mildred velkou změnou. Ve škole se jí posmívaly, protože 

mluvila česko-anglicky. Změna se netýkala pouze jazyka, ale i jejího jména. 

Pamětnice: 

To zavinila učitelka, říkala: Mildred, to není žádné jméno, budeš se jmenovat Milada. Tak 

ona to tak klidně řekla a od té doby jsem se jmenovala Milada. 
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Reportáž zpracovali : Tom Trembuľak, Anna Čechurová, Anna Pleskačová, Nicolas 

Topolánek a Ellia Collard 

Učitelka : Sabina Planíková 

     

     


