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Irmgarda Isabela Rumlová se narodila 26. února 1929 v malé obci Hlína nedaleko města Ivančice 

na jižní Moravě. Maminka pocházela z chudé německé rodiny. Tatínek byl lesník.  

Po třech letech se rodina přestěhovala do Dolních Bučic u Čáslavi. Tatínek začal pracovat 

v místním cukrovaru. Pamětnice zde navštěvovala obecnou a měšťanskou školu. Poté chtěla jít 

studovat na obchodní školu, ale rodiče ji přihlásili do odborné školy pro ženská povolání 

v Šilperku (Štítech) na severní Moravě. Školu právě otvíraly sestry dominikánky. Zde u sestřiček 

pamětnice dva roky bydlela a studovala. Třetí rok strávila v Litovli, kde složila zkoušky a stala se 

švadlenou. Díky sestrám se ale rozhodla pro zasvěcený život. Rodiče ji zpočátku bránili, hlavně ji 

od tohoto rozhodnutí zrazovala její sestra. Ta se později stala ošetřovatelkou v nemocnici. Jejich 

bratra zabil v 17 letech granát. 

Noviciát strávila pamětnice v dominikánském klášteře v Olomouci – Řepčíně. V roce 1948 zde 

přijala řeholní roucho. V té době došlo ke komunistickému převratu. Komunisté začali rušit 

církevní školy. 

Sestry násilím internovali z klášterů. Sestra Isabela měla štěstí, že nebyla internována. 

Byla poslána do Střelic u Brna. Zde se nacházel zámeček, do kterého byly umístěny mentálně 

postižené děti. Komunisté měli strach, aby sestry děti nábožensky „nepokazily“, a tak schopnější 

děti postupně odvezli do Boskovic a sestrám přivezli ležáky a děti z polepšovny. O ně se 

prakticky starala až do důchodu – 34 roků. Zámeček musely sestry nakonec vrátit komunistům a 

ti ho zbourali. Sestry potřebovaly někde bydlet, a tak začaly v 70. letech svépomocí stavět. Ale i 

tento dům jim zabrali a udělali z něho domov důchodců.  

Dnes žije sestra Isabela v Domově pro řeholní sestry dominikánky ve Střelicích u Brna. 

Bývalý dominikánský klášter v Olomouci  - Řepčíně navštívila ještě dvakrát – v roce 1989 při 

příležitosti 100. výročí kongregace a v roce 2009. 

 

 


