
Mildred Chmelařová 

Naše pamětnice, Mildred Chmelařová (za svobodna Tománek), se narodila 14. srpna 1919 

v Chicagu na Melrose Street. Její rodiče se do Ameriky odstěhovali 12. května 1913. Atlantický oceán 

přepluli zaoceánským parníkem, který nesl jméno George Washingtona. Její otec ve Spojených státech 

amerických pracoval v továrně a matka byla doma s dětmi. Mildred měla dva starší bratry – Arnošta a 

Oldřicha.  

V Chicagu navštěvovala základní i střední školu. Střední škola byla zaměřena na ženská 

povolání. Zde se učila vyšívat a vařit. Jak sama řekla, to už však dávno uměla. Český jazyk se ve škole 

neučila. Aby svou mateřštinu nezapomněla, chodila do večerní české školy v Chicagu. Její paní učitelka 

je česky učila, ale i tak Mildred mluvila lámavou češtinou. Kromě povinné školní docházky docházela 

také do Sokola. O víkendech s rodinou jezdívala za známými na farmu do Wisconsinu, kde měli rodinné 

pikniky.  

Rodinnou idylky zastínila tragédie. Mildred bylo asi sedm let, když její starší bratr Arnošt 

tragicky zahynul. Bylo mu 21 let. Nešťastná událost se stala v Sokole, kde cvičil na kruzích, které se 

s ním během tréninku utrhly. Arnošt dopadl na zem a zlomil si vaz. V Chicagu mu uspořádali veliký 

pohřeb. Sjelo se na něj hodně Čechů, kteří v té době zde také žili. Arnoštův učitel, který na něj v Sokole 

dohlížel, si nešťastnou událost dával za vinu. Nejspíše i z toho důvodu spáchal sebevraždu. 

Když se rodina poprvé vrátila z Ameriky do Čech, bylo Mildred 12 let. V Československu 

chodila do české školy. Ve škole mluvila lámanou češtinou, za což se jí děti smály. Zde jí začala paní 

učitelka říkat Milado, místo Mildred. Tak začala používat toto české jméno. 

Po nějaké době se vrátili zpět o Chicaga. Cesty parníkem byly vždy velmi dobré. Tentokrát 

oceán přepluli lodí, která se jmenovala Olympic. Byla to sesterská loď Titaniku. Kuchařky na lodi ji 

moc dobře znaly, takže jí vždycky dávaly něco dobrého od plotny. Cesta parníkem trvala jeden týden.  

Po návratu do Ameriky došlo k atentátu na chicagského starostu Antonína Čermáka. Byl zabit 

na Floridě, ale pohřeb se konal v Chicagu. V té době tam žil i Al Capone, který ho nejspíše nechal zabít. 

Mildred s celou rodinou vyrazila na pohřební průvod, jelikož všichni Češi žijící v Chicagu byli hrdí, že 

měli českého starostu. 

Během Mildretina dospívání se rodina rozhodla, že se vrátí do Československa. Mildretiny 

rodiče proto posílali peníze strýci, který jim tam nechal vystavět dům. Když se naposledy vrátili do 

Čech, už tam na ně čekal krásný dům, vedle kterého si ještě postavili benzínovou pumpu, aby mohli 

vydělávat. Později ho museli zbourat, protože zde chtěli komunisté stavět dálnici. Za to dostali 

Tománkovi byt v Ostravě.  

Právě v Ostravě se Mildred seznámila se svým manželem Josefem Chmelařem, kterého si v roce 

1940 vzala. Seznámili se v ostravském Sokole. Z tohoto manželství se jim narodily dvě děti – Soňa a 

Myron. Mildred poté pracovala jako vedoucí kanceláře. Mohla i vycestovat, jelikož měla dvojí 

občanství. Její bratr Oldřich žil celý život v Chicagu. Jela ho i párkrát navštívit. Za svůj život toho 

prožila hodně, nikdy nepřestala sportovat, vždy se zajímala o společenské dění i o kulturu. Dnes žije u 

své dcery Soni v Mostě. Sama říká, že má krásný, dlouhý život.    

Závěrem řekla: „Cestujte, pokud to jde, poznávejte jiné země, lidi a jejich způsob života.“ 


