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Potomci továrníka Wolfruma navštívili Ústí nad Labem 

 
 

 
 

Prapravnučka C. G. Wolfruma, paní Teresa Schudawa, se v pondělí 29. 7. 2019 vydala 
v doprovodu historika Muzea města Ústí nad Labem, Mgr. Tomáše Okurky, Ph.D.                 
a bývalého ředitele Severočeské vědecké knihovny, Ing. Aleše Brožka, po stopách svých 
předků. 
 
„Ústí je velmi pěkné město, je příjemné procházet se místy, o nichž jsem slyšela a četla 
mnoho rodinných příběhů. Není mi lhostejné, v jakém stavu jsou některé objekty, včetně 
hrobky a po domluvě s manželem bychom chtěli finančně přispět na opravy. Jsem mile 
překvapená, kolik rodinných fotografií a dokumentů se zde dochovalo. Těší mě,                   
že bývalé rodinné objekty jsou opravené a slouží veřejnosti, “ vyjádřila paní Teresa své 
pocity při prohlídce míst, kde přebývali její předci.  

 

Tisková zpráva  

31. července 2019 
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Potomci slavného podnikatele se o rodinnou historii zajímají zhruba deset let a na cestě 
za poznáním narážejí na jazykovou bariéru. „Historické dokumenty jsme z němčiny 
nechali přeložit do angličtiny. Podobně jsme postupovali při překladu novinových 
článků, které jsou v elektronické podobě. Využívali jsme také internetové překladače,“ 
svěřila se Wolfrumova prapravnučka, která je nejaktivnější v odkrývání rodinné 
minulosti za podpory svého manžela Michaela McGratha. „Ještě můj tatínek v USA          
se věnoval textilnímu průmyslu. Já už ne, oba s manželem jsme učitelé“, upřesnila paní 
Teresa.  
 
Paní Schudawa po prohlídce míst spjatých s rodinnou historií při občerstvení ve 
Wolrumově vile, v literární kavárně Café Novel, poděkovala za pohostinnost, vřelé 
přijetí, doprovod zástupcům města a ředitelce SVKUL, paní Mgr. Janě Linhartové. „Pokud 
to půjde, ráda bych se ještě někdy do tohoto pro naši rodinu důležitého města podívala. 
Jsem velmi zvědavá, jak bude město vypadat za několik let,“ dodala paní Teresa. 
 
V pondělí ve večerních hodinách potomci C. G. Wolfruma pokračovali ve své třítýdenní 
poznávací cestě po Evropě. Dalším cílem prázdninové cesty rodiny Teresy Schudawy je 
Vídeň. 
 

 
Text: Marta Vodná (PR SVK) 

   


