
Mildred Mary Droppa Loucky  

Věnováno první české misionářce CEF in memoriam…  

Jednou z nejoblíbenějších písní naší maminky byla „I love to tell the story of Jesus and his 
love“. Ve svém dlouhém a nádherném životě Mildred Droppa Loucky skutečně tento příběh 
lásky prožívala a jako milující maminka, manželka, žena, dcera, sestra, babička, teta, 
přítelkyně, ale především jako Boží dítě, měla vždycky co dát.  

Mildred se narodila 6. září 1915 na farmě, která se nachází jen několik málo mil jižně odsud, 
s vyhlídkou na překrásné jezero Skaneateles Lake. Oba její rodiče imigrovali do Ameriky, aby 
zde začali nový život. Její matka Emma pocházela z chudé české vesnice, otec Gustav ze 
Slovenska, kde pracoval jako horník. Setkali se v New Jersey, kde se také vzali. Potom se 
odstěhovali do oblasti Finger Lake, aby tu založili svou vlastní farmu na půdě, která jim 
připomínala jejich starou vlast. Nejdříve se jim narodili tři synové, Rudy, Gus a Bill, pak 
přišla Mildred, po níž následovala Ann a chlapci Charlie, Ernie, Harold a Don.  

Původní statek Droppových nám skýtá pohled na americký venkov v době, kdy ještě 
neexistovaly moderní vymoženosti: žádný vodovod, kotel na vytápění ani koňská spřežení. 
V zimě se každý večer postele vyhřívaly pomocí cihel, které se předtím daly do ohně. O jednu 
postel a přikrývku, kterou maminka sešila na mechanickém šicím stroji z různých kousků 
látky, se dělili tři sourozenci. Millie, jak jí doma říkali, těžce pracovala. Společně s Ann 
pomáhala mamince nejen doma s vařením, praním, uklízením, ale i na zahradě. Měli 
zavedený den, kdy se peklo, a den, kdy se pralo. Vařilo se téměř pořád, aby jedenáctičlenná 
rodina netrpěla hladem, zvlášť po dlouhých dnech, kdy se dojily krávy, a pracovalo na polích.  

Jedním z nejoblíbenějších období roku byla doba „mlácení“, kdy sousedé chodili od jedné 
farmy ke druhé a vzájemně si pomáhali sklidit úrodu. K Droppovým přicházeli všichni moc 
rádi, protože tam každý dostal chutné jídlo a pečivo - jablečný štrúdl a české buchty. Jednou 
se stalo, že Millie nechala nedopatřením ruku v jednom ze strojů a poranila si malíček tak, že 
ho už nikdy nenarovnala; byla přesvědčena, že existují důležitější věci než vnější vzhled.  

Millie navštěvovala jednotřídku ve vesnické škole, která byla přistavena k hospodářské 
budově. Nebylo nic výjimečného, když řeknu, že tam mnohdy šla ve vánici nebo za bouřky. 
Školu měla tak ráda, že se přestěhovala do Skaneateles, kde pracovala jako služebná za stravu 
a ubytování, aby bydlela blíž a mohla studovat na střední škole. V té době slyšela v Gospel 
Tabernacle v Syrakusách kázat evangelistu Amosa Phippse a dychtivě zareagovala na 
poselství o Boží lásce a odpuštění. Do shromáždění chodila s takovým nadšením, že občas 
schovala špinavé nádobí do trouby a umyla ho teprve tehdy, až se vrátila domů.  
Potom se Millie rozhodla, že nastoupí na Nyack Bible Institute. Bylo to poprvé, co mělo toto 
stydlivé farmářské děvče odejít tak daleko od domova, a proto byla Millie velice potěšená, 
když se k ní přidali Ann a Charlie. To byla první z mnoha výjimečných zkušeností, které tato 
mladá žena v té době prožívala.  

Po absolvování studia r. 1937 začala pracovat s dětmi ve sborech a na letních biblických 
táborech. Odcestovala ve svém Fordu, model A, vybaveném zvláštním nouzovým sedadlem, 
do Maine a potom s Ann daleko na jih, do malých měst v Alabamě, odkud se vrátila se 
zadním sedadlem plným melounů. Potom si to namířila na západ se svou spolupracovnicí 
a blízkou sestrou Janet Woehrerovou. Těch let, jež strávila službou dětem v přistěhovaleckých 
táborech a s rodinami Navahů, si vždycky nesmírně vážila. Millie měla velmi ráda děti 
a toužila jim vyprávět o tom, jak je Bůh miluje, což ji přivedlo k myšlence, aby absolvovala 
kurz, který se krátce po skončení II. světové války konal ve vzdělávacím středisku CEF 
(Dětské misie). Přestože doufala, že půjde do Jižní Ameriky, byla povolána do vlasti svých 
rodičů - do Československa, kam přišla v r. 1947 jako první misionář sloužící dětem. Tam se 



seznámila s mladým a hezkým Čechem Lubomírem, 
kterému láskyplně říkala „Luboš“ nebo jenom „Lu“. Svatba 
se konala 22. března 1949 v Praze.  

Když se nad východní Evropou rozprostřel černý mrak 
komunismu, Millie se coby Američanka a křesťanka stala 
„persona non grata“. Přestože byla vdaná za Čecha a čekala 
první dítě, úřady ji v listopadu 1949 vyhostily ze země, 
zatímco Lubošovi zakázaly odejít. Luboš byl varován, že 
mu hrozí vězení. Rozhodl se utéci a pod rouškou tmy za 
krutých mrazů překonat zavírající se „železnou oponu“. 
Přes den se skrýval, v noci se prodíral hustými porosty. 
Nenesl s sebou nic víc než Bibli a několik fotografií. Na 
jednom místě, když přecházel sněhem pokrytý potok, se 
pod ním prolomil led. O tři dny později se celý zmrzlý 
a dezorientovaný dovlekl do malé vesničky, která se díky 
Bohu nacházela na německé straně hranic.  

Na Štědrý den ráno se Millie s Lubošem opět shledala 
v polní nemocnici v utečeneckém táboře. Čekal ji však ještě jeden zázrak, když se jejímu 
manželovi navzdory vážným omrzlinám uzdravily obě nohy. Brzy poté se mladý pár přeplavil 
přes Atlantik, aby se setkal s rodiči Millie v centru New Yorku.  

Přestože Millie založila rodinu poměrně pozdě, brzy všechno dohonila. První dítě, dcera 
Mildred Suzanne (nebo Sue), se narodila v červnu 1950. O 13 měsíců později, v červenci 

1951, přišlo dvojité překvapení - dvojčata James 
a John. Rodina se přestěhovala do Syrakus, kde 
Lu pracoval ve slévárnách a u vysoké pece 
a zároveň se učil anglicky. Za další dva roky 
v červnu 1953 se narodila Lydia, po níž v říjnu 
1954 následovala Joanna. Pět dětí během pěti let! 
(Jen si představte ty plenky!) Poslední 
překvapení je čekalo v květnu 1959, kdy přišel 
na svět David - to už starší děti chodily do školy. 
Millie a Luboš získali velký dům nedaleko 
syrakuské univerzity, který využívali jako 
ubytovnu pro studenty z jiných zemí v době, kdy 
cizinci nebyli všude vítáni. Pokoje v horním 
patře domu Č. 733 na Livingston Avenue si 
pronajímalo najednou až 12 studentů, kteří 
pocházeli z celého světa - od Japonska po Jávu 
a od Afghánistánu po Afriku. Millie jim každý 

týden dávala čisté ručníky i povlečení a neustále uklízela. Rozšiřovala svou rodinu mnoha 
dalšími způsoby, např. o prázdninách vařila obědy pro ty, kdo byli daleko od domova. Pro 
všechny děti Louckých bylo to, že měly možnost vyrůstat v této velké „mezinárodní rodině“, 
slyšet mnoho jazyků, ochutnat různá jídla, zjišťovat rozdílné a společné rysy kultur, 
obrovským požehnáním.  

Ačkoli děti v té době nevěděly, že jsou součástí „baby boomu“, náš dvůr to určitě poznal. Pod 
nohama šesti dětí, k nimž se pravidelně připojovaly dva až tři tucty dalších dětí ze sousedství, 
zmizel veškerý travnatý porost. Přicházely si k Louckým hrát na velký dvůr za domem, kde 
měly k dispozici houpačku, prolézačky, lano na šplhání a pískoviště, přičemž je Millie bohatě 
zásobovala vychlazeným pitím a sušenkami.  

I když peněz nebylo nadbytek, na rozvíjení hudebních vloh se nešetřilo. Každý se učil zpívat, 
zejména klasické chorály, které znala jejich matka. Millie dokonce pro děti šila stejnokroje, 



aby v nich mohly vystupovat ve sboru. Patřit do rodiny Louckých znamenalo učit se hrát na 
klavír a kromě toho každé dítě ovládalo i nějaký jiný nástroj. Chodilo se na hodiny, 
vystupovalo se na recitálech a školních koncertech - a do toho všeho zněly neustále 
maminčiny připomínky ohledně cvičení.  

Luboš byl plným právem považován za talentovaného hudebníka, a když si zahrál na klavír, 
na varhany nebo na kytaru, často zůstával vzhůru dlouho do noci a komponoval. Oba rodiče 
měli z hudebních i školních úspěchů svých šesti dětí velkou radost.  

To, že Millie vyrůstala v chudé farmářské rodině, ji dobře připravilo na život v její vlastní, 
takže by po zásluze vyhrála jakoukoli soutěž v šetrnosti. V létě chodila každý týden se svými 
dětmi na trh prodávat. Často sbírali jahody, maliny, ostružiny či borůvky nebo trhali kukuřici 
a fazolové lusky na okolních farmách. Millie pravidelně nasbírala tolik, co všichni ostatní 
dohromady. Většina produkce se zmrazila nebo zavařila, ale Millie také posílala děti 
s vozíkem po sousedech, aby prodaly ovoce a zeleninu, a tak rodina získala nějaké peníze 
navíc. Chlapci měli dětské nářadí a pracovali společně se svým tatínkem (uvnitř domu, venku, 
na střeše i ve sklepě), děvčata hlídala mladší sourozence, pomáhala mamince při vaření 
a úklidu. Oblíbenou činností bylo parkování aut při univerzitních fotbalových zápasech. 
Millie vždycky část peněz odložila na nákup vánočních dárků a zbytek spravedlivě rozdělila.  
Nakonec se rodina přestěhovala o několik bloků dál. Millie teď pronajímala místnosti nejen 
tam, kde bydleli předtím, ale i v novém domě č. 911 na Comstock Avenue.  

Všech jejích šest dětí - jedno po druhém - odešlo na studia, 
začalo pracovat a založilo si své vlastní rodiny. Millie 
měla 11 vnoučat a dokonce pravnoučata. Přestože děti 
dospěly, „hnízdo“ ve skutečnosti nikdy nezůstalo prázdné, 
neboť se volné pokoje pronajímaly novým studentům 
a návštěvníkům z východní Evropy a celého světa. Millie 
je vždycky pozvala ke stolu nebo jim nabídla nocleh. Měla 
tedy vždycky co dělat, ať už doma nebo v pronajímaných 
budovách, kde pomáhala Lubošovi s dohlížením a úklidem 
až do svých sedmdesáti let.  

Millie a Luboš byli nejšťastnější, když aktivně pracovali 
v církvi a podíleli se na misijní práci, když sloužili 
chudým a pomáhali dětem a cizincům i svým vlastním 
dětem - a tyto činnosti se často prolínaly. Poté, co Luboš 

9. května 2000 zemřel, Millie pokračovala dál ve svém dosavadním způsobu života - vařila, 
prala a starala se o dům. V lednu 2003 utrpěla zlomeninu krčku (kyčelního kloubu), takže 
potřebovala pomoc druhých. Zřídkakdy si stěžovala nebo vyžadovala pozornost. Její sestra 
Ann o ní s láskou říká, že měla široké srdce. To dotlouklo 11. června 2003.  

Rose Hillová, 14. 6. 2003  

 

Překlad použit s povolením rodiny. Text z posledního rozloučení s první českou misionářkou 

Dětské misie otištěn ve Zpravodaji Dětské misie 2/2003  

 


