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Božena Vlčková se narodila 3.7. 1958 v Šumperku otci Jaroslavu Mézlovi a matce Boženě
Mézlové (roz. Baginské). Rané dětství prožila v obci Bílá Voda se třemi sourozenci –
Jaroslavem, Annou a Evou. Právě tady rovněž začala chodit na základní školu, a to v letech
1964–1973. Její dětství však nebylo tak šťastné, jak by si přála. Život celé „politicky
nevyhovující“ rodině komplikovaly špatné životní podmínky zapříčiněné normalizací, časté
změny zaměstnání jejího otce, návštěvy cizích lidí a opakované kontroly StB. Jako desetileté
dítě zažila zlomový rok 1968 a vzhledem k tomu, že se obec Bíla Voda nachází přímo u
hranic s Polskem, mohla na vlastní oči pozorovat okupaci Československa „spřátelenými“
vojsky Varšavské smlouvy. Během tohoto roku její otec propadl alkoholu a matka
onemocněla rakovinou, které v důsledku minimální zdravotní péče ze strany státu nakonec
podlehla. Všichni sourozenci byli navíc rozesláni k opatrovníkům, kde strávili další roky
života, a to až do jejich 18 let. O otce přišla paní Božena o 2 roky později (tedy v roce 1970),
kdy ho její bratr Jaroslav našel oběšeného na půdě. V oficiální zprávě byla jako příčina smrti
uvedena sebevražda. Spekulovalo se však o tom, že šlo o vraždu, neboť večer před tímto
neštěstím byli v obci viděni příslušníci StB, kteří se až příliš nápadně pohybovali kolem
osudové události.
Během období, které paní Božena strávila u svých opatrovníků, jí bylo zakázáno se vídat
s ostatními sourozenci. Opět se shledali až ve chvíli, kdy všichni dosáhli věku 18 let. Roku
1989 se podařilo zrehabilitovat matku, otce však už nikoliv. Sametová revoluce a pád
komunismu zastihl paní Boženu jako mladého rodiče, který se snažil naplno věnovat svým
dětem, i když to nebylo vždy úplně lehké.
Roku 1976 se po tříletém studiu vyučila v oboru pekař-cukrář. Ve stejném roce se paní
Božena vdala za Zdeňka Vlčka, se kterým jsou spolu dodnes. Po vyučení začala ihned
pracovat v pekárně, a to od roku 1976 do roku 1998. Rok pak pracovala v bistru u svého
bratra, od roku 2000 pak začala pracovat v obchodech COOP. První dítě Lucie se jí narodilo
v roce 1977, druhé dítě Pavel v roce 1978 a poslední dítě Zdeňka v roce 1981. Do důchodu
pak Božena odešla v září roku 2017.

„… Příběh naší rodiny, kterou zničil režim, pro nás navždy zůstane polozahalen tajemstvími,
protože to byla temná doba, ve které se lež tvářila jako pravda a pravda jako lež. Byli jsme
malé děti, kterým ze všeho nejvíc chyběli milující rodiče a zázemí kompletní rodiny. Věřte, že
v tomhle spočívá skutečné bohatství.“

