
Vlasta Ulrychová (Michlová)
Motto: Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě.   

                                            
Paní Vlasta se narodila dne 16. listopadu 1925 v Dobrušce. Nejvíce ji 

v životě ovlivnili rodiče, Církev československá (husitská) a Junák. Po rodičích 
zdědila lásku k divadlu a literatuře, především k poezii, a také antikomunistický 
postoj. Díky tomuto postoji se paní Vlasta, potažmo celá její rodina, dostala do 
potíží.  Ke střetům rodiny se „systémem“ dochází téměř okamžitě po únorovém
převratu. Prvním „výtržníkem“ byla maminka, která na plný obchod pronesla 
ostré prohlášení na adresu nových vládců.  K dalšímu střetu dochází, když se 
rodina účastní protikomunistické demonstrace, na které řeční pan profesor 
Procházka, který byl zatčen a poslán do komunistického lágru.  Rok 1948 nebyl 
jen tragický, přinášel i radostné chvilky, jako byla její svatba.

Rok 1968 nebyl důležitým rokem jen pro ČSSR, ale i pro paní Vlastu, která
se podílela na znovuobnovení Junáka, který byl od roku 1951 zakázán.  Krátký 
čas radosti ovšem rázně utíná 21. srpna okupace vojsky Varšavské smlouvy. Po 
vstupu vojsk začínají probíhat tvrdé kádrové prověrky snad všech profesí, které 
se nevyhnou ani místu učitelky ve školní družině, kde pracuje paní Vlasta. Ta se 
hrdě hlásí  nejen ke své víře a působení v Junákovi, ale i ke členství ve 
Společnosti pro lidská práva, což vede k jejímu okamžitému vyhazovu ze 
zaměstnání. Smolný byl i rok 1970, kdy byl znovu, potřetí a naposled zakázán 
Junák. Paní Vlasta se s tím ale nehodlá smířit, a tak společně se svými přáteli 
pořádá tajná skautská setkání, občas i na rodinné chatě Ulrychových. Kromě 
Junáka se nadále aktivně věnuje divadlu a recitaci.  S panem farářem Hodkem 
připravuje různá obrazová a básnická pásma, se kterými objíždějí i okolní 
města. Toto nadšení a píle vedou až k založení Divadla hudby a poezie. 

V roce 1989 se stává zakládajícím členem Občanského fóra v Dobrušce a 
organizuje protikomunistické demonstrace. Přestože ji lákají různé politické 
strany, aby se stala aktivní v politice, paní Vlasta všechny nabídky odmítá. 

Nyní si paní Vlasta užívá důchodu obklopená vnoučaty a pravnoučaty. 


