
Životní příběh paní Marcely Ulrichové 

Motto: 

Já vždycky říkám, aby byli lidi slušný, a od toho se prostě odvíjí úplně všechno… Myslím si, 

že pokud se člověk bude chovat tak, aby se nemusel za sebe stydět, tak to je to nejlepší. 

 

Paní Marcela Ulrichová, rozená Máková, se narodila roku 1939 v Praze. 

Rané dětství prožila s rodiči u prarodičů ve Všechromech a na dětství tam ráda vzpomíná. 

Když se navečer rodina sešla, vyprávěly se příběhy a často se zpívalo. Láska ke zpěvu zůstala 

v paní Ulrichové dodnes, dříve byla členkou i pěveckého souboru. 

Po válce se rodina odstěhovala do Oseka u Duchcova, kde se její rodiče rozvedli, maminka se 

pak znovu provdala a měla další dítě. Paní Ulrichová tak získala nevlastního bratra.  

Osek bylo hornické město, kde se mladé dívce nelíbilo. Těšila se na každý svátek, protože 

mohla navštívit své prarodiče. 

Na základní školu chodila paní Ulrichová do Oseka. Poté navštěvovala Střední ekonomickou 

školu v Teplicích, kde si našla spoustu kamarádek. Po ukončení střední školy dostala 

umístěnku na Okresní národní výbor v Duchcově, který sídlil v místním zámku. Dodnes ráda 

vzpomíná na krásné zámecké prostředí a na klid, který tam panoval. 

Když se v roce 1960 vdala a přestěhovala do Strančic, začala pracovat v Praze na Václavském 

náměstí jako účetní. Tato změna jí nebyla příjemná. Vadil jí hluk, ve kterém se nedokázala 

soustředit na práci. 

Z okna své kanceláře byla svědkem událostí, které se odehrávaly na Václavském náměstí. 

V roce 1968 se účastnila demonstrací proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy. To přiznala 

i při následných prověrkách. Důsledkem toho bylo, že jí bylo znemožněno postupovat v práci 

a cestovat do zahraničí. Také to mělo dopad na její jedinou dceru, která měla problémy dostat 

se na školu. To paní Ulrichovou mrzelo nejvíc. 

Přesto o emigraci nikdy neuvažovala, stýskalo by se jí po domově, rodině i přátelích. 

Rok 1989 tak znamenal pro rodinu paní Ulrichové úlevu. 

Žije dodnes ve Strančicích v rodinném domě, který si tam s mužem postavili, je členkou 

místního Sokola a těší ze dvou vnuků a jedné pravnučky. 


