
Životopis Evy Červenkové

Eva Červenková se narodila v Praze na Bulovce 26. září 1949.
Její rodné jméno bylo Eva Šílová a pocházela z poměrně chudé rodiny. Celý svůj
život prožila v Líbeznicích. V Líbeznicích absolvovala mateřskou i základní školu.
Její dětství bylo šťastné a prožité s jejími milujícími rodiči. Už od dětství vyrůstala
v době komunismu, ale vyloženě proti němu nikdy nevystupovala, protože ji
komunismus nijak výrazně neomezoval. Ke skautu měla blízko od svých
devatenácti let díky svému otci, Ladislavu Šílovi, který byl jedním z prvních
skautů v Líbeznicích.

Eva Červenková vystudovala hotelovou školu a roku 1968 úspěšně
odmaturovala. Hned poté nastoupila jako zaměstnanec do ČKD závodní jídelny,
kde pracovala v kanceláři a počítala normy. Ještě dnes pomáhá svému
manželovi s účetnictvím v truhlářské firmě.

Do světa skautingu se jako instruktorka začala začleňovat už ve svých
devatenácti letech. Po třech letech mateřské dovolené shodou okolností končila
v líbeznickém skautském oddíle jedna vedoucí, a proto přemlouvali
Evu Červenkovou, aby se jí stala ona, protože měla blízko k dětem. Stát se
skautskou vedoucí není jen tak, je to velice obtížná zkouška, která se dle slov
Evy Červenkové dá pomalu srovnat s maturitou. Tuto nabídku přijala a pořádala
zde pro děti nejrůznější hry a soutěže. Na léta strávená ve skautu vzpomíná v
dobrém. Říká, že poté, co se vyřídily důležité záležitosti, se na schůzkách skauta
zpívalo, hrálo na kytaru, vyprávěly se všelijaké historky a vtipy. Nejvíce let ve
skautu prožila až po komunismu. Jezdila na skautské tábory, kde vařila, a později
je i organizovala.

Po prvních pěti letech v zaměstnání šla na mateřskou dovolenou
a narodily se jí dvě děti - Ivana a Lenka. I po mateřské dovolené Eva Červenková
chtěla pokračovat ve skautingu, a proto později jezdila i se svými dcerami na
skautské tábory, i když nebylo lehké skloubit rodinu a skauting.

Celý život se snažila být příkladem nejen svým dětem, ale i dětem ze
skautských oddílů.

Eva Červenková je spojena se skautingem i dnes. Má s lidmi ze skauta
dobré vztahy. Skautu se nyní naplno věnuje její dcera Ivana a do skautského
oddílu dochází i její vnoučata. Eva Červenková říká, že je šťastná, že skauting
v jejich rodině pokračuje.

Vypracovali žáci Základní školy a Základní umělecké školy v Líbeznicích
Karolína Veselá, Tereza Ela Holičová, Magda Kalašová, Artem Ridchenko a Matěj Němec


