
Příběh našich sousedů - paní Eva Vávrová, Dolní Brusnice 

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, okr. Trutnov 

 

Paní Eva Vávrová se narodila 26. února 1946 v Úpici. Její rodiče v té době vlastnili živnost,                 

kterou jim v roce 1948 znárodnili. Poté to její rodina neměla vůbec lehké. 

 

No, podle toho, co vzpomínala mamka, takto bylo hodně nepříjemný, protože táta nemoh sehnat              

zaměstnání a prostě stal se třídním nepřítelem a pro takový lidi nebyla kloudná práce. 

 

Z tohoto důvodu se rozhodli přestěhovat do Hronova, kde bydleli společně s babičkou. 

 

A vono to tam nebylo taky o mnoho lepší, prostě ty lidi byli kádrově - měli škraloup takovejdle a                   

šlo to s nima až do hrobu. 

 

Zde také začala paní Eva chodit do školy. 

 

No, já se přiznám, že já jsem školu neměla teda vůbec ráda. A to z takovýho důvodu, že mě ta škola                     

přišla hrozně nespravedlivá. 

 

Učitelé se k dětem chovali nespravedlivě, což ale naštěstí nemělo vliv na jejich kamarádství.              

Jelikož byla paní Eva jedináček, neustále si chodila hrát s dětmi ven. 

 

Když to v tý době prostě nás byla plná ulice, jsme si tam mezi stromama natáhli šňůru a hráli jsme                    

volejbal a všechno možný. No a tak někdy se stalo, že jel nějakej povoz taženej krávama nebo                 

koníčkem, no tak jsme tu šňůru na chvíli oddělali. 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že měla paní Eva krásné dětství, ale byla období, kdy to                  

neměla vůbec jednoduché. V jejich devíti letech jí zavřeli strýce Bedřicha Světlíka za údajnou              

velezradu na 18 let do tvrdého žaláře. 

 

Babička i mamka brečela. Babička byla slepá a hluchá, a tak jsem jí předčítala ty dopisy                

dennodenně. 

 



Eva četla každý měsíc jeden a ten samý cenzurovaný dopis, než přišel z věznice další.  

Další rána postihla rodinu, když za tři roky poté, v roce 1958, zemřel její otec. Od té doby to                   

musela Eva s maminkou zvládnout sama. 

 

O 2 roky později, v roce 1960, rodinu potkalo konečně štěstí. Strýček Bedřich Světlík byl               

amnestován.  

 

Následně se Eva vdala a přestěhovala se do Dolní Brusnice, kde vychovala spolu s manželem               

tři děti. 

 


