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Eva Václavská narozena 16. dubna 1957 žila od narození společně se sestrou, rodiči a 
prarodiči v rodinném domku v Mikulčicích. Její otec pracoval jako učitel a maminka jako 
úřednice. Paní Václavská zde v Mikulčicích absolvovala základní školu, vzápětí poté přešla na 
Střední pedagogickou školu do Kroměříže. Po studiích začala pracovat jako učitelka 
v Lužicích. Následně se vdala a měla dceru. Z důvodu dceřiné nemoci přešli manželé Václavští 
pracovat do Buchlovic, kde dělali správce chaty. Po 3-4 letech, kdy se dcera vyléčila, se vrátili 
do Hodonína. I přesto, že neměli špatné příjmy, začala je v té době napadat myšlenka života 
„za kopečkama“. Hlavně z důvodu, že měl manžel problémy se dostat na vysokou školu, 
nebyl tzv. kádrově zdatný. O jejich plánech nikdo nevěděl, včetně dcery. Když tedy po 
několika pokusech v roce 1988 dostali devizový příslib (povolení k vycestování) do Jugoslávie, 
jeli tam s plánem překročit hranice a emigrovat do Rakouska. Do poslední chvíle nebyla Eva 
Václavská rozhodnuta hranice přestoupit. Cesta trvala asi 4 dny, kdy jeli přes Maďarsko, 
Jugoslávii až do Rakouska. Na hranicích je ale zastavili rakouští celníci, kteří je bez povolení 
do Rakouska nechtěli propustit. Pustili je ve chvíli, kdy prokázali, že mají finance na život 
v Rakousku. Na cestu paní Václavská žádné hezké vzpomínky nemá. 
Dostali se tedy do sběrného tábora, tzv. lágru, odkud je přiřadili do oblasti okresního města 
Berndorf, konkrétně do menšího městečka Altenmarkt an der Triesting. Zde pobývali nějaký 
čas u postaršího páru Rakušanů. Co nejdříve se snažili si najít vlastní bydlení a zapadnout 
mezi místní. Dcera nastoupila do první třídy, kterou musela opakovat, následně pokračovala 
ve studiu na gymnáziu. Manžel si našel práci instalatéra, ke které byl vyučen. Paní Václavská 
neměla stálou práci, chodila hlídat děti do rodiny. V roce 1989 sledovali situaci v Česku, a 
když se prolomily ledy, přicházela jim na mysl otázka, zda se nevrátí zpět. Stýskalo se jim po 
rodině i po rodném kraji. Jako první se na českou půdu podívala dcera, a to díky povolení 
k vycestování, které ji maminka zařídila. Ta se tedy po 6 letech viděla se svými prarodiči. 
Chvíli poté, prozatím jen navštívili, Českou republiku i rodiče, kteří tady pobyli asi týden. 
Během toho se náhodou dozvěděli, že v místě jejich bydlení v Rakousku jsou záplavy a jejich 
dům je pod vodou. Přišli o veškeré knihy, úřední věci, fotografie a nový nábytek byl zničen. 
Solidarita lidí v Rakousku je ale velmi mile potěšila, když nacházeli následující dny před 
dveřmi věci, které jim ostatní darovali.  
Rodina se z Rakouska do České republiky na trvalo vrátila v roce 1995. Pan Václavský začal 
podnikat, jeho žena ho podporovala a také s ním ve firmě pracovala. Dnes žije Eva Václavská 
v domku v Lužicích a již 14 let je v invalidním důchodě. 


