
         

    Eva Hejdová  

    (životopis) 

 Paní Eva Hejdová se narodila 26. 8. 1953. Vyrůstala v Českoslovesku za dob 

komunismu. Vychovávala ji její matka s dědou, protože otec o ní nejevil zájem a odstěhoval 

se do Ameriky. Paní Eva fotila a psala pro Mladou frontu. Díky těmto zkušenostem byla 

přijata na vysokou školu, obor žurnalistika, a to i přes tehdejší protekční tendence, které byly 

v podobných oborech standardní. Studium zanedlouho ukončila a byla na tzv. volné noze. 

Nejčastěji fotila reklamy, což nebylo v tehdejší republice vůbec obvyklé. Během tohoto 

období se paní Eva vdala a narodila se jí dcera Kristýnka. Její vztah ale skončil a Eva se 

rozvedla. Rozhodla se, že se chce vidět alespoň jednou v životě se svým otcem. Odcestovala 

do Ameriky, kde se ho pokoušela najít. Zjistila, že si otec změnil jméno, a proto bylo hledání 

vskutku náročné. Její bratranec jí ale poskytl důležitou informaci, pravé jméno jejího otce. 

Paní Eva pátrala dál, až zjistila i adresu jeho apartmá. Úspěšně se jí podařilo dostat přes 

vrátnici až stanula před otcovím pokojem. Skutečně se s otcem setkala. Ten jí ale oznámil, že 

s ní nechce mít nic společného a poslal ji pryč. Paní Eva se nevzdávala. Fotila v Americe a 

podařilo se jí pomocí sňatku s Američanem získat americké občanství. V ČSSR ji mezitím 

odsoudili pro emigraci, sebrali jí byt v Bohnicích a odmítali pustit její dceru za ní do Ameriky. 

Po několika letech, kdy si paní Eva vydělávala focením na drahé právníky, se stal zázrak. ČSSR 

povolilo propuštění její dcery za ní do Ameriky. Její dcera se rozhodla, že chce v Americe 

zůstat. Bydleli spolu v New Yorku. Paní Evě se tu narodilo druhé dítě, syn Tomáš. Rozvedla se 

se svým manželem a žila  sama se dvěma dětmi. Její dcera odcestovala a našla si přítele v 

Praze, to bylo již několik let po sametové revoluci. Nakonec chtěl do Čech i syn Tomáš. Paní 

Eva proto učinila rozhodnutí, odstěhovat se zpět do vlasti, která se k ní pokaždé nezachovala 

nejlépe. Přestěhovala se i se synem do Rožmitálu pod Třemšínem, kde žije dodnes. 


