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Vypracovali řáci IX. A Daniel Hlinka, Dominik Jalčovík, Jiří Hrubec a Tomáš Janota 

 

Eva Číhalová a její život  

 

> Eva Číhalová, rozená Horká, se narodila na Slovensku 6. ledna 1938. O rok později se 

celá rodina přestěhovala do Příbrami na Březové Hory. Paní Číhalová, Jiskra, byla již od 

malička učena skautským pravidlům a ideálům a musela se podle nich chovat. 

> Květnové události roku 1945 se paní Číhalové nesmazatelně vepsaly do paměti. Utkvěl ji 

v hlavě obraz německých kolaborantek. 

>  „Asi 4 nebo 5 žen, možná 6, vostřihaný dohola a každá s koštětem. A prostě zametaly 

ulice. A vždycky se posunuly, pořád hlavu do země a to samé – lidi, když šli okolo, tak na 

ně plivali, teď jim říkali různé nadávky.“ 

> Pamatuje si, jak Březovými Horami projížděli americké jednotky. V jednom jeepu vzadu 

seděl černoch, usmíval se od ucha k uchu a vyhodil nějaký balíček. 

> „A vyhodil to takle jako k baráku a teďko jsme se báli na to sáhnout, protože to bylo 

prostě vypadalo jako briketa. Maminka říkala: „Tak pojďte, pokusíme se, to není žádný 

granát. Určitě by ho neházel. A byla to čokoláda.“ 

>  A tak prvně ochutnala čokoládu. 

> V roce 1950 byl její otec kvůli skautu ve vyšetřovací vazbě, jeho děti proto nemohly 

studovat.  Paní Číhalové bylo nakonec umožněno dodělat si vysokou školu. Učila hudební 

výchovu a tělocvik. Se svým sportovním týmem se v roce 1972 probojovala do 

mezinárodního kola atletické soutěže a měli možnost jet  na tři týdny do Mongolska. 

> „ Děti si aspoň mohly prohlédnout exotickou zemi, která tehdy byla ještě doopravdy 

taková nepolíbená. Všechno bylo, myslím, na úrovni středověku.“ 

> V srpnu 1968 byla s manželem ve Východním Německu na poznávacím zájezdu pro 

kantory. 21. srpna je vzbudili v pět hodin ráno. Všechny odvedli do jídelny a oznámili jim, 

že republika byla osvobozena od kontra revoluce. Zpět domů je nepustili. Z hotelu směli 

vycházet jen na procházky se dvěma hlídači.  

>  „Jsme potkali rodinku německou. A ty nám začali takle potřásávat rukou. V tu ránu, 

prostě ten jeden z nich, z těch hlídačů tam vyrazil, vodstřčil toho pána, hned prostě 

legitimaci a už si něco psal.“ 



> Oba synové byli v té době na skautském táboře na Vystrkově, ale bezpečně se dostali 

domů. Všichni učitelé směli po pár dnech z Německa odjet. Nejdříve jeli autobusem na 

hranice a pak vlakem do Prahy. Po několika peripetiích se nakonec dostali do Příbrami.  

> Paní Číhalová se poté vrátila do školy. Pomáhala vést pionýra, ale se skautskými ideály. 

Do strany nikdy nevstoupila. 

> Po sametové revoluci byla nadšená z nabyté svobody. Stala se ředitelkou základní školy 

ve Višňové, kde stála u obnovení skautského oddílu. 

> Žáky učila krátkou modlitbičku: 

>  „Nemusím být moc hezký, stačí málo. Nemusím být moc chytrý, stačí trochu. Nemusím 

být moc bohatý, stačí taky trochu. Ale musím být vždy slušný. Pořád.“ 


