
Životopis  
Eva Číhalová 

 
 
 
Paní Eva Číhalová, rozená Horká, se narodila 6. ledna roku 1938 na Slovensku. V roce 1939 musela 
celá rodina přesídlit do Čech. Po příjezdu do Čech žila do konce 2. světové války v Příbrami na 
Březových horách. V roce 1945 končila 1. třídu. Krátce po válce se celá 
rodina přestěhovala do Březnice. Její otec měl velmi silné vazby na 
skauting, jeho přítelem byl zakladatel skautského hnutí v Českých 
zemích Antonín Benjamín Svojsík, a proto se celý život skautingu 
věnovala a dodržovala základní skautská pravidla. Její skautská 
přezdívka je Jiskra. 
V roce 1950 byl její otec ve vazbě a o rodinu se musela starat matka. 
Dětem nebylo umožněno studovat, přesto paní Číhalová v roce 1956 
odmaturovala a nakonec ji bylo povoleno studium v Plzni. Po studiu 
na tamní Pedagogické škole vyučovala na 1. stupni a poté učila 
tělocvik a hudební výchovu na 5. základní škole v Příbrami. 
Krátce po maturitě se provdala a má dva syny Michala a Martina. 
V roce 1968 odjela na poznávací pobyt do Neubrandenburgu. V NDR byla i v den osvobození  
ČSR od kontra-revoluce Vojsky varšavské smlouvy v srpnu 1968. 
V letech 1967 až 1970 studovala hudební výchovu na Karlově univerzitě a souběžně s tímto 
studiem studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu. Studium úspěšně dokončila v roce 1971.  
První školou, kde vyučovala hudební výchovu a tělocvik byla 5. ZDŠ v Příbrami, kde působila do 

roku 1973. Poté učila na 7. ZDŠ, která se v této době nacházela 
v budově dnešního Gymnázia Příbram. Zde vyučovala až do 
Sametové revoluce. Poté ji bylo nabídnuto místo ředitelky a paní 
Číhalová si pro své působení vybrala základní školu ve Višňové. 
Její působení ve Višňové bylo velmi úspěšné, ve škole započala 
několik projektů, které stále pokračují. I zde se věnovala skautské 
organizaci, kterou znovuobnovila a se svými skauty se potkává 
dodnes. Paní Číhalová se celý život věnovala sportu. Za svůj 

největší úspěch považuje účast atletického týmu na mezinárodní soutěži v Mongolsku, kde 
strávila tři týdny v roce 1972. 
Paní Číhalová se po opuštění funkce ředitelky zapojila do politického života, od roku 2002 
byla dvakrát členkou zastupitelstva města Příbrami. 
 


