
Za Evou Průšovou - Grizzly 

Eva - Grizzly vyrůstala se svoji mladší sestrou Hanou v prostředí milujících rodičů a prarodičů ve vile 

na Barrandově. Obě prožily krásné a radostné dětství. Zde také se sestřenicemi Olou, Miládkou a 

dalšími kamarádkami založily skautský oddíl Sluníčka. Určitě za pomoci maminky, která byla jedna 

ze zakládajících členek dívčího skautingu v Čechách. Tatínek s nimi jezdil na vodu i v době 

protektorátu a svůj významný vliv na ně měl i strýc Filip z Poděbrad, řečený Brácha. Grizzly měla 

blízko k vodní Dvojce a Jiří Navrátil byl jejím celoživotním kamarádem. 

Na podzim roku 1944 uvěznili Němci rodiče obou dcer do koncentračního tábora. Rodiče se vrátili 

až po konci války, kdy Evě bylo 18 let. Poválečná atmosféra nadšení byla asi příčinou nešťastného 

výběru životního partnera, který ji, se dvěma malými syny a ještě nenarozenou dcerou posléze 

opustil. V této době komunisté sebrali rodičům vilu na Barrandově a vystěhovali je do domku 

v Černošicích, 1+1 bez vody, se suchým záchodem na dvorku. I v této nelehké době byli Evě rodiče 

oporou. Později tatínek postavil hauseboat, který se spolu s Černošicemi stal pro všechny blízké 

dospělé a děti rájem na zemi, kde se i v době nesvobody žilo podle skautských principů. 

Pro Evu s dětmi v této nelehké době byla oporou celá širší rodina - sestra Hanka s manželem 

Honzou, Strettiovi - teta Milada, Ola i Miládka, Syllabovi, Filipovi z Poděbrad i Brázdilovi. A také její 

skautští bratři a sestry, se kterými zažila nejednu krásnou chvíli.  

Eva - Grizzly se zúčastnila obnovy skautingu v roce 1968, kdy vedla pražský 37. dívčí oddíl v 

tradicích svých Sluníček, i po roce 1989, kdy se stala aktivní členkou Svojsíkova oddílu. Svým 

životem naplňovala obsah „skautského sesterství“. Celý život se řídila sluníčkovským pokřikem: 

„Sluníčka do práce, vlast čeká, nebát se, kupředu každý den, vždycky buď připraven!“ 

Do poslední chvíle svého života na Křivoklátě, kde žila poslední tři roky, se zajímala o skautské hnutí 

a se svými Sluníčky udržovala živý kontakt. Plně tak dostála nepsanému principu: Skautem jednou, 

skautem navždy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Průšová – Grizzly se sestrou Hanou Dvořákovou – Buclou a dalšími skautkami na oslavě 80. let založení 

dívčího skautingu v Čechách, rok 1995 


