
Milada Horká - životopis    

Paní Milada Horká se narodila 28. prosince roku 1943 

v Radošicích, které jsou dnes součástí obce Mladý Smolivec 

v jižních Čechách. Do školy chodila do vedlejší vesnice a 

jelikož nastoupila do školy o rok dříve, byla o rok mladší než 

její spolužáci. Do školy chodila pěšky a v zimě je občas vozíval 

tatínek její kamarádky na sněžných saní, na což paní Milada 

ráda vzpomíná.  

Jelikož se paní Milada velice dobře učila, její rodiče se 

rozhodli jí poslat do Prahy k její tetě, kde nastoupila do osmé 

třídy, aby se mohla snáze dostat na střední pedagogickou 

školu. Všední život paní Milady v Praze se sice lišil od 

vesnického života, ale paní Milada si zvykla a její rodné 

Radošice a rodinu navštěvovala každých čtrnáct dní a trávila 

s nimi téměř každé prázdniny.  

 Její sestra si střední školu kvůli tehdejšímu režimu vybrat 

nemohla, a proto musela studovat na zemědělském učilišti, 

dokud ji pan ředitel nezařídil střední zemědělskou školu v 

Blatné. 

 Po dostudování střední školy nastoupila Milada v roce 1961 

jako učitelka prvního stupně do Bavorova, kde vyučovala 

tělesnou výchovu. Paní Milada pracovala na mnoha místech a 

její školou, kde již zůstala, byla základní škola v Řevnicích, kde 

učila se svým manželem od roku 1970 až do roku 2005. 

Paní Milada společně s manželem vedla pionýrský oddíl, 

se kterým procestovala Český kras. V roce 1965 navštívila 



s pionýry jeskyně, které vznikly těžbou vápence. Tyto jeskyně 

jsou dnes již nepřístupné.  

I paní Milada byla v roce 1989 na demonstracích proti 

komunismu na Václavském náměstí, kde se společně 

s ostatními radovala a oslavovala vítězství demokracie. 

Po pádu komunistického režimu cestovala po světě. 

Navštívila mnoho míst včetně Vídně či Alp. Své cestováni 

zakončila návštěvou Ameriky roku 1998. 

Paní Milada se zúčastnila televizní historické soutěže Poklad 

Anežky České. V soutěži se umístila na druhém místě a jako 

výhru si odnesla čtyři stříbrné mince.  

 V současné době pracuje jako kronikářka v Řevnicích již 

několik let, jelikož se zajímá o historii našeho města.  

Moto paní Milady Horké je: „Dej a bude ti dáno, přej a bude 

ti přáno.“ 

 


