
Scénář Miloslava Barešová 

2:30-2:31 Pamětník 1 

Začalo pršet 

Zvuk deště   https://www.youtube.com/watch?v=DSLvoAT2DCg 

Vstup žáci 1 

Vzpomíná Miloslava Barešová, která se narodila v roce 1947 v Praze s rodným jménem Kadlecová.  

Jedna z jejích nejsilnějších vzpomínek je povodeň v roce 2002 ve městě, kde Miloslava vyrůstala, tedy 

v Dobřichovicích. 

2:46-2:62 Pamětník 2 

Napřed to vypadalo jako taková normální povodeň a postupně se to rozšiřovalo a voda se začala 

vylévat z břehů a nikdo nevěděl, co bude. 

 Vstup žáci 2 

Protože nikdo z Dobřichovic nedostával žádné pokyny, usoudili sami, že je potřeba odvézt auto 

jenže… 

4:00-4:13 Pamětník 3 

Ta voda stoupala strašně rychle a my jsme stačily s babičkou naší odejít ke Švecům, za Pražskou ulicí 

už voda nebyla. 

 Vstup žáci 3 

Tehdy se Miloslavě osvědčilo známé přísloví: 

9:24-9:36 Pamětník 4 

V nouzi poznáš přítele. Tenkrát nám Švecovi hodně pomohli, poskytli přístřeší, podporu i pomocnou 

ruku a moc jim za to děkujeme. 

 Vstup žáci 4 

 Toto však nebylo to nejhorší, co se Miloslavě v životě přihodilo. Kvůli rodičům musela dát přednost 

pedagogické škole před tím, co opravdu milovala, což byla hra na housle. 

30:28-30:31 Pamětník 5 

Cokoli jiného bych dělala radši než ten peďák. 

 Vstup žáci 6 

Rodiče Miloslavy nechtěli, aby šla na konzervatoř. Mysleli, že je to hloupost a že pedagogická škola jí 

dá víc. 

Hru na housle však Miloslava zužitkovala  i při studiu pedagogické školy. 

28:35-28:41 Pamětník 6 

Já už jsem hrála v polohách a holky v prváku tahaly smyčce po prázdných strunách. 

Vstup žáci 7 



Tenkrát jí pan učitel na hodině houslí řekl: 

28:48-29:03 Pamětník 7 

Víte co Kadlecová, vy už to umíte, tady máte, já nevím co, nějaký peníze… půjdete do města, do 

Berouna na náměstí, koupíte mi deset deka imitace a dvě housky. 

Vstup žáci 8 

Pan učitel pak už jen chtěl, aby se Miloslava do hodiny vrátila.  

29:11-29:16 Pamětník 8 

Takže takhle skončila moje housličková kariéra. 

Zvuk Vivaldi  

https://youtu.be/QPba-i26YNA 

 

 

Vstup žáci 9 

Miloslava Barešová si plní svůj sen až nyní v důchodovém věku. 

18:12-18:48 Pamětník 9 

Studuju Univerzitu třetího věku. Už jsem absolvovala dvouletou Fakultu tělesné výchovy, potom 

dvouletou Fakultu lékařskou…, Vysokou školu chemicko-technologickou- potraviny. A teď ještě mám 

dálkové studium, protože je Coronavirus…Fakultu filozofickou…a 3. lékařskou. 

Vstup žáci 10 

Na životě Miloslavy vidíme, že nikdy není pozdě začít si plnit své sny. 

 

 

 

   

https://youtu.be/QPba-i26YNA

