
Marie Horová životopis 

Paní Marie Horová (rozená Velcová) se narodila7. září 1934. Celý svůj život žije 

v Buštěhradu.  

Na to, že se paní Horová narodila před válkou, tak se podle svých vlastních slov 

měla dobře. Maminka uměla dobře vařit i z potravin, které se daly tehdy na příděl 

získat.  

V době, kdy chodila do školy, na kterou vzpomíná s láskou, probíhaly nálety a 

pokud děti byly na cestě do školy kousek od domova, běžely se schovat zpět domů. 

Dodnes také vzpomíná na hodnou paní učitelku, která je vyučovala v době náletů při 

svíčkách a bez učebnic, přes to, že měla tuberkulózu. 

Poté, co paní Horová vystudovala školu, šla do Prahy na zubní kliniku. Ze začátku 

tam nechtěla chodit, ale motivovalo jí to, že to vlastně byl boj za zdraví. Dále potom 

pracovala v Dejvicích zase ve zdravotním středisku. Poté se nějaký čas věnovala 

rodině. 

Má dva sourozence, mladšího bratra a starší sestru. Rodina byla hudebně 

založená, zejména tatínek ji vedl k lásce k hudbě. Jak říká, musela dobrovolně hrát na 

hudební nástroj. Její tatínek hrál na saxofon, na klarinet, na klavír, na housle. Její 

bratr hrál na housle a ona na piano. Jejich sestra nechtěla hrát na nic, a tak když ji 

tatínek viděl v botách na pedálu u klavíru, musela začít chodit do základní umělecké 

školy na něco hrát. Paní Horová milovala hudbu celý svůj život. Nejraději má národní 

písně. Chodila do pěveckého sboru, kde se později seznámila i se svým manželem. 

Spolu pak měli tři děti, jedno bohužel zemřelo a dále pak měli ještě dva syny. Manžel 

paní Horové byl vášnivým Skautem, k této zálibě ji potom také přivedl.  

Dětem se věnovala nejen ve svém volném čase, ale také pracovně, když 

nastoupila jako vychovatelka do školní družiny na ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad.  

Paní Horová je od roku 2016 čestnou občankou města Buštěhrad. Prý měla 

v životě štěstí na hodné lidi, tak si nemá důvod na nic stěžovat, lituje jen předčasné 

smrti svého manžela.  

 


