
Životopis Renaty Horešovské (84 let) 

 

Paní Renata Horešovská, rozená Hořejšová, 

se narodila 22.května 1935 v Praze, ale celý život žije 

v Černošicích. Pochází ze čtyř dětí z rodiny 

živnostníků. Tatínek společně s dědečkem postavili 

rodný dům paní Horešovské. Odmala toužila stát se 

učitelkou.  

V roce 1948, těsně před maturitou, se její 

nejstarší bratr Radim zúčastnil demonstrace na 

podporu prezidenta Beneše, kde byli studenti 

zmláceni milicionáři. V té době se rozhodl, že emigruje 

do Brazílie. 

Kvůli tomuto Radimovu rozhodnutí Renatina 

tatínka zavřeli do samovazby na Pankráci, přestože 

nikdy nic neudělal. A jediným jeho kontaktem s 

rodinou byly dopisy, v nichž například prosí o barvy či 

nějaké potraviny. Mezitím se o celou rodinu starala 

maminka, která to však kvůli předsudkům neměla 

lehké. Lidé si na ni ukazovali, vznikaly pomluvy atd. 

Ovšem se svou dcerou, Renatou, měla vždy skvělý 

vztah. 

Po osmnácti měsících tatínka díky amnestii propustili, ten se poté šťastně 

shledal se svou rodinou. Následné roky pro celou rodinu nebyly lehké, nesměli nikam 

cestovat, sourozencům několikrát za sebou zamítli přijetí na školy. Těžké to měla 

zejména sestra paní Renaty Edita. Přestože přijímací zkoušky na uměleckou školu 

udělala na výbornou, jeden z profesorů jí řekl, že pokud se nevzdá své rodiny, nebude 

moci studovat. A to vše jen kvůli jejich minulosti.  

Nakonec si paní Renata našla lásku svého života, doktora Horešovského, se 
kterým žila šťastně. I on trpěl emigrací svého švagra a také poznámkou, kterou pronesl 

při školní projekci sovětského filmu („Na jakou kravinu nás to berou?!“). Střední i 
vysokou školu dostudoval jen s velkými obtížemi, ale nakonec se stal skvělým 
lékařem. Paní Renata s ním má dvě děti, které jí pomáhají až dodnes. I paní Renatě 
se splnil největší životní sen, mohla se stát učitelkou.  

Po pádu komunismu Radim navštívil svou sestru Renatu, ale bohužel se 
s tatínkem již neshledali. 

V současnosti paní Renata Horešovská pracuje se skupinou ČeSpoLet 

(Černošická společnost letopisecká), je velmi akční - cvičí v sokole, chodí na různé 

výlety, má spoustu přátel a skvělou rodinu. Vždy byla a je milá, čestná, ochotná a 

velice přátelská. 

 


