
Miroslav Flanderka 
Scénář k audioreportáží 

Zpracovaly: Kateřina Burešová, Barbora Rákosová, Aneta Táborská 

-Školní zvonění- 

Kateřina Burešová:  Je prvního září 1939 v Obecné škole ve Skálově ulici tak jako  každý rok 

začíná  vyučování. Pro Miroslava Flanderku byl ale nakonec jiný, než 

očekával 

Pamětník: 8:13-8:53    Když jsem se vracel domů přes náměstí, tak jsem koukal a před 

spořitelnou stály asi dvě nebo tři německá auta, vojenský a do toho 

nastupovali nebo naháněli český lidi, mimo jiné i našeho pana učitele 

Svobodu toho takhle pomocí pušky dost brutálně postrčili. 

Barbora Rákosová:   Tímto okamžikem skončilo jeho bezstarostné dětství. Začala druhá

    světová válka. 

Aneta Táborská:  Válku prožil pan Flanderka jako student gymnázia v Turnově. Vzpomíná 

na událost, která ho hluboce zasáhla 

Pamětník: 23:55 – 24:36 6. 7. května se stahovaly  jednotky Schörnerových divizí od 

Jičína přes Turnov a byly napadený partyzánama na Výšince. 

  Tam došlo k přestřelce, byly padlý ty děti, který vybíhaly z těch 

domů tam u tý výpadovky na Jičín a utíkaly směrem ke Třem 

svatým a asi nějaký paní a tři děti u toho padly. 

Kateřina Burešová: Rodiče pana Flanderky vlastnili v Turnově obchod. Během války 

poskytli zaměstnání třem chlapcům, aby je ochránil před 

totálním  nasazením v Německu. 

 

 



Pamětník 25:59-26:30 A pak tam byli tři učedníci, kteří nebyli potřeba táta je tenkrát 

vzal do obchodu, aby unikli nasazení do Německa tak tam byli 

tři kluci kteří se vyučili a zůstali tam jako příručí to bylo na ten 

obchod až moc, ale tak jim takhle pomohl. 

 

 

Barbora Rákosová:  V únoru 1948 byl rodině obchod zabaven. Pan Flanderka vystudoval 

ČVUT- obor dopravní stavby, a v tomto oboru i celý život pracoval. 

Prožil spokojený rodinný život 

 

 

Aneta Táborská:  Životní optimismus a lehkost bytí jsou dojmy, které si odnášíme ze 

setkání s naším pamětníkem. I přes složité životní okamžiky si zachoval 

upřímnou radost ze života a smysl pro humor. Tím se pro nás stal 

velkou inspirací. 


