
Miroslav Čvančara – scénář 

Tento příběh vypráví o rodině Miroslava Čvančary 
Náš příběh vypráví o pestrém dětství a životě pana Miroslava Čvančary, 
které prožil na Žižkově nedaleko naší školy. 

 

Mezi jeho kamarády i spolužáky patřily budoucí významné osobnosti 
českého filmu… 

01:42- 01:47 

Je to dnešní známej herec Jiří Krampol, ten sem chodil skoro každej den 

42:30- 42:35 

Já jsem chodil i do školy s Miroslavem Ondříčkem, pozdějším 
světoznámým kameramanem… 



 

 

Pan Čvančara rovněž vzpomíná na nelehké období Protektorátu Čechy a 
Morava… 

04:43- 04:56 

Bylo třeba nařízeno - učitel přišel do třídy a pozdravil vztyčenou pravicí, 
což bylo nařízeno, a žákům bylo nařízeno, že museli odpovědět, taky 
vztyčenou pravicí 

 

 

Rovněž rodinná půjčovna filmů musela skončit… 

16:21-16:36 

Hned koncem března 39 se tady objevilo Gestapo a zabavilo všechny 
filmy, který byly zaprvé, nějak protiválečný, ať už to byl třeba Švejk a 
nebo z židovskou tématikou, Golem třeba… 

 

 

v únoru 1945 zažil americký nálet, kdy bomby vybuchovaly opravdu 
nedaleko… 

08:45- 09:04 

V tom střašný rány, to bylo...všechno se třáslo, já jsem popadl sestřičku 
a ne do sklepa, instinktivně - nevim proč- jsem běžel za rodičema do 
prvního poschodí, ty okenní tabulky na balkoně se takhle chvěly , jen 
prasknout… 

 

 

Při květnovém povstání roku 1945 měl pan Čvančara další silný 
zážitek.... 

39:45-39:50, 39:57-40:04 

A ten kostel svatýho Prokopa byl tak plnej mrtvejch, že vím, že 



votevřenejma vratama ...tak tam koukaly i ty nohy těch mrtvejch ven 
ještě pár dní po revoluci… 

 

V roce 1958 pak komunisté odsoudili jeho bratra Františka… 

28:15- 28:36 

Ten komisař říkal ,,Vy jste zatčenej!´´ a brácha ,,Jako za co? Vždyť jsem 
nic...´´ 

,,To je širokej pojem ten paragraf, do toho je zahrnutý - urážka 
představitelů, zpochybňování vedoucí úlohy komunistické strany´´ … no 
a zkrátka bráchovi dali 2 roky natvrdo 

 

 

Pan Čvančara je stále plný elánu, chystá se vydat novou knihu a 
závěrem nabízíme jeho velké přání 

54:17-54:31 

Já bych si tak přál, aby byl klid, aby se lidi navzájem nepomlouvali, aby 
dokonce nemusely být války a nějaký rvačky. To by bylo asi moje takový 
přání, který je asi nesplnitelný... 

 

 

 


