
Scénář k audionahrávce 

výstup žáka 
3. února roku 1929 v Poděbradech, když byly veliké mrazy, se narodil náš pamětník 
Miroslav Trajhan. 
 
pamětník 
No my jsme bydleli, Panská ulice, se to jmenovalo. Teď je tam ta škola nová a tam 
jsme vyrostli. 
 
výstup žáka 
5. května 1945, když začalo Pražské povstání a blížil se konec války, se nečekaně 
ocitl v Praze, kde měl prodat poštovní známky do filatelistického klubu.  
 
pamětník 
Jelikož už nejezdily vlaky a chtěl jsem bejt doma v Poděbradech, tak jsem šel pěšky 
přes Prahu nakonec Prahy, přitom jsem viděl letadlo, který hází bombu a to byla 
bomba, která spadla na Václavák na ten barák nahoře 
 
výstup žáka 
V té době kdychodíval do Kolína do obchodní akademie se věnoval také skautingu a 
po škole chtěl studovat vojenskou akademii.Ale postupem času, kolem roku 1948, ho 
prověřovali – a MiroslavTrajhan získal špatný posudek. 
 
pamětník 
Já jsem měl moc blbej posudek: masarykovec, národní socialista, evangelista, skaut, 
sokol a měl jsem to hotový 
 
výstup žáka 
Ze skauta se znal s bratry Mašíny, starší z bratrů Radek s ním chodil do oddílu a byl 
s ním kamarád. Navštěvovali se a dobře znal i jeho celou rodinu, až na generála 
Mašína. Když bratři Mašínovi začali plánovat útěk, pan Trajhan o tom věděl a i je 
podporoval, ale neměl v plánu se zúčastnit. 
 
pamětník 
To jsme věděli, že kluci utečou, no ale jako neříkali mně, protože já bych tam nešel, 
já bych na to neměl povahu jednak vůbec. A doma ještě tam byl brácha a sestra, já 
bych tam nešel, já bych na to neměl povahu. 
 
výstup žáka 
Časem začali být skauti pronásledováni a stali se nepohodlnými pro Státní 
bezpečnost. 
 
pamětník 
Po nás šli Stbáci že jo, po skautech, protože chtěli vědět, jestli se ti skauti scházejí, 
co dělají a tak dále, tak nás vyslýchali. 
 
 
 
 



výstup žáka 
StB dokonce donutila Miroslava Trajhana ke spolupráci, aby od něj získala informace 
z řad skautů. On této nucené spolupráce naopak využil. Věděl o tom, co StB zamýšlí 
a podával zprávy skatům. 
 
pamětník 
Vždycky na mě čekali před barákem, vzali mě do auťáku a vezli mě do práce nebo 
na mě čekali před prací a nebo mě odvezli do lesa někam, ale já jsem nic jako 
nevěděl, žádný styky. Taky jsem neměl žádný krycí jméno. 
 
výstup žáka 
Miroslav Trajhan měl kolem třiceti výslechů a postupem času ho vyřadili z evidence, 
protože pro ně nebyl nijak užitečný. 
 
výstup žáka 
Pan Trajhan se nám také zmínil o své manželce Olze. Po svatbě ještě bydleli v 
Poděbradech a po čase se odstěhovali do Kutné Hory. Tam vychovali společně dvě 
dcery.  
 
výstup žáka 
Celý svůj život prožil podle hodnot skautingu a skautem zůstal dodnes. 
 
pamětník 
Vzpomínejte na Masaryka, já se tak trošku řídím heslem Napoleona „Odvaž se a pak 
se uvidí a rychlost je půl vítězství“ 
 
 


