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Miroslav Bouček 

Miroslav Bouček se narodil 14. září 1928 ve znamení Panny. Miroslav vyrůstal v silně věřící 

rodině, což ho ovlivnilo na celý život a víra mu pomáhala i v těžkých chvílích. Otec Karel pracoval jako 

šofér drožky a matka Anna byla v domácnosti. 

Jako malý kluk vyrůstal v ulici Žitná 23 na Praze 2 v pavlačovém domě. Ve vedlejším bytě 

bydlel jeho strýc Václav. Jejich život byl velmi skromný, maminka měla vždy propočítáno, kolik může 

každý den utratit peněz. Malý Miroslav ji každé dopoledne doprovázel na nákup, a když povyrostl, 

chodil podle potřeby vedle k cukráři pro vaječné žloutky. V roce 1937 se měl jejich dům bourat, a tak 

se přestěhovali do Podolí v Praze 4, kde rodina žila pouze rok. Kvůli nemoci maminky se v roce 1939 

přestěhovali na Břevnov na Prahu 6, kde pan Miroslav žil až do roku 1970.  

První stupeň obecné školy dokončil Na Marjánce a poté nastoupil do měšťanské školy. 

V srpnu 1943 nastoupil jako učeň jemné mechaniky u firmy Kinoelektrik Emanuela Prexlera, zde se 

zaučil do několika profesí – zámečničina, klempířina, práce na strojích nebo práce elektroinstalační. 

V letech 1944-1945 si přivydělával i jako pomocník promítače v kině. V únoru 1945 na cestě do práce 

byl Miroslav svědkem požáru Emauzského kláštera na Novém Městě pražském.  

Když na jaře 1945 odjížděl vlakem z Prahy na nucené práce na Moravu, viděl hořet továrny 

ČKD zasažené bombardováním. Na nucených pracích kopal protitankový příkop. Dne 29.4. zjistil, že 

Němci ubikace opustili, a proto se na začátku května vrátil zpět do Prahy, kde se účastnil pražského 

povstání a podílel se na stavbě barikád.  

Po válce obdržel tovaryšský list a pracoval jako elektromechanik. Závod, ve kterém Miroslav 

pracoval, byl v roce 1949 znárodněn. V roce 1952 odešel za prací do n. p. Tesla v Rožnově pod 

Radhoštěm. O rok později se vrátil do Prahy a byl zaměstnán v n. p. Elektrosignál v Elstrojive 

Vršovicích. Vystřídal zde několik pracovních pozic a v roce 1988 odešel do důchodu. 

Zlomový rok v životě Miroslava byl rok 1966, během kterého mu zemřela maminka, ale také 

se oženil. V roce 1968 se jim narodila dcera Hana a o rok později syn Jan. Přestože byli věřící rodina, 

děti mohly studovat a nikdy jim to nebylo předhazováno. V roce 1970 se se svoji manželkou a dětmi 

přestěhoval na Prosek na Praze 9. V roce 1974 koupili chalupu v Desné v Jizerských horách.  

V proseckém bytě bydlí dodnes. Každý čtvrtek pravidelně dochází do aktivizačního centra pro 

seniory na Střížkově v ulici Harrachovská, kde si procvičuje a zlepšuje paměť. Ve volném čase rád vaří. 

S manželkou Věrou je ženatý již více než 50 let a společně mají radost z vnoučat.  


