
Scénář k audio reportáži pana Václava Větrovského 

                                              „Pan Větrovský – dítě Štěstěny“ 

1. vstup: Budeme vyprávět příběh pana Václava Větrovského, který se narodil v roce 

1931, jako jediné dítě svých rodičů. Tatínek pracoval jako železničář, a proto bydleli v 

železničářském domku. Vše probíhalo relativně klidně až do jeho sedmi let. Do této 

doby poklidné šarvátky přerušil mezinárodní konflikt – podepsání mnichovské dohody. 

(30 s) 

 

Pamětník - pan Větrovský:   14:00 – 14:32 

 „V tom kritickém dnu plném dalších zmatků přišel tatínek jako obvykle na oběd - žádný 

čas, sbal to do tašky, máme přistavený železniční vagón  co je třeba tak pobereme, dáme 

si tam do vagónů, všichni železničáři, vagón bude dopraven do Plzně, tam si to zas 

vyzvedneme.“ 

2. vstup: Tím byl přerušen jeho doposud bezstarostný a krásně klukovský život 

v Mariánských Lázních. Odjel a sedm let strávil v Olšanech u Plzně. (9 s) 

 

3. vstup: Tak jako v pohádce měl pan Větrovský ve svém dětství tři šťastné okamžiky a 

díky nim se mohl vrátit zpátky do Mariánských Lázní. Poprvé ho štěstí ochránilo, když 

se vracel na kole domů podél kolejí. V tu chvíli zaslechl letadlo, takzvaného 

„hloubkaře“, který začal střílet na koleje. Jako zázrakem přežil bez jediného škrábnutí.  

(35 s) 

 

4. vstup: Podruhé zasáhla Štěstěna a zachránila ho před utonutím za války na řece Úslavě.  

(5 s) 

Pamětník - Pan Větrovský: 24:34 – 24:57 (výcviku) 

„O dva roky mladší bratranec než já neuměl plavat.“ 

 

5. vstup: …říční toky jsou zde zrádné, všude plno stromů, najednou ho začal bratranec 

škrtit a stahovat pod vodu. (6 s) 

 

6. vstup: Malý Václav si vzpomněl na správné zásady při zachraňování topícího se… (4 s) 

Pamětník – pan Větrovský:  26:10 – 26:28 

„…snažil jsem se šikmo vyplavat mimo něj, protože jsem se dostal pod větve vrby a té jsem se 

nezbavil.“ 

7. vstup: …ale štěstěna zasáhla a Václava i s bratrancem zachránila. (2 s) 

 

8. vstup: Jako na správné železničářské dítě, čekala Štěstěna na malého Václava přímo na 

kolejích:  (5 s) 



Pamětník - Pan Větrovský: 27:53 – 29:27 

„Večer v šest hodin se měla maminka vracet z Plzně. Já jsem jí šel na nádraží naproti. Najednou 

hurónský řev na nádraží. Já jsem se otočil a nosem jsem narazil na nárazník lokomotivy, která 

jela z druhý strany. Odřel jsem si jenom nos.“ 

9.  vstup: Jeho tvrdohlavost a neústupnost zvítězila i nad rodiči.  Do Mariánských Lázní se 

vrátil. (6 s) 

Pamětník – pan Václav Větrovský 

„To byla nejstrašnější rána.“ 27:10 – 27:12 

„Zpětně se otci divím, že se dal ode mě přemluvit. - Jsem zlobil, byl jsem k neukrocení, Janek.“ 

27:27 – 27:45  

10.  vstup: …své milované kamarády zde však už nenašel. (2 s) 

 

11.  vstup:  Svůj velice pestrý život zhodnotil jedinou větou. (2 s) 

 

 

Pamětník – pan Václav Větrovský 

„ …mám pět sourozenců!“ 25:25 – 25:33 

 „Ačkoliv jsem jedináček“ – 25:42 

„Protože, to co já jsem všechno prožil, tomu nemůže nikdo věřit. Na to musí být alespoň pět 

lidí.“ 25:46 – 25:55 

12.  vstup:  

Pan Václav Větrovský odžil ve svých milovaných Mariánských Lázních přes 30 tisíc dnů a nocí 

a skutečně na to nebyl sám. Prožívala je s ním jeho rozvětvená rodina. (10 s) 

I ve svých osmdesáti osmi letech stále pracuje jako novinář a předává zkušenosti všem, kteří 

mu chtějí naslouchat. (5 s) 

 


