
Scénář z reportáže o panu Čeřovském 

NatálieG1: Vydaly jsme se na cestu 2. světovou válkou s panem Václavem Čeřovským. Byla to 

cesta plná nečekaných zvratů a překvapivých událostí. 

Zuzka1: Pan Čeřovský se narodil v roce 1926 v Bernarticích na Trutnovsku. Chodil do německé 

mateřské školy, kde se naučil plynně německy, později studoval v Hradci Králové.  

NatálieK1: Za druhé světové války se zapojil do protiněmeckého hnutí. V odboji přišel do styku 

se sovětskými parašutisty, kteří zde působili jako zpravodajci přísunu a odsunu vojenských útvarů 

na východní frontu. Když se dostal do hledáčku gestapa, tito lidé mu pomohli utéct ze země. 

P.Čeřovský1:  

Mně zajistili převoz z Týniště nad Orlicí v brzdařské budce zadního vagónu ešalonu – ešalon, to je 

vojenskej transportní vlak velikej, kterej jel na východ. A tímto ešalonem já jsem se dostal až na 

Ukrajinu. 

Áďa1:  Vlak cestou zastavila sovětská vojska a zastřelila všechny kromě pana Čeřovského. Ten se 

prokázal jako Čech s dobrými znalostmi jazyků. Tak se dostal na východní frontu. Zúčastnil se 

dokonce Slovenského národního povstání. 

NatálieG2: Vybraly jsme si pasáž, kde pan Čeřovský mluví o příběhu 3 vesnic. 

Terka2: Přes dukelský průsmyk se najednou k vesnici Ostrý Grůň přiblížil německý prapor. 

P.Čeřovský2:  

Na to nikdo nebyl připravenej, no tak to přepadli. Hned to začli drancovat, všechno vyhnali, my 

jsme tam měli vždycky takovou četu, která tam byla na ochranu, jenže jedna četa vůči plně 

vyzbrojenýmu praporu, to je málo. No tak co se dalo, tak se bojovalo a pak jsme se stáhli do lesa 

a viděli co se tam děje. 

Zuzka2: Vesnice Ostrý Grůň a Klak byly vypáleny. Muži, ženy i děti postříleni. Obec Prochot 

zachránila před smrtí sněhová závěj v údolí, která je od nacistů dělila. 

Áďa2: Asi po 3 týdnech zde Němci udeřili znovu. Pan Čeřovský zde bránil křižovatku spolu s 

dalšími čtyřmi muži. Část vesnice Prochot se jim podařilo zachránit. 

P.Čeřovský2:  

Všichni ti co byli se mnou, ti tam padli, já jsem tam byl raněnej. No a když jsme tam s manželkou 

projížděli, tak podívejte se, oni tam udělali památník, pro nás. Pro ty co tam padli a pro mě. 



 

NatálieK2: Ne všem statečným se podařilo tuto zkázu přežít. Bojovali za čest a mír celého 

obyvatelstva. Padli důstojně.  

P.Čeřovský3:  

Až nám šly, nebo aspoň mně šly slzy do očí, protože jsem si říkal: tak já mám tady památník. 

Terka3: Děkujeme panu Čeřovskému za tento neskutečný zážitek, poslouchat zkušeného 

veterána je uchvacující, zvlášť u tématu, které nás všechny zajímá. 


