
Život pana Václava Větrovského provázelo několik NEJ… 

Pan Václav Větrovský se narodil 9. 2. 1931 v Plzni, do svých milovaných Mariánských Lázní se však 

rychle vrátil a prožil zde skoro celý svůj život. Jako jediný občan Mariánských Lázní zde prožil do 

dnešní doby NEJ…. nejvíce dnů a nocí (více než 30 tisíc). 

Jeho tatínek pracoval jako železničář. Rodina bydlela v domě u kolejí a závor blízko nádraží. Tento dům 

zde stojí dodnes. Byl jediným dítětem svých rodičů. Prožíval celkem poklidný dětský život. Měl zde 

mnoho kamarádů. Od roku 1935 navštěvoval mateřskou školu v suterénu tehdejší České školy (dnes ZŠ 

JIH) a následně postoupil do vyšších pater i ročníků (2. třídu ukončil v červnu 1938). Vše probíhalo 

relativně klidně až do jeho sedmi let. Do této doby poklidné šarvátky přerušil mezinárodní konflikt – 

podepsání mnichovské dohody. 

Mariánské Lázně opustila rodina v září 1938 za poměrně dramatických událostí. Maminka s malým 

Václavem se uchýlila ke svým rodičům do Olšan u Plzně, kde žili do roku 1940, tatínek jako železničář 

byl převelen nejprve z Mariánských Lázní do Klatov. Později se společně odstěhovali do Starého 

Plzence.  

Malý Václav celou dobu přemlouval a přesvědčoval rodiče, po dobrém i po zlém, aby se vrátili do 

Mariánských Lázní. Jeho tvrdohlavost a neústupnost nakonec nad rodiči zvítězila.  Do Mariánských 

Lázní se vrátil v květnu 1945, ale své milované kamarády zde však už nenašel. V té době měl za sebou 

třetí ročník měšťanky. 

V září 1945 byl ještě žákem školou povinným. Měl však touhu jít na gymnázium. Ale v té době nebyl 

na gymnáziu dostatek učitelů ani žáků, škola se rozběhla asi v polovině října 1945.  Při vstupním 

pohovoru byl Václav zařazen do kvinty. Souhrou všech okolností byl později NEJ… nejmladším 

maturantem zdejšího gymnázia. 

Po skončení gymnázia se přihlásil na Univerzitu Karlovu obor Matematika a Fyzika, těmto oborům se 

chtěl po vzoru svého pedagoga věnovat vědecky, studoval zde 2 roky. Na začátku padesátých let začal 

být velký nedostatek pedagogů, a tak Václav i s ohledem na rodinu začal studovat Pedagogickou fakultu 

v Plzni, obor matematika, fyzika a deskriptivní geometrie. Svá studia ukončil promocí v červnu 1952 

(21 let). 

Následně nastoupil na vojnu k 35. pluku v Domažlicích, chvíli studoval školu pro důstojníky v Berouně 

a do Domažlic se následně vrátil. Vojnu ukončil v říjnu 1954. Vojenská léta probíhala ve velmi bouřlivé 

době, politicky náročné a neklidné.  

Do Mariánských Lázní po vojně nastoupil jako pedagog v Hotelové škole na inzerát, který mu zaslal 

jeho bývalý pedagog, který se chtěl věnovat dráze vědecké a místo mohl uvolnit jedině náhradou za 

sebe. Vzpomněl si na Václava a jeho zapálení pro obor. Na Hotelovou školu nastoupil Václav v říjnu 

1954 a strávil zde celých dvacet let.  

V průběhu své práce se dostal ke dráze žurnalistické, byl šikovný, a tak propagoval školu na veřejnosti 

– fotil, vyvolával fotky, psal články. 

Po dráze pedagogické pracoval nějaký čas v mimoškolní výchově, ale žurnalistice se věnoval stále více 

a více. Do důchodu odešel v roce 1991 z pozice šéfredaktora okresní redakce novin a rozhlasu v Chebu. 

Žurnalistice zůstal věrný dodnes a je NEJ… nejdéle aktivně pracující novinář. 

Dodnes bydlí v domě, kam se v roce 1955 přiženil. Dům se nalézá vedle městské knihovny a nese název 

Lincoln. Společně s manželkou Marií vychovali 5 dětí. O další radostné chvíle se stará jeho 7 vnoučat a 

4 pravnoučata. 

A dalším NEJ… by mohly být pro pana Václava Větrovského jeho dvě osmičky v životním výročí, 

čímž předčil i své milované Mariánské Lázně při jejich dvoustém výročí v roce 2018. 


