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00:00-00:07 Příběhy našich sousedů/Post Bellum

00:07-00:15 Příběh MUDr. Tomáše Petráka

00:15-01:00 Vypravěč: Pan Tomáš Petrák se narodil 12. února 1947 v Praze-Bubenči do rodiny
státního  úředníka  a  kadeřnice.  Petrákovi  bydleli  ve  Všenorech  u Prahy,  odkud
pocházel otec a děda zde byl starostou. Od malička byl Tomáš veden v sokolském
duchu.  Po  absolvování  středoškolského  studia  směřovaly  jeho  kroky  na  půdu
Lékařské fakulty v Praze. Po druhém ročníku medicíny si s kamarádem našel brigádu
v německých  Cáchách.  Dělali  pomocné  ošetřovatele  v blázinci  u františkánského
kláštera.  Za vydělané  peníze  oba  společně  podnikli  jízdu  po  západní  Evropě.
Navštívili Holandsko, Belgii a Anglii. Ve Skotsku, kde k údivu místních sbírali houby,
považují je totiž za jedovaté, je však zastihla zdrcující zpráva.

01:00-02:28 Pamětník: Na stopu nás vzala paní taková věkovitá, a když jsme hovořili kdo, co jsme
a řekli  jsme jí,  že  jsme z Československa… tam se něco včera  stalo,  to  snad není
možné. A ono bylo 22. srpna. Takže jsme dojeli do nejbližšího ouse hostlu, tam jsme
pod dohledem těch ostatních, kteří se dívali, jestli neumřeme, snědli houby a ráno
jsme dojeli do Glasgow a odpoledne do rána na hranici Londýna. Takže 23., vlastně
už nějak pozdě odpoledne,  jsme se  před sovětským vyslanectvím zúčastnili  veliké
manifestace. Obrovská, širá kvanta lidí. Měli jsme k dispozici nějaké rajské na házení
a  takovédle,  takže  prostě  veliké.  Měli  to  za  ty  dva  dny  všechno  dobře
zorganizované…  budu  malinko  takový  naměkko…  prostě  normálně  kousek  od  té
ambasády bylo jedno z center pro študáky z Československa, takže hned nám tam
našli, která se o nás, co budeme v Londýně, bude starat. Výborní lidi…

02:28-02:39 Vypravěč: V Londýně pobyl týden, a pak odjel ke známým do Kentu, s nimiž se znal
už z roku 1965, kdy se tu v rámci jazykového vzdělávacího projektu naučil perfektně
anglicky.

02:39-03:05 Pamětník: Ti nám telefonovali, ať nejezdíme, moji, až se vrátíme, že jsou staří a co
tam budou dělat  a tak dále.  Takže jsme furt  mudrovali  a  ten týden jsme se pak
rozhodli, že oba nejsme na to, žít v cizině. Ti rodiče nás pochopitelně potřebovali.

03:05-03:45 Vypravěč: Po promoci na lékařské fakultě se pan Petrák odstěhoval do Jablonce nad
Nisou, kde mu byl přidělen malý byt 1+0. Byl zaměstnán v místní nemocnici. Nesedl
si však s primářem, a proto s několika kolegy uvažoval přesunout se do nemocnice
v Litoměřicích. Kvůli  nedostatku bytů ale nakonec zvolil  Roudnici nad Labem, kde
právě probíhala výstavba sídliště. Z důvodu rekonstrukce gynekologického oddělení
se  do  Litoměřic  na  tři  roky  vrátil  a  dokončil  zde  svoji  druhou  atestaci.  Později
v Roudnici usiloval o místo primáře, bohužel z ideologických důvodů neúspěšně. (…)
Věřil spoutaný Sokol v lepší zítřky?

03:45-05:09 Pamětník: V podstatě až do toho dnešního dne 10. prosince, kdy byla tzv. generální
stávka, tak to bylo furt nejisté. Já si vzpomínám, já jsem díky tomu, že jsem cítil,
nějaký ten dluh, k těm letům profesním, tzn. k těm letem 1970 až 1989, to tomu
čestnému svědomí, tak jsem prostě poměrně brzo vystartoval, scházeli jsme se tam
u Husa na Husově náměstí, takže nějak tak brzo, druhý den, třetí den, 19. spíš 20.
jsem tam něco pronesl proti bývalému režimu. A už to mně teda stáhlo hrdlo, že jsem
myslel, že to špatně… stál jsem vedle kamarádky, sestry z chirurgie, která za určitý
tehdy  minimálně  nepříznivý  počin  v 70.  letech  seděla  a  říkám:  „Jaký  je  to
v kriminále?“ A ona říká: „Děsný, to nechtěj.“ Ale nedalo mi to prostě a nějakým
způsobem jsem tam vystoupil.



MUDr. Tomáš Petrák

05:09-05:28 Vypravěč: Po sametové revoluci si Tomáš Petrák otevřel soukromou gynekologickou
ordinaci v Riegrově ulici v Roudnici nad Labem, ve které pracoval až do roku 2017,
kdy odešel do důchodu. V současnosti se angažuje politicky jako městský zastupitel
a nadále se věnuje milovanému Sokolu, jehož je starostou.

05:28-05:38 Citát  (pouze  text):  „Lidé  jsou  dobří…  Snažte  se  je  kontaktovat  osobně,  to  je
nejdůležitější. Nebojte se kontaktu. Když se potkáte, obejměte se.“ (Tomáš Petrák)

05:38-05:48 Projektový tým:

Jakub Čada - scénář a kamera
Michaela Fidlerová - scénář a vypravěč
Adéla Jurigová - scénář
David Mikoláš - školní koordinátor
Iveta Schneiderová - scénář
Václav Šimral - scénář a střih

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803

05:48-05:53 Poděkování:

Kateřina Němečková - Post Bellum
Michal Špirko - Post Bellum
a
Tomáš Petrák

05:53-05:58 V dokumentu byly použity následující archivní materiály, hudební nahrávky a zvuky:

Fotoarchiv MUDr. Tomáše Petráka
Hoj, vzhůru pestrý Sokole (hi.in.facebook.com/ceskaobecsokolska)
Rock in the Ring (databáze Pinnacle Studio)
Svobodné slovo, 21. srpna 1968
Time od My Life (databáze Pinnacle Studio)
www.freesound.org
www.wikipedie.cz

05:58-06:03 Premiéra 19. dubna 2022


