
MUDr. Tomáš Petrák

Příběhy našich sousedů - životopis

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 v létě 1968 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 o okupaci Československa vojsky Varšavského paktu. V Londýně pobyl pan

Petrák ještě 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. Rozhodoval se, zda zůstane v  exilu, nebo

zda se vrátí do vlasti. Starost o rodiče nakonec převážila.

Po promoci na lékařské fakultě se 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.  Kvůli  rekonstrukci  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.

Po  sametové  revoluci  si  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. Je ženatý

a má dvě dcery.


