Medailon RNDr. Václava Petříčka
Václav Petříček se narodil 29. prosince 1944 Mladé Boleslavi, ale většinu života
strávil v Kosmonosech. Už od začátku měl jasnou představu o tom, jakým směrem se chce
jednou vydat. Díky podpoře maminky se učil latinské názvy rostlin, a tím uchvátil paní
učitelku už na základní škole. I přes problémy s přijetím ke studiu gymnázia, tehdy střední
odborně vzdělávací školy, gymnázium absolvoval. Mezi jeho oblíbené předměty patřila
především biologie a zeměpis.
Během studia na gymnáziu se prostřednictvím praxe dostal do zahradnictví, které bylo
součástí JZD. Po maturitě se vyučil se zahradníkem. To mu pomohlo k přijetí na Karlovu
univerzitu, kde v roce 1969 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor botanika.
Ve stejném roce se začal ucházet o zaměstnání. Na západ tehdy uteklo mnoho lidí z
řad inteligence a díky tomu se dostal do Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody,
tehdy spadající pod resort kultury. Zde mohl propojit práci a všechny své záliby. Dodnes
pracuje v Agentuře na ochranu přírody a krajiny.
Jelikož pracovalo v Ústavu málo členů KSČ, což se tehdejšímu režimu znelíbilo,
rozhodl se svými kolegy založit organizaci pod hlavičkou tehdejšího Socialistického svazu
mládeže, a tou se stal Brontosaurus. S Brontosaurem dlouhá léta pořádal tábory na hradě
Zvířetice zaměřené na ekologii a ochranu přírody.
Se studentskými lety je odjakživa spjaté cestování a ani v tomhle příběhu tomu nebylo
jinak. Zhruba do poloviny 60. let normální člověk jen tak nevycestoval. Pouze v době tak
zvaného uvolnění, které končilo Pražským jarem, se pan Petříček jako student do zahraničí
dostal. Po revoluci přišla svoboda, pro pana Petříčka tím pádem i svoboda cestování. Nyní má
na svém kontě více než 90 procestovaných zemí.
V 80. letech se pan Petříček aktivně postavil proti myšlenkám tehdejšího režimu. Díky
svému příteli, pozdějšímu ministrovi životního prostředí Josefu Vavrouškovi, se dostal se
mezi dizent. A byl to právě on, kdo nasměroval pana Petříčka do koordinačního centra
Občanského fóra, díky čemuž se přímo podílel na polistopadových událostech. Vyjížděl na
občanská sdružení v tzv. trojkách – on jako ekolog spolu s hercem a studentem.
Donedávna se aktivně věnoval komunální politice. Stal se spoluzakladatelem Muzea
Kosmonosy, ale také autorem mnoha publikací věnujících se jak botanice, tak historii.

