
 2.základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 

Jan Petříček 
Jan Petříček se narodil 22. listopadu roku 1927 v Říčanech. Dodnes 

žije v místě svého narození, nedaleko říčanského nádraží. Jeho 

rodiče (Jan a Albína, roz. Gruntmanová) pocházeli z venkova a do 

Říčan se přestěhovali ve dvacátých letech 20. století. 

Rodina, ze které Jan Petříček pochází, byla v Říčanech velmi aktivní 

a její stopy jsou zde patrné i dnes. Jan Petříček starší působil za 1. 

sv. války v československých legiích v Rusku. Po návratu z války se 

věnoval velkému množství aktivit. Ve městě založil šachový klub. 

Byl členem ochotnického divadelního spolku. Vytvořil i mapu 

Říčan s místními názvy. Ve sbírkách říčanského muzea můžeme 

najít sbírky hmyzu, které vytvářel právě Jan Petříček st. spolu se 

svým synem. 

Jan Petříček ml. podědil po svém otci zálibu ve filatelii. Díky otcově zaměstnání měl přístup k 

velkému množství poštovních známek. Zájem o filatelii mu vydržel dodnes. Jako malý chlapec 

účinkoval v celé řadě divadelních představení. Také veřejně vystupoval jako recitátor a zpíval v 

pěveckém spolku Jablonský. Mimo jiné byl i členem Sokola. Když se v Říčanech stavěla budova 

sokolovny, podílel se na přípravě prostoru pro stavbu. Na místě, kde měla sokolovna stát, se 

nacházel les. Na stavbě prováděl pomocné práce.  

Školní léta prožil na současné 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany. Poté navštěvoval učňovskou školu 

v Praze-Strašnicích, obor jemná mechanika a optika. Později ještě studoval Vyšší průmyslovou školu 

elektrotechnickou Na Příkopech v Praze. Po studiích pracoval jako technický úředník v holešovické 

elektrárně, později byl vedoucím kotelny v Říčanech. 

Jan Petříček se oženil s Evou Polákovou, která pocházela z Říčan. Společně měli dvě děti, dcery Evu 

a Janu. Dnes je vdovec. Má vnoučata, Petra a Jaroslava. V současnosti žije poklidným a zdravým 

životem. Jeho odkazem je říci všem dnešním teenagerům, že tráví mnoho času na sociálních sítích.  

Prý by měli dnešnímu světu věnovat více pozornosti.  

„Nebojte se zeptat svých rodičů. Oni vám rádi poradí a řeknou. A važte si jejich rady.“  

(Jan Petříček, Říčany, březen 2022) 

 


