
Životní příběh paní Ariany Petrové 

    Paní Ariana Petrová se narodila 18. května 1943 v Jičíně, roku 1946 se však rodina 

přestěhovala do Mladé Boleslavi. Měla další dva sourozence, staršího bratra Petra a 

mladšího Maria, který se proslavil jako skvělý šachista. Její matka Jarmila byla velmi vzdělaná, 

studovala na klasickém gymnáziu, později působila jako učitelka v Chebu a po vyostření 

konfliktů mezi tamními Němci a Čechy odešla do Turnova učit latinu, řečtinu a češtinu a 

uměla také plynule rusky. Její otec Zdeněk byl profesor na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře, kde 

vyučoval filosofii, francouzštinu a němčinu.  

    V roce 1950 byl otec Ariany vyhozen z gymnázia, během čistek, při kterých se komunisté 

zbavovali nepohodlných lidí. Nastoupil jako pomocný dělník v AZNP (Škodovka). Téhož roku 

policie provedla důkladnou prohlídku v jejich bytě, zabavili soukromou korespondenci, knihy 

a životopis Trockého. Ještě téhož roku byla její matka zatčena a odsouzena za „rozvracení 

republiky“ na dva roky do vězení. Nejdříve byla držena v Ruzyni, poté na Pankráci a následně 

byla přemístěna do vězení v Rakovníku.  

    Jejich otci nebylo dovoleno starat se o své děti, a tak byly nuceně umístěny do dětského 

domova na „socialistickou výchovu“, avšak malá Ariana byla oddělena od svých dvou bratrů. 

Otec je mohl pouze jednou týdne navštěvovat. Paní Ariana se rozhodla, že během pobytu 

v dětském domově nebude chodit do školy, kam chodily děti z DD, ale zůstane ve své staré 

škole, kde měla kamarády. Ostatní spolužáci a kamarádi se jí stranili, chovali se k ní špatně a 

šikanovali ji.  

    Po dvou letech se jejich matka vrátila z vězení a celá rodina se přestěhovala do 

pronajatého bytu ve vile v Gellnerově ulici. Ariana začala chodit na 2. ZŠ a následně 

nastoupila na Hospodářskou školu (dnešní Obchodní akademie), kde roku 1961 maturovala, 

poté dostala umístěnku do pojišťovny. V roce 1959 se v tanečních seznámila s Janem Petrem, 

se svým pozdějším manželem, se kterým má dcery Kláru a Janu. 

 

    Na události Pražského jara se už zpočátku dívala skepticky a s rezervou, v tu dobu byla na 

mateřské dovolené se svou první dcerou. Jejímu otci, kterému zbývaly dva roky do důchodu, 

byla v té době dána možnost vzdělávat tovární dělníky ve francouzštině, ale kvůli vysokým 

nákladům na nový oblek odmítl. 

  

 

    


