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CV – Václav Peřich 

 

Pan Václav Peřich se narodil 3. února 1945 v Praze Bubenči. 

V jeho třech letech se spolu se svými rodiči přestěhoval do Opavy, protože jeho tatínek ze Slezska 

pocházel a v meziválečném období pracoval jako publicista, archivář a historik. Na jeho rodné krajině 

mu velmi záleželo. 

Roku 1955 byl jeho otec zatčen a odsouzen do vězení na 5 let za velezradu, protože nevstoupil do KSČ 

a navíc byl společensky velmi aktivní a pro komunisty se stal nepohodlným. V roce 1959 nastoupil pan 

Václav Peřich na střední odborné učiliště. O rok později, tedy v roce 1960 byl jeho otec během velké 

amnestie propuštěn z vězení. 

V roce 1964 pan Peřich odmaturoval a v průběhu 60. let pracoval v malých divadlech na různých 

pozicích. Byl stále pod dohledem StB, která jeho společenské aktivity brala jako provokaci. 

V roce 1966 začal pracovat na stavbách v Albrechticích, kdy nastoupil do náhradní vojenské služby. 

V roce 1969 začal pracovat v zahradnictví v Praze – Chuchli. 

V roce 1972 odmítl spolu se svým přítelem jít k volbám a volební komise jej vyhlašovala v místě 

bydliště veřejným rozhlasem. 

Pan Peřich se v době Charty 77 účastnil bytových seminářů a byl také na pohřbu profesora Patočky.  

Během svého života se také několikrát sešel s Václavem Havlem, především v 60. letech, kdy se potkali 

při představení divadla Na Zábradlí. 

Dále pan Peřich pracoval v Agroprojektu a dálkově vystudoval FF Univerzity Karlovy. 

Od roku 1987 pracoval ve výzkumném ústavu stavebních informací na ČVUT. Po událostech z listopadu 

1989 se pracovně zapojil jako odboný asistent na PedF UK a stal se rovněž poslancem federálního 

shromáždění. 

V 90. letech zastával funkci viceprezidenta NKÚ a byl také krátce politickým členem stran KDS – ODS. 

Pan Peřich je ženatý, má 3 děti a nedávno oslavil 74. narozeniny. 

 

 


