PhDr. Vladimír Petřík
(17. 1. 1942 – 30. 7. 2001)
Pan PhDr.Vladimír Petřík byl významným českým novinářem, redaktorem a překladatelem,
který žurnalistice zasvětil celý svůj život.
Narodil se 17. ledna 1942 v Tlumačově. Zde od 1.9.1948 do 30.6.1953 chodil do základní školy.
Poté, ve svých jedenácti letech nastoupil do Vojenské školy Jana Žižky z Trocnova v Bratislavě,
kterou v roce 1959 zakončil maturitou. Po získání středoškolského vzdělání absolvoval základní
vojenskou službu ve Stříbře. V roce 1962 zahájil studium na Fakultě žurnalistiky Karlovy
univerzity v Praze. Vysokoškolské studium úspěšně zakončil v roce 1967.
Během studií pracoval dva roky v redakci vysokoškolského časopisu Student. Pro svá
progresivní a kritická stanoviska k tehdejší politické situaci, byla redakce časopisu v prvních dnech
okupace spojeneckých vojsk v roce 1968 rozpuštěna a vydávání časopisu zastaveno. V témže roce
začal pracovat v tiskovém oddělení prezidia Československé akademie věd. Zde působil do roku
1972. Od zahájení práce v akademii věd se v novinářské práci trvale věnoval problematice vědy a
techniky. Od roku 1972 pracoval pět let v Mladé frontě, kde působil jako redaktor časopisu
Pionýrská stezka. Zde se především věnoval propagaci výsledků vědeckotechnického pokroku.
Poté až do roku 1990 byl redaktorem Státního nakladatelství technické literatury. V rámci
vydavatelství Státního nakladatelství technické literatury, poslední tři roky zastával funkci
šéfredaktora časopisu Technický magazín. V časopisu na vlastní odpovědnost v srpnu 1989 otiskl
kritický článek prognostika Miloše Zemana, (nyní nově zvoleného prezidenta republiky) zabývající
se nepříznivou ekonomicko-politickou situací v Československé republice. Tento článek byl jedním
z impulsů pro tehdejší politické změny.
Po roce 1990 se dále věnoval novinářské práci. V roce 1991 pracoval na Ministerstvu životního
prostředí, jako ředitel pro ediční práci a výchovu. V létech 1992 až 1995 byl redaktorem propagace
v nakladatelství a vydavatelství KPK, vedoucím oddělení v časopisu Týden a šéfredaktorem
časopisu 100+1. V roce 1995 se vrátil do redakce Mladé fronty DNES, kde pracoval jako editor
týdenní přílohy Magazín DNES. V srpnu 1998 na žádost nového premiéra Miloše Zemana
nastoupil na Úřad vlády ČR jako vedoucí tiskového odboru. Tuto náročnou práci vykonával až do
konce svého života. Po dvou letech važné nemoci (leukémie) dne 30. července 2001 zemřel. Byl
ženatý, měl dcery Karolínu a Terezu
Vladimír Petřík se celý profesní život zabýval rozvojem vědy a techniky. Vedle výkonu
pracovních funkcí, byl aktivním autorem mnoho popularizačních vědeckotechnických článků
v různých periodikách. Při své novinářské práci se stýkal s předními českými vědci. Jeho odborným
zájmem byla především medicína, vesmírný výzkum a ekologie.
PhDr.Vladimír Petřík je významným rodákem a osobností obce Tlumačov okr.Zlín
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