
 

 

 

Bc. Petra Tichá Márová 

45 let, bydliště Hradec Králové, Moravské předměstí 

Nejsem rodilý Hradečák, ale žiju tu už 15 let, mám tu rodinu, snažím se aktivně 
zapojovat do života a běhu města. Stále si říkám, že Hradec Králové ještě nevyužívá 
veškerý svůj historický, ekonomický, turistický i lidský potenciál. Můžu to totiž porovnat 
s o něco menším městem (Mladá Boleslav) i velkoměstem (Praha), kde jsem žila. 

Jako učitelka a zástupkyně ředitele pro MŠ, ale i jako lektorka se profesionálně i 
volnočasově setkávám s lidmi mnoha věkových i sociálních kategorií. Osobně s nimi 
denně mluvím, každý den poznávám a řeším jejich potřeby, problémy, bolesti, ale 
vnímám i jejich radosti a životní výhry. Vím, co je ve městě těší a zajímá, nevidím jen 
problémy, ale i úspěchy. 

Díky aktivnímu životu a práci pro Hradečany znám slabá místa města (doprava, 
parkování, MHD, školy, kultura, komunitní aktivity), i jeho výhody (poloha, spojení, 
blízkost Prahy i Polska, historie, architektura, příroda ve městě i okolí). 

Věřím, že je správné se zaměřit na mladou generaci – děti. Už od útlého věku je 
podporovat v co nejširším rozvoji, dát jim možnosti, využít přirozený potenciál, zvídavost 
a nadšení pro poznávání světa. Sama jsem matka 3 dětí a vím, co v Hradci rodiče 
potřebují, s čím se setkávají, jaké každodenní věci musí řešit. Díky zkušenosti ze 
zdravotního a sociálního prostředí znám i potřeby seniorů. Také mám kolem sebe stále 
spoustu šikovných, vzdělaných, zkušených a aktivních lidí, kteří mě inspirují, můžu od 
nich čerpat nové nápady, ale mám i zpětnou vazbu na svoje kroky. 

 

Profesionálně i volnočasově se setkávám s lidmi mnoha věkových i sociálních kategorií. 
Díky aktivnímu životu a práci pro Hradečany znám slabá místa města (doprava, 
parkování, MHD, školy, kultura, komunitní aktivity), i jeho výhody (poloha, spojení, 
blízkost Prahy i Polska, historie, architektura, příroda ve městě i okolí). Jako matka 3 dětí 



 

 

vím, co v Hradci rodiče potřebují, s čím se setkávají, jaké každodenní věci musí řešit. Díky 
zkušenosti ze zdravotního a sociálního prostředí znám i potřeby seniorů. 

 

Vzdělání 

Střední zdravotnická škola v Praze 

Univerzita Hradec Králové – obor předškolní pedagogika, titul. Bc. 

 

Profese 

Zástupkyně ředitele pro MŠ Pohádka Hradec Králové (od 2019) 

Učitelka v MŠ Pohádka Hradec Králové (do r. 2019) 

Všeobecná zdravotní sestra – kardiochirurgie JIP FN Motol Praha 5 (do r. 2005) 

Hlavní vedoucí akcí pro děti – od r. 2016 dosud – UA Ambrozia 

Hlavní vedoucí akcí pro děti – od r. 1998 do r. 2016 Český červený kříž 

 

Zájmy 

Rodina, sport, cestování, hudba – aktivně několik hudebních nástrojů, organizace akcí 
pro děti. 


