
Novinář, publicista a spisovatel Petr Feldstein se narodil 8. prosince 
1943 v Praze v průběhu druhé světové války. Tatínek byl Žid, ale 
jeho maminka ne. 
 

7:32 - 7:41 

“Já sám jsem díky tomu, že maminka nebyla Židovka. Maminka 
vlastně i tatínkovi možná svým způsobem zachránila život.” 

 

První rok a půl svého života strávil Petr na venkově. Po válce se 
přestěhovali do Prahy na Letnou, kde bydleli 33 let. 
 

9:21 - 9:33 

“Trávil jsem to dětství velice pěkný. Tehdy bylo málo aut. Hráli jsme 
si na silnici. Tam jsme hráli fotbal a všechny možný další hry, no a 
nejradši jsem chodil kopat na Letenskou pláň.” 

 

Po základní škole studoval na gymnáziu na Strossmayerově 
náměstí, kde v 16 letech odmaturoval. 
 

15:21 - 15:41 

“Představte si, že já jsem dělal přijímací pohovor na vysokou školu v 
březnu roku 1960, to mně bylo vlastně teprve 16 let, protože my 
jsme dělali přijímací pohovor 3 měsíce ještě před maturitou.” 

 

Téhož roku začal studovat na filozofické fakultě v Praze žurnalistiku. 
 

15:21 - 15:25 

“ To byl můj sen, abych jednou byl novinářem.” 

 

17:37 - 17: 48 

“Já jsem ještě jako student žurnalistiky, když jsem byl v pátém 
ročníku, tak už jsem se stal redaktorem časopisu Student.” 

 

Vše se změnilo v srpnu 1968. 
 

27:01–27:08 

“Rok 68, respektive hlavně srpen 68 pro mě měl na dalších 20 let 
velice fatální následky.” 
 
 

 



Petr Feldstein se dostal na seznam mezi 100 nejnebezpečnějších 
živlů, kteří bojují proti komunistům. 20 let nesměl vykonávat svou 
profesi redaktora. Během těchto let se věnoval různým profesím, byl 
např. inspektorem při sčítání lidu, náborářem v divadle 
S.K.Neumanna a třeba i studnařem. V roce 1977 se stal propagačním 
referentem na Státním závodišti v Praze. Zde pracoval 13 let. 
V roce 1990 Petr Feldstein nastoupil do Československé televize, 
kde pokračoval ve své vysněné profesi redaktora. 
 

Za svou práci dostal řadu ocenění, ale nejvíc pro něj znamená … 

 

50:35–50:48 

“Cena Oty Pavla, kterou jsem dostal v roce 2013, když mi bylo 70 let, 
jsem dostal tuto cenu od Českého olympijského výboru, tak to je asi 
cena, které si vážím nejvíc.” 

  
Petr Feldstein je stále aktivní, poslední knihu “Příběhy sportovců, 
které políbila múza” vydal v září 2021. Mezi jeho oblíbené koníčky 
patří četba a fotbal. Dnes žije se svou druhou manželkou v Břevnově 
v Praze 6.  
 

 

 

 

 

Červená – Jirka 

Oranžová – Tobík 

Zelená – Eliška 

Modrá – Vlasta 
 


