
Životopis pana Vojtěcha Petra 

Pan Vojtěch Petr se narodil 11. května 1948 v Praze. Do svých pěti let bydlel v Podolí, 

poté se přestěhoval se svou rodinou do Dejvic. Jeho tatínek byl učitelem na základní škole, 

pedagogickém gymnáziu, a později docentem pedagogické fakulty na katedře hudební 

výchovy. Jeho maminka měla hospodyňskou školu a byla s rodinou doma do 7 let pana Petra. 

Později dělala účetní v různých firmách. Měl o 3,5 roku staršího bratra. 

Už od dětství se věnoval sportu. Se svým kamarádem Míťou Lapinem začal chodit do 

Sokola. Od jeho 15 let začali s kamarádem Jirkou Břízovým jezdit na divokou vodu. Voda 

přirostla panu Petrovi k srdci. Jako mladík totiž jezdil závodně na kajaku. 

Školu absolvoval na Evropské (tenkrát Žukovova 33). Byla to základní škola a střední 

všeobecně vzdělávací škola, takže tam pan Petr chodil 11 let. Na gymnázium chodil například 

s Michalem Zelinkou (manžel Petry Janů), s Oldřichem Víznerem, s Naďou Gajerovou a s 

Vencou Hejmou (bratr Ondřeje Hejmy). Maturoval v roce 1966 a poté nastoupil na strojní 

fakultu. 

Po třech letech studia zanechal a dva roky byl na vojně u letectva. Zde byl leteckým 

mechanikem a létal s vrtulníkem. Po vojně pracoval 18 let u sléváren. V práci potkal Zdeňku 

Ryskovou, se kterou se oženil v červenci 1976 ve Skleňáku na Praze 6. Mladá rodina se 

přestěhovala z Dejvic do Bohnic. Po dvou letech od svatby se jim narodil syn Václav (*1978) 

a za další dva roky dcera Alena (*1980).  

S pádem komunistické strany nastala privatizace. Pan Petr skončil ve fabrice, což bylo 

pro něj těžké, jelikož měl svou práci rád. Nakonec začal pracovat se svým kamarádem Jindrou 

Kraudokem, se kterým začali vyrábět razítka. Firma se spojila s největším pražským razítkářem 

Sedinem. Pan Petr měl na starosti prodej razítek a později dohled nad provozem tiskárny. Po 

neshodách s novým majitelem z firmy odešel. Pracoval poté v několika různých firmách, jako 

byly Schneidersen, zde prodával papír, a Macron, kde měl na starosti prodej řezacích plotrů a 

tiskáren. Jeho kamarád mu poté nabídl práci ve firmě Aluluck, která se věnovala předokenním 

roletám, garážovým vratům a markýzám. Nakonec odešel do firmy svého kamaráda Zelenky, 

kde zůstal až do důchodu. 

V současné době stále pracuje – vyučuje na ČVUT. Stále se rád aktivně věnuje sportu – 

převážně turistice, cyklistice a lyžování, i když vodu má stále velmi rád. Společnost mu dělají 

jeho přátelé, ale také jeho milovaná rodina, která se rozrostla o pět vnoučat. Pan Petr je 

dědečkem pěti kluků, kteří ho dělají šťastným. 

 


