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Novinář, publicista a spisovatel PhDr. Petr Feldstein se narodil 8. prosince 1943 v 
Praze. Jeho tatínek, Valter Feldstein, byl středoškolský profesor a překladatel z 
němčiny. Maminka, Božena Feldsteinová rozená Bláhová, pracovala jako kadeřnice. 
Sestra Božena se narodila 27. dubna 1946. 
Své dětství strávil Petr na Letenské pláni, kde se svými spolužáky často hráli fotbal. 
Po základní škole šel na gymnázium, které bylo na Strossmayerově náměstí. Po 
maturitě v roce 1960 začal studovat na filozofické fakultě v Praze žurnalistiku. V roce 
1965 ještě jako student pátého ročníku začal pracovat v časopise Student jako 
redaktor. Byl jedním ze zakládajících členů tohoto celostátního časopisu. 
V roce 1966–1967 vykonával základní vojenskou službu. 
V roce 1967 se poprvé oženil. 
Rok 1968 mu změnil život. Začátek roku byl plný euforie a víry k lepším zítřkům, ale 
vše skončilo v srpnu 1968. 
Petr Feldstein se dostal na seznam mezi 100 nejnebezpečnějších živlů, kteří bojují 
proti komunistům. 20 let nesměl pracovat jako redaktor. 
Během těchto let vykonával různá zaměstnání např. inspektora při sčítání lidu, 
náboráře v divadle S.K.Neumanna a třeba i studnaře. V roce 1977 se stal propagačním 
referentem na Státním závodišti v Praze. Zde pracoval 13 let. 
Z prvního manželství se mu narodil syn Jakub (*1970), který vystudoval filozofii. Dnes 
Jakub pracuje v bankovnictví a také trochu překládá a tlumočí. Z druhého manželství 
má syna Jana (*1978). Jan vystudoval historii v Oxfordu a dnes se živí překládáním 
filmů a knih hlavně z angličtiny a francouzštiny. 
V roce 1990 se Petr Feldstein stal zástupcem šéfredaktora Redakce zpravodajství v 
Československé televizi. Za dva roky byl už vedoucím sportovního zpravodajství a od 
roku 1995 byl zástupcem šéfredaktora sportovního zpravodajství. Od roku 2000 
pracoval jako dramaturg ve sportovní redakci. 
V roce 2013 od Českého olympijského výboru získal Cenu Oty Pavla za celoživotní 
propagaci sportu a šíření olympijských hodnot v publicistice. 
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.  
 


