
Petr KALLISTA „Proč právě já? - všední příběh jednoho z miliónů… 
 

Petr Kallista se narodil 22. 4. 1942 v Praze na Žižkově v tehdejší Mladoňovičově ulici (nyní 
Želivského)  
 Po ukončení základní osmileté školy ve Strašnicích, kam se jeho rodiče odstěhovali v roce 
1943, Petr navštěvoval jedenáctiletou střední školu – gymnázium ve Voděradské ulici, kde maturoval 
v roce 1959 s nijak vynikajícím prospěchem (jeho vlastními slovy). 
Jeho další budoucnost odpovídala tehdejší situaci. Nastoupil z rozhodnutí Školského odboru 
Obvodního národního výboru Praha 10 do 18ti měsíčního učebního poměru (zkrácení díky maturitě) 
v národním podniku Chirana, obor elektromechanik. Výuční list dostal v březnu 1961, prospěl s 
vyznamenáním. V n.p. Chirana pracoval do konce roku 1963. 
 V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu příslušenství motorových vozidel (VÚPMV) jako 
elektrotechnik.  
Od roku 1975 studoval při zaměstnání na Oborovém institutu ČKD Praha ve dvouletém nástavbovém 
studiu v oboru Ochrana proti korozi, které ukončil rovněž s vyznamenáním a úspěšně obhájil i 
závěrečnou práci. V oborové zkušebně OZ ČAZ pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník až do 
roku 1977. 
Nikdy nebyl členem KSČ a politicky se začal angažovat až v roce 1989 jako zakládající člen 
Občanského fóra. Po rozpadu OF vstoupil do vznikající ODS, ve které jako člen zůstal až do roku 1998. 
V roce 1990 byl zvolen do Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 3 a od 29. 1. 1992 7 let 
vykonával funkci zástupce starosty (dvě volební období) s kompetencemi kultura, školství, sociální 
věci a zdravotnictví, životní prostředí a doprava. Po ukončení druhého volebního období se podle 
zákona vrátil k původnímu zaměstnavateli, kde mezitím došlo k zásadní redukci pracovníků a kde 
dostal výpověď z organizačních důvodů k datu 31. 3. 1999. 
 Sedmiletou praxí zástupce starosty získal dobrou schopnost jednat s veřejností. Má dost 
dobrou pověst o schopnosti řešit problémy, často i ty téměř ztracené. Jeho láskou je hudba. Klasická 
pasivně, zatímco country a trampská aktivně. Má negativní lustrační osvědčení a čistý výpis z 
trestního rejstříku. Jako věřící patří do svatoprokopské farnosti na Žižkově. 
V současné době se mj. věnuje působení v Klubu přátel Žižkova (sídlí v Blahoslavově ulici). 
Petr Kallista má syna Petra a dceru Barboru a bydlí na Jarově – Praha 3. 
 Ačkoli sám nebojoval, nepodporoval odboj, ani nebyl ve vězení, tak prožíval život ve 
stávajících poměrech, jak jen dokázal ustát – bez ohnutí šíje. „Mám špinavý boty, ale ruce čistý mám“ 


