PhDr. Petr Majer
Narodil se 1. března 1950 v Orlové na Těšínsku, v Orlové. V patnácti letech si zvolil
vojenskou kariéru, kterou zakončil po čtyřiceti letech. Prošel se svou rodinou Moravu,
Čechy a na Těšínsko se znovu vrátil, tentokrát do Bystřice nad Olší na česko - polsko slovenské pomezí. Zde se stal v roce 2008 kronikářem obce, ale zároveň byl zvolen v roce
2014 jejím zastupitelem. Od roku 2013 je Předsedou Československé obce legionářské
jednoty Frýdek-Místek a zároveň členem Republikové rady ČsOL. V roce 2014 obdržel
titul „Nejlepší kronikář roku 2014 v České republice“.

Jeho životní krédo: „Čas je neúprosný – paměť je pomíjivá“ se odrazilo ve stovkách
rozhovorů, které natáčel v posledních třiceti letech a z nichž některé pak knižně vydal.
Jsou to nejen rozhovory s lidmi, kteří prošli 2. světovou válkou jak na východní, tak
západní frontě, ale také se známými osobnostmi společenského života. V posledních
deseti letech pak válečným veteránům z Těšínska. Někteří byli nejprve v německé armádě
a posléze se vyznamenali v bojích proti nacistickému Německu a vedli si hrdinně. Mnozí
položili svůj život v závěru války a bylo jim kolem dvaceti let. Poměrně hodně času věnuje
přednáškové činnosti. Zpracoval podrobně období let 1914 – 1918 pokud jde o čs.
legionáře, kteří se narodili v historických hranicích Těšínska, kterých je zatím evidováno
562. Dále pak partyzánské skupiny z Těšínských Beskyd a v neposlední řadě životní
příběhy válečných veteránů ze západní fronty 2. světové války, kteří byli příslušníky Čs.
samostatné obrněné brigády ve Velké Británii a koncem roku 1944 byli nasazeni do bojů
v Normandii u přístavního města Dunkerque, kterých zatím bylo zaznamenáno 146.
V neposlední řadě se věnuje řadu let našim letcům a leteckému personálu z Těšínska
zařazeným v čs. a polských perutích RAF. Zpracoval jejich podrobný seznam čítající 80
jmen.
Z jeho bohaté publikační činnosti jen několik titulů: Vojenská akademie v Hranicích na
Moravě (1991), Vojna do kapsy aneb průvodce vojenskou službou (devět vydání 1994
– 2003), Armáda České republiky a zahraniční mise (2003), Jsme hrdi na svou zemi
aneb se známými i neznámými lidmi na vlasteneckou notu (2004), Generál Josef
Šnejdárek opět na Těšínsku (2013), Česká republika má vlast můj domov (2014) a

knihu Na perutích RAF o plk. in memoriam Antonínu Velebnovském z Jablunkova ( 2016)
a knihu: Česká cesta – historie a současnost Matice slezské v Bystřici nad Olší
(2016). Jako spoluautor pak knih Železný Arnošt - statečný voják z Třince (2015) a Od
češtiny k české škole (2015) Je nositelem řady vyznamenání a ocenění. V roce 2001 mu
bylo uděleno ve Warringtonu (Velká Británie) čestné členství v Československé obci
legionářské v zahraničí – jednotě Cholmondeley. V roce 2008 mu byla udělena polská
medaile „Pro Memoria“ za vynikající zásluhy při zachování paměti na občany a jejich činy
v boji za nezávislost Polska v době II. světové války i po jejím ukončení. V roce 2012 mu
byla udělena pamětní medaile k 70. výročí operace ANTHROPIOD za jeho práci pro
zachování paměti národa v oblasti novodobé české historie a práci s válečnými veterány.
V roce 2015 mu byla udělena Ministerstvem obrany ČR Pamětní plaketa Péče o válečné
hroby za významnou angažovanost v péči o válečné hroby, válečné veterány a válečné
hrdiny v okrese Frýdek-Místek. V roce 2017 byl přijat do Mezinárodního Řádu křižovníků
s červeným srdcem, kde vykonává funkci Velkého archiváře.

