
Petr Maišaidr 

 

Petr Maišaidr se narodil 15. listopadu 1940 v Praze. Jeho otec Rudolf pocházel ze smíšené 
česko-německé rodiny z Nového Města pod Smrkem, kde pracoval jako hlavní účetní ve společnosti 
Meinl. Z důvodu odmítnutí vstoupit do NSDAP musel Rudolf Maišaidr narukovat do wermachtu. Sloužil 
v Afrika Korps generála Rommela. Po porážce Němců byl z Afriky evakuován, a poté jej v Itálii zajali 
Američané. Protože ovládal několik jazyků, pracoval v zajetí jako tlumočník. Dále již jako zaměstnanec 
americké armády zůstal u mnichovského velitelství, působil snad i v tajných službách. Petr Maišaidr 
bohužel neměl nikdy možnost svého otce osobně potkat. Ten zemřel v roce 1957 při autonehodě. 
Vychovala jej maminka Milada společně s babičkou.  

Petr Maišaidr studoval jedenáctiletku ve Vysočanech. Byl z ní však vyloučen a poslední ročník 
dochodil v Litvínově. Po maturitě v roce 1958 nastoupil do chemických závodů v Litvínově. V letech 
1960–1962 absolvoval vojenskou službu. Sloužil u protiletadlového dělostřelectva. Po vojně se vrátil 
zpět do Prahy, kde začal pracovat v podniku Léčiva, a to až do roku 1992. 

Již od dětství měl velmi silný vztah k přírodě. Miloval toulky v lese a táboření. Jeho nejmilejší 
četbou byly články v časopisech Junák a Anděl strážný. Do skautského hnutí se zapojil v roce 1968, 
kdy Kim – přezdívka Petra Maišaidra – společně se svým známým Bohoušem „Robinem“ Olivou založili 
ve Vysočanech – pod záštitou střediska Maják - 43.skautský oddíl. Uspořádali i svůj první skautský 
tábor. Od této chvíle po celý svůj život vedl děti v různých skautských oddílech.   

 

Během srpnových událostí roku 1968 a také v roce 1969 se aktivně účastnil pouličních střetů, 
stávek a demonstrací, dokonce i obrany rozhlasu. Rok 1970 byl posledním rokem skautských táborů. 
Od září daného roku bylo skautské hnutí zakázáno. Petr Maišaidr tak přešel do ilegality. 

V květnu 1977 také podepsal Chartu 77. V Chartě však žádnou činnost nevyvíjel, aby na sebe 
jako skautského vedoucího neupozorňoval. I přesto mu podpis tohoto dokumentu přinesl celou řadu 
nepříjemností, absolvoval i několik výslechů.  

V osmdesátých letech působil – kromě vedení svého oddílu – také ve Svazu ochránců přírody. 
V roce 1995 pak Petr Maišaidr nastupuje na Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
V devadesátých letech také založil skautské středisko Atahokan, které se později přejmenovalo na 

středisko Bratří Mašínů.etr „ 


