
Bc. Jiří Stanislav 
 

 
Jiří Stanislav – herec a umělec 
 
Na pouť po divadelních prknech se Jiří Stanislav vydal jako herecký elév v ostravském Divadle Petra 
Bezruče, poté byl přijat na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění do studijního oboru 
činoherní herectví a jako student hrál na jevišti prestižního Divadla Jiřího Mahena Brno. Tolik 
milovanému divadlu se Jiří Stanislav věnoval i v exilu, stejně tak jako po návratu zpět do vlasti, kdy 
se stal hostem scén Městských divadel pražských. V mnoha případech se J. Stanislav dostal i před 
filmovou či televizní kameru, což dokládají role Wolského v akčním dramatu Fuška, Solkov 
z kriminálního seriálu Cizinci.; kosmonaut ze 4. dílu Supermana, trenér v dramatu Svlékání kůže, 
právník z romantického filmu Princ a já 2, majitel právnické firmy z oblíbeného seriálu Velmi 
křehké vztahy; ředitel věznice v Zodiacovi; snímek Bílé noci či thriller Čtvrtý protokol, kde byl 
agentem Winklerem.   Podle skutečných událostí napsal námět i spolupracoval na scénáři britsko - 
amerického filmu Mishy Williamse Hranice, který získal na televizním festivalu v Canes Stříbrnou 
růži. V čase svého exilu pracoval navíc v anglické BBC jako hlasatel stanice Volá Londýn. 
 
 Jiří Stanislav – politik a veřejně činná osobnost 
 
Než se Jiří Stanislav vrhl do služeb múz Thálie pracoval jako horník, hasič záchranář a poté 
nastoupil na vojenskou školu, kterou však ze zdravotních důvodů nedokončil.  
J. Stanislav se jako veřejně činná osoba dlouhodobě zabývá politikou: v r. 1968 emigroval do 
Kanady, aby sloužil v kanadské armádě a r. 1974 se stal osobním asistentem kanadského ministra 
financí Johna Turnera. 
Po návratu do vlasti byl pověřen funkcí velvyslance Severoamerické obchodní komory a pracoval 
jako poradce zahraničního oddělení Senátu České republiky. Jiří Stanislav vedl několik let Českou 
stranu národně socialistickou jako její předseda; komunální politikou se s úspěchem zabýval na 
postu starosty obce Horní Dubňany a k jeho veřejně prospěšným aktivitám lze přidat i působení v 
Československé obci legionářské, kde vykonává funkci místopředsedy jednoty Praha 6, či ve 
Společnosti generála Ludvíka Svobody. 
Jiří Stanislav je mimo rozličných ocenění, plaket a pamětních medailí nositelem Záslužného kříže 
ministra obrany i nositelem Medaile Otakara II. Ve středu dne patnáctého března roku 2017 
obdržel jedno z nejvyšších vyznamenání státu Vatikán – Pro Ecclesia et Pontifice, udělené 
samotným papežem Františkem. Předal mu ho osobně Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, 
metropolita a primas český.  
 
Jiří Stanislav – skromný pedagog a výchovný pracovník 
 
Ve svém soukromém životě je sice Jiří Stanislav ženatý, avšak bezdětný, přestože celý život 
pracoval s dětmi i s mladými lidmi. V pedagogické práci, ať na rozličných workshopech či při 
soukromých lekcích a hodinách se Stanislav vždy snažil svým svěřencům vštěpit nejenom lásku 
k profesi, ale taktéž úctu k dědictví našich otců, stejně jako základy rovného jednání a správného 
chování. Sám o sobě pak Jiří Stanislav tvrdí, že má rád dobré lidi, psy, kočky i delfíny. 
 Jiří Stanislav – neústupný Sysifos, zachránce a zakladatel 
Nezdolná fantazie a umění schopnosti okamžité improvizace pomoci si kdykoliv z jakéhokoliv 
problému z Jiřího Stanislava činí nevídaný, dosud nedoceněný potenciál, který je vhodně emočně i 
energicky vložen do znovuobnovení Mezinárodního řádu Křižovníků s červeným srdcem Cyriaci, 
potažmo i do zmrtvýchvstání historického areálu zámku Jemnice či do zrodu Evropského 



vojenského lázeňského a rehabilitačního centra Air maršála RAF a armádního generála Karla 
Janouška. 

                

                  

 

Při pietním aktu na počest naších pilotů 

         
Adjutantem generála George Pattona,           V  rozhovoru s generálem Petrem Pavlem 
                                                                                univerzita obrany Brno  
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Při vzpomínkové akci s bratry veterány.  

 

S generálem Emilem Bočkem 
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