Poradenství, osvěta,
vzdělávání

Rekreační a vzdělávací centrum – Jiří Stanislav
Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcemCyriaci. Představeným této mezinárodní nevládní
organizace je Bc. Jiří Stanislav, člověk se srdcem
na dlani, otevřený všem dobrým skutkům.
Jeho zásluhou vzniká na zámku v Jemnici Vojenské
rekreační a vzdělávací centrum RAF air maršála
Karla Janouška. Jiří Stanislav se dlouhodobě věnuje
problematice a pomoci vojenským veteránům i jejich vdovám, jak ze západu, tak i z východní fronty.
Byl to on, kdo stál u zrodu Vojenského muzea v objektu jemnického zámku.

Od roku 2011

se on a další členové řádu starají o zámek a intenzivně shání granty na jeho opravu. Díky jeho
iniciativě se na tomto zámku konají Letní, jak divadelní, tak filmové festivaly pro děti a mládež.
Pořádá také konference a přednášky nejenom o vojenské historii, ale i o současném politickém
a vojenském dění ve světě. Působí i jako průvodce po zámku a návštěvníci si pochvalují jeho
zasvěcený výklad i přátelskou povahu. Při hromadných návštěvách školních tříd v muzeu dovede děti
i jejich učitele zaujmout tak, že odcházejí plni dojmů a nových informací. Během roku 2016 se Jiřímu
Stanislavovi podařilo rozšířit expozici a Síň slávy našich letců RAF a uspořádal na zámku výstavu
„Zmizelí sousedé! O našich židovských spoluobčanech“. Během roku 2016 se podařilo, díky grantu
Ministerstva kultury, dokončit záchranné práce krovu a střechy jemnického zámku.
Povoláním je Jiří Stanislav horník, horník záchranář, hasič, voják, mim, herec i pedagog, ale především
je neúnavný organizátor vzpomínkových akcí na všechny, kteří zasvětili svůj život obraně vlasti
a jakkoliv se zasloužili o její rozvoj. Věta: „Všechno čím jsem byl, byl jsem rád“ je v jeho životě beze
zbytku naplněna. V měsíci květnu každoročně připravuje oslavy osvobození naší vlasti, v srpnu
pravidelně pořádá velkolepou vzpomínku na návrat našich pilotů RAF do vlasti - všech těch, kteří
za druhé světové války bojovali v bitvě o Anglii a na straně západních spojenců se nemalou měrou
zasloužili o vítězství po boku sovětské armády. V měsíci listopadu se každoročně významně podílí
na koordinaci oslav výročí narození armádního generála a prezidenta Ludvíka Svobody v jeho rodišti
Hroznatíně. Bc. Jiří Stanislav se nemalou měrou podílel na vzniku Obecně prospěšné společnosti
EUFORIE EUROPE, se kterou nadále úzce spolupracuje, a která se věnuje zejména vzdělávání dětí
a mládeže. Dále inicioval vznik Nadačního fondu RAF air maršála Karla Janouška, který mu pomáhá
jeho bohulibou činnost financovat.

