
Stanislav
Albrecht

proč žiju
Narodil jsem se jednoho listopadového 
dne. Ten den velmi foukalo a z vyprávění 
rodičů vím, že byla bouřka. Od raného 
dětství jsem byl komunikativní, živé a zví-
davé dítě, které své malé zkoušky dět-
ství postupně měnilo za ty větší životní. 
Kdysi jsem četl, že nepříjemnosti se 
mají pokládat za příznivé a člověk je má 
přijímat s vděkem, neboť znamenají to,            
že neslouží tmě. Často nad tímto vý-
rokem přemýšlím a v každé byť nepří-
jemné situaci se snažím nalézt pozitivní 
bod, který člověka vždy posune o malý 
krůček dopředu v jeho myšlení, pohledu 
na okolní svět i sama sebe. Každá nově 
příchozí životní otázka v mém nitru po-
kládá další doplňující dotazy. Co je vlast-
ně podstatou velkých utrpení jednotlivců 
nebo celých skupin? Je možné dosáh-
nout vyváženosti mezi dobrem a zlem? 
Z vlastní zkušenosti vím, že rozhodnout 
se tak, abych v dané chvíli nezpůsobil 
pocit nepříjemné situace či příkoří, je 
úkol velmi těžký, ne-li nadlidský, jelikož 
ve většině životních situací odchází je-
den jako vítěz a druhý jako poražený. Na 
druhou stranu také vím, že život přináší 
chvíle, kdy se všichni zúčastnění cítí jako 
vítězové. Dosáhnout této mety vyžaduje 
nadhled účastníků, vzájemné porozu-
mění a chuť se dohodnout. S takovýmto 
přístupem jde všechno lépe a v úplně 
jiné atmosféře.
Proč tedy vlastně žiji já, Stanislav               
Albrecht? Za svůj život jsem dospěl 
k poznání, že je pro mě důležité dělat 
radost bytostem okolo sebe a darovat 
světu vše dobré, co mohu. 
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize?  
Zara: Nova sport a Nova. 
Máca: ČT sport a většinou kouká na filmy na Nově.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena? 
Zara: V Levínské Olešnici.
Máca: Někde, kde by mohl kandidovat na starostu.
Zara: Kdyby se zrušila Nová Paka, tak určitě v Levínské Olešnici 
nebo v Jičíně, Markéta a táta tady mají hezký domeček 
s kytičkama.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?
Zara: Má spoustu přátel, že je hodně dobrý sportovec a že má
hodně dětí. Máca: Je přátelský a jde si za svým cílem, jeho 
nejčastější věta je „diskutujme“ vždy a o všem. 
Bára: Že má šest dětí.
Kdy jsi začal s děvčaty?
Máca: Okolo 10 let. Zara: Myslím okolo 17 nebo 18, nejhůře v 15.
Které nemoci se bojíš?
Máca: Chřipky třeba. Bára: Blinkání a když bude pupínkovanej. 
Zara: Třeba rakoviny, nějaké nemoci, na kterou by mohl táta umřít.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?
Máca: Nejvíce oceňuje sport, třeba atletiku.
Zara: Hodně rád by měl svoji vlastní firmu, vlastnil obchod
se sportovními věcmi.
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků? 
Zarča: Maximálně 6.  Máca: A k tomu 8 vnoučat.
Bára: Rádi hrajeme s tátou fotbal.
Co je nejdůležitější pro dítě? 
Zara: Aby bylo šťastný a aby neječelo a nebylo rozmazlený, 
ale dostalo to, co chce.  Máca: Aby byli rodiče vzorem pro dítě.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních? 
Zara: Když ho někdo neposlouchá, naštve ho, tak mu nejvíce 
vadí, že je neslušný, drzý nebo nějaký podobný věci. 
Bára: Když mu někdo zamaže boty. Máca: Když někomu
něco řekne a on neposlechne jeho příkaz 
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích? 
Zara: Že mu rádi pomohou nebo pohlídají jeho děti, 
kdyby je nemohl hlídat on sám. Máca: Toho, že jim může věřit.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře? 
Bára: Psa. Zara: Myslím, že nějaký zvíře, se kterým by 
nebyly nějaké velké starosti, pes nebo něco podobného. Máca: 
Psa.
Kdy by měl člověk umřít?
Zara: Něco okolo 85. Máca: Když přijde čas.
Umíš poskytnout první pomoc? 
Máca: Ano, ale myslím si, že někdy, když je to malé zranění,
tak to s péčí přehání. Zara: Myslím, že máš pravdu 
a že lehká zranění zvládne.
Za co nejvíce utrácíš? 
Máca: Za boty, za své děti. Zara: Máš pravdu, to je správný. 
Bára: Za blbiny.
Jaké máš zlozvyky?
Zara: Má zlozvyk, že (nemůžu na nic přijít) vždycky vypadá, 
že by se mračil, přitom se vůbec nemračí, takže si člověk myslí, 
že se mračí na něj. Máca: Je to pravda. Bára: Nelíbí se mi, 
když se zlobí.

Jak hodnotíš stav silnic
a chodníků ve srovnání 
s jinými městy?
Silnice a chodníky jsou náklad-
ná záležitost. Pokud města 
nedosáhnou na dotace, musí 
sáhnout hluboko do svých 
rozpočtů, aby měla kvalitu in-
frastruktury na vysoké úrovni. 
V Nové Pace na tom nejsme 
špatně. Byl jsem ovšem letos 
v kraji našeho současného 
prezidenta a zde máme v po-
rovnání ještě co dohánět.

Co tě trápí v osobním 
životě?
V loňském roce jsem prodělal 
velký krach v osobním životě. 
Ani ve skrytu duše jsem nepře-
mýšlel, že bych mohl vystavit 
své děti rozchodu jejich rodičů. 
Je to něco, na co nejsem pyš-
ný a nikdy nebudu. 

Co sport, pořád jsi aktivní 
sportovec?
V posledních letech se již vě-
nuji jen udržování kondice, 
zastávám heslo ve zdravém 
těle zdravý duch. Věnuju se 
hlavně vycházkám a kondič-
nímu běhu. Jakmile na několik 
týdnů vypadnu je to hned znát 
jak na fyzických, tak na psy-
chických schopnostech. Proto 
vidím jako klíčové, aby lidé měli      
dostatek pohybu každý den!

jak mě vidí jiní
sestra Jiřina Linhartová: 
Mým bratrem je již 40 let 
Stanislav Albrecht. Byla jsem 
oslovena, abych k jeho osobě 
napsala pár řádek, které by 
ho vystihovaly. V první chvíli 
jsem si myslela, že to bude 
složité. Když jsem se však 
nad tím zamyslela, zjistila 
jsem, že je to vlastně doce-
la prosté. Když bylo mému 
bratrovi asi tak 17 let, přišel 
jednou domů pěkně zmalova-
ný. Mamka se ho samozřejmě 
okamžitě ptala, co se mu 
stalo. Bratr řekl pravdu, zapí-
rat, či dokonce něco vymýšlet 
nemělo cenu. Stejně neuměl 
nikdy lhát. Dostal od nějaké-
ho kluka kvůli holce. Mamka 
ho začala ošetřovat a taťka se 
ho zeptal, když ho ten do-
tyčný takto zřídil, jestli mu to 
alespoň vrátil. Standa se udi-
veně na taťku podíval a řekl, 
vždyť by ho to bolelo. A to si 
myslím, že je podstata mého 
bratra. Snaží se lidem kolem 
sebe neubližovat, i když si to 
někdy nezaslouží. Snaží se 
vidět v každém to lepší já. Ne 
vždy je to ku prospěchu věci, 
ale nikdo nejsme neomylní.  
Přeji mu hodně štěstí a mno-
ho dobrých lidí kolem sebe.

StanislavAlbrecht

SESTRA

JAK MÁLO STAČÍ K RADOSTI

HVĚZDA FIREMNÍHO FOTBALOVÉHO 
TURNAJE

NA PŘEHLÍDCE HASIČSKÉHO SBORU


