
František Staněk – medailon 

 

Dne 22.1. 2019 jsme se setkaly s naším pamětníkem Františkem. Pan František se narodil 

20.6. 1944 v Mladé Boleslavi. Doba komunismu nebyla pro něj i jeho rodinu lehká. 

Z vyprávění jsme zjistily, jak se dokázal vypořádat s lidmi, kteří na něj v režimu ukazovali 

jako na kapitalistické dítě, protože nebyl v pionýru.  

Komunismus neměl moc rád kvůli znárodňování – jeho otci, který byl samoživitelem a tudíž 

to měl těžší, v 60. letech znárodnili dům (ten později pan František odkoupil zpět a stojí 

dodnes). Nijak se jim nepodřídil a nenasadil si kvůli nim rudý šátek, proč by přece dělal něco, 

o čem předem ví, že ho to bavit nebude. Hodně lidí má problém zůstat sami sebou a často se 

podřizují druhým, jelikož to vidí jako nejlepší řešení, snaží se být někým jiným – to je chyba.  

Vystudoval učiliště Drobné zboží Středočeský kraj v Hradci Králové, kde se stal vyučeným 

drogistou. Původně chtěl na gymnázium, ale z kádrových důvodů tam nemohl. Od začátku 

František docházel v Mladé Boleslavi na praxe do speciální fotografické prodejny v ulici 

Kateřiny Militké. Po roce docházel i do jiných prodejen v oboru Drogerie na praxe. Po škole 

pracoval v Kosmonosích v drogerii a stal se jejím vedoucím. V letech 1963 – 1965 absolvoval 

vojnu u silničního vojska. U chemického vojska v Liberci absolvoval poddůstojnickou školu. 

Působil v Bohosudově v tamějším opuštěném klášteře, kde měl chemický sklad. Tam našel 

misál, který si ale nenechal a dodnes toho lituje. 

 Po dobu revoluce dělal to, co ho baví – focení, i když to bylo často riskantní, protože ho 

sledovali a vyslýchali za fotky, vyfocené právě v průběhu nájezdů ruských tanků do Mladé 

Boleslavi. Zajímala se o něj dokonce i Státní bezpečnost a pan František obstál. Fotky 

zachycují Boleslav před 50 lety. Bez těchto fotek by si nikdo nedokázal představit tehdejší 

dobu, byla by to pouze a jen vzpomínka pamětníků. Některé z fotek jsou vystaveny 

v parkovacím domě na starém náměstí v Mladé Boleslavi. Jeho další koníček byla letadla – 

v místnosti, kde se rozhovor odehrával byly vystaveny malé plastové modely nejrůznějších 

letadel. Absolvoval dokonce i letecký kurz, ale létat z důvodu neprověření nemohl. Po 

rozhovoru nám ukázal video, kde letěl v jednom starším letadle. Splnil se mu sen a dnes už 

povolení k letu má.  

Všechny generace by si měly z Františka Staňka vzít příklad. V dnešní době má obchod 

s fotografickou technikou pod názvem U Dobré rady. Klíčem je nevzdávat nic předem a tvrdě 

pracovat, vyplatí se to. Komunismus byl k němu krutý, ale i když si prožil v této době hodně 

nehezkých věcí, nijak to neovlivnilo jeho osobnost - zůstal milý, zdvořilý a také pohostinný. 
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