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Osobnosti s erby - 27.část

Zima právě odchází, ale rád bych zde navázal na minulé osobnosti spojené s lyžováním. Nyní bych
Vám v další části představil dva barony spojené se sportem u nás.
JUDR. Artur (Artuš) svobodný pán Kraus
- * 2. srpna 1854 v Pardubicích
- + 21. března 1930 v Pardubicích
- český podnikatel, popularizátor astronomie, průkopník sportu a technických novinek
- narodil se v rodině podnikatele a prvního pardubického poštmistra Josefa Krause
(1810–1892). Ten později podnikal v cukrovarnictví a v roce 1867 byl krátce
starostou města Pardubic. Roku 1875 mu byl udělen titul šlechtic (Edler von). Po
smrti jeho bratra JUDr. Alfréda Krause (1824–1909), místodržitele Království
českého, na něj přešel i titul svobodných pánů
- byl na svůj šlechtický titul velmi hrdý a těžce nesl, když po vzniku Československa
bylo užívání těchto titulů zrušeno.
- Artur začal studovat na pardubické vyšší reálné škole, ale studium po dvou letech
přerušil. Odjel studovat do Francie, kde se stal žákem Camille Flammariona.
- zabýval se i pokusy s letadlem s mávavými křídly, poháněným lidskou silou.
Pozoroval ptáky, prováděl výpočty, dopisoval si údajně i s Otto Lilienthalem. První
model své Ornitoptéry postavil na pardubickém zámku.
- byl čestným ředitelem cyklistického závodu na trati Pardubice-Chrudim-Heřmanův
Městec-Pardubice dne 10. srpna 1913.
- v roce 1895 si nechal poslat z Norska pár lyží. Trénoval pak běh na lyžích v okolí
pardubického zámku a později v okolí Kunětické hory.
- byl nadšencem pro vše nové. Byl majitelem prvního motocyklu v Čechách. Stroj
značky Hildebrand & Wolfmüller zakoupil v roce 1895.
- vlastnil první psací stroj v Pardubicích.
- byl jedním z prvních fotografických amatérů v Pardubicích.
- byl členem sboru dobrovolných hasičů, k jehož zakladatelům patřil jeho otec Josef.
- potomci rodu doposud žijí
Johan svobodný pán von der Pahlen
- * 29. června 1980 ve Švédsku
- švédský florbalista hrající na pozici útočníka, za pražský klub Tatran Omlux
Střešovice od roku 2006 do roku 2012, jeho předchozím klubem bylo švédské
Haninge IBK, kde hrál od roku 1997, v letech 1999 a 2000 se s ním stal Mistrem
Švédska. Nyní má angažmá ve švýcarském Zugu.
- Byl námořníkem, prý horším, protože neuměl moc dobře plavat, jak sám říká. Nyní
pracuje pro firmu Johnson&Johnson.
- pochází ze šlechtického rodu, který byl donucen po Velké říjnové socialistické
revoluci utéct a opustit zámek ležící na finsko-ruských hranicích.
- „Hrál jsem za klub, který ze dne na den zbankrotoval a skončil. K tomu moje tehdejší
přítelkyně odjížděla do Barcelony a mě začala nudit škola, kde už jsem nějaký pátek
studoval. Chtěl jsem změnu. A proti Tatranu jsem hrával Pohár mistrů, byl to
sympatický tým, a tak jsem jim napsal, že bych za ně rád hrál.“
- „Mívali jsme zámek na pomezí finských a ruských hranic. Ale po bolševické revoluci
zkraje 20. století museli předci uprchnout. Bylo to asi dost dramatické. Vím, že měli
zámek se zhruba čtyřiceti místnostmi. Ale já už vyrůstal v obyčejném
stockholmském bytě a "šlechtic" jsem jen podle příjmení.“
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