
ŽIVOTOPIS 

Vladislav Souček 

Narozen 14. ledna 1930 v Ovčárech 

Maminka Jindra Součková – Pecková pracovala v hospodě 

Tatínek Václav Souček byl zaměstnán jako sládek v pivovaru (Kolínský pivovar) 

1936  - základní škola Ovčáry (do roku 1943) 

1943 – půl roku na Gymnázium v Kolíně 

po půl roce (1943) studium ukončil a začal chodit do 1943 Měšťanské chlapecké školy na Ovčárecké 

ulici v Kolíně na Zálabí 

v roce 1946 nastoupil do učebního oboru a v roce 1948 se vyučil obchodním příručím 

1948 – 1951 – obchod s lahůdkami U Kulíků v Kolíně na náměstí 

1951 – do prosince 1953 - vojenská služba – PTP prapor - Ostrava – Orlová – důl Doubrava, 6. rota, 

(v 5. rotě sloužil hrabě Zdeněk Šternberg)  

1953  - po návratu z vojenské služby pracoval několik dnů na podnikové ředitelství PRAMEN pobočka 

Kolín – jako referent kádrového oddělení – pak ale po zjištění „kádrového profilu“ – PTP byl okamžitě 

propuštěn 

1954 – nastoupil jako pracovník JEDNOTA Kolín – vedoucí prodejny v Kolíně na Zálabí – Tatradomy 

28. dubna 1956 se oženil a narodil se mu syn 

1957 – odchází z prodejny v Kolíně a je ustanoven vedoucím potravin v Sázavě  

1959 – vrátil se do JEDNOTY Kolína a zabýval se propagací prodejen – vedl propagační a aranžerské 

oddělení – jako vedoucí tu pracoval až do roku 1978 

1984 – stal se ředitelem nově otevřeného obchodního domu RACEK v Týnci nad Labem, obchodní 

dům vedl až do roku – 1989 

1989 – 1991 – pracoval jako referent plánování pro stavební vybavení obchodů – pro JEDNOTA Kolín 

1991 – odchází do penze 

 

Činnost Vladislava Součka ve Svazu pomocných technických praporů 

25. 5. 1968 v Praze na Žofíně  - mezi deseti zakládajícími členy Svazu pomocných technických 

praporů. Později se stal předsedou Svazu PTP pro Kolín a Kutnou Horu. 

Od ministra národní obrany Martina Bartáka obdržel v roce 2009 Medaile za zásluhy Armády ČR. 

Inicioval vydání pamětních medailí Svazu PTP - 50. let ukončení PTP (vydání v r. 2004) a 60. let od 

ukončení PTP (vydání v r. 2014). 

Organizuje a realizuje přednášky na školách i pro veřejnost o historii PTP.  

Bydlí v Kolíně, ulice Zborovská 433, 280 02 (telefon +420 728 169 415). 


