
Životopis pana Václava Soldáta  
 

 Pan doktor Václav Soldát se narodil 14. 5. 1941 v Praze. Jako malý se díky tzv. 
osidlování pohraničí přestěhoval na vesnici do Plané u Mariánských Lázní, která byla obývána 
Němci. Navštěvoval zde místní základní školu s hraběcími dětmi rodu Colloredo-Mannsfeldů, 
kteří v roce 1947 akceptovali odsun do Německa. Otec pracoval jako zedník a po pádu z 
lešení zemřel, když byl ještě malý, a proto kvůli hmotné nouzi začala jeho matka, vdova, 
pracovat v uranových dolech v Jáchymově. Pan Soldát po základní škole nastoupil na Střední 
hotelovou školu v Mariánských Lázních. Obor, který studoval – ekonom provozu, ho moc 
nebavil a proto během studií dělal průvodce po lázeňských domech. To bylo poprvé, co se 
setkal s kulturou. 

  Po střední škole musel nastoupit na povinnou vojenskou službu a sloužil nejprve 2 
roky základní vojenské služby, po které nastoupil ke zvláštnímu útvaru, který vykonával 
špionáž proti NATO, odposlouchával letadla a letecká cvičenÍ, která probíhala v Německu.  

 Celý život pracoval na různých pracovních pozicích spjatých s kulturou. Pan Soldát byl 
redaktorem, organizátorem kulturních akcí (Porty, plesy aj.) a byl učitelem etikety. Chvíli 
pracoval jako redaktor pro Český rozhlas, dále  jako poradce  ministerského předsedy. Měl 
na starost kluby mládeže tělovýchovy. 

  Za svůj život napsal pár knih o pravidlech kulturního chování a společenského 
vystupování, které také učil. Zkrátka dělal práci, která ho baví a tou je kultura. Bohužel, i 
práce v kultuře, která vypadala svobodně, se ale musela podřizovat dobové politice. 
K problému tak stačilo například špatně oslovit hosty na plese, pak následovalo poučení, že 
se v socialistické republice oslovují lidé soudruzi a soudružky, ne dámy a pánové. I přes tak 
těžkou dobu a nebezpečné zážitky si doktor Václav Soldát dokázal udržet práci v kultuře a 
dodnes je redaktorem v uměleckém sdružení Artes.  

 Pan Soldát je ženatý a má dvě děti: syna Petra a dceru Jitku, je dědečkem čtyř 
vnoučat. Zároveň také podporuje kritické myšlení, aby mladí nevěřili všemu, co jim média 
sdělí a naučili se s informaci pracovat, tak jako se naučil za svůj život on. 

 

 

 

   


