JAROSLAV SOUČEK

8. 12. 1935 – 2. 1. 2006

Při oslavě 70. narozenin 8. prosince 2005
s vnoučaty Terezkou, Aničkou a Vojtou

Operní pěvec, bratr pěvkyně Stanislavy Součkové si též
vysnil cíl stát se pěvcem. Jeho cesta ke slávě byla krušnější.
Narodil se ve Velimi 8. prosince 1935 ve stat ku č. 24 (tehdy
nově upraveném s krásnými zahradami) jako čtvrté dítě svých
rodičů. Válka krutě narušila život celé rodiny. Otec neunesl
tíhu doby a dobrovolně odešel ze světa. Hospodářství vedla
matka za pomoci starších dětí, Jiřího a Zdeny. V roce 1951
byl statek zkonfiskován a rodina vystěhována. V témže roce
končil Jaroslav velimskou základní školu a v rámci tzv.
Lánské akce se přihlásil do učení na horníka. Jiné cesty stejně
nebylo.
A mamince tak alespoň pomohl k odpuštění trestu za
nesplněné 5. dodávky a rodina mohla zůstat bydlet ve Velimi,
ovšem v původní chalupě č. 13 Ve Dvoře. Po roce učení na
dole Anna u Stochova byl Jaroslav vybrán ke studiu na hornické průmyslové škole v Kladně. Zde roku 1956 maturoval.
V té době se začal učit zpěvu v kladenské hudební škole, kde
vyučovala spolužačka sestry Stanislavy, profesorka Růžena
Tomášková. Po úspěšné zkoušce je Jaroslav přijat na konzervatoř. Žádost o stipendium mu velimský národní výbor
zamítne, ale spolužáci na šachtě mu umožní brigádu, a tak
přece může studovat.
Ve třetím ročníku konzervatoře se stává členem Českého
pěveckého sboru a rok nato je v konkurzním řízení vybrán
jako sólista opery Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích. Roku 1960 zpívá v Rudolfinu Walteru Felsensteinovi z Komické opery v Berlíně a jako jediný dostává
nabídku na angažmá. To napomohlo k zájmu o jeho osobu
a následují nabídky do Ústí nad Labem, Ostravy a Brna. Jaro3

slav přijal nabídku z Brna, kde v té době působil František
Jílek se svým vynikajícím souborem. Jaroslav působí v Brně
až do r. 1979 v řadě barytonových rolí v operách českých
i světových skladatelů. Poté je angažován do Národního
divadla v Praze, kde působí až do odchodu na odpočinek
v r. 1997. Nepřestává však pracovat. Předává své zkušenosti
mladým talentům na HAMU v Praze a konzervatoři
v Českých Budějovicích, hostuje ještě v Ústí nad Labem
a Českých Budějovicích, kde zpívá krále Vladislava ve Smetanově Daliboru. To se píše r. 2002. Nejoblíbenějšími barytonovými áriemi Jaroslava Součka byly ty, jejichž autory byli
čeští skladatelé B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček a B. Martinů. Se Státní operou v Brně a Národním divadlem v Praze
zpíval Jaroslav i na zahraničních scénách. Životní cesta Jaroslava Součka byla spojena, jak sám říká, „s kapičkou štěstí“,
ale zároveň s velkou pílí a odříkáním se mnohého, co by
škodilo zdraví člověka jeho kvalit. Panu Jaroslavu Součkovi,
který žije na odpočinku v Praze, děkujeme za jeho celoživotní
zpívání, kterým obdarovával i své rodáky a spoluobčany
v rodné Velimi.
Jaroslav Souček náhle zemřel v Praze, necelý měsíc po
svých sedmdesátých narozeninách.
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