
Jan Pochman 

 

Jan Pochman se narodil v roce 1970 v Praze - Motole. Dětství prožíval se sestrou a rodiči v 

Holešovicích a na Novém Městě. Jeho rodiče měli k politice neutrální postoj, ale se systémem 

nesouhlasili. Na základní škole byl pouze formálně členem Socialistického svazu mládeže. 

Studoval Střední uměleckou školu – obor řezbářství. V době svého studia se dostal k zakázané 

literatuře, kterou měli doma, zaujala ho například kniha Jeden den Ivana Děnisoviče. Voleb se 

v té době neúčastnil. Již v době svého studia znal postavu Jana Palacha, jehož čin obdivuje, 

ale neschvaluje. V lednu 1989 se zúčastnil demonstrací v rámci tzv. Palachova týdne. V tomto 

roce také odmaturoval a hledal si práci. 

 

V létě 1989 se účastnil ekologické demonstrace proti tunelu, který měl vést přes Stromovku. 

Tehdy mu za účast na protestní akci byl zabaven pas, který mu vrátili až po Sametové 

revoluci. 

 

V listopadu 1989 se připojil k povolené demonstraci studentů k připomínce oběti Jana 

Opletala na Albertově. Na tuto demonstraci šel ještě s jedním přítelem. Vyrobili si prázdný 

transparent, kterým chtěli vyzkoušet, co všechno policie demonstrantům zabaví. Společně pak 

prošli celou trasu z Albertova na Vyšehrad a dále pak po nábřeží až na Národní třídu.  

Z Národní třídy odešel před zákrokem Pohotovostního pluku proti demonstrantům. Ještě ten 

večer mu volala tehdejší přítelkyně z koleje Větrník, že byla na demonstraci ošklivě zbita a 

ztratila tam botu. Tuto přítelkyni ještě týž večer na koleji Větrník navštívil a sledoval přímo 

vření na vysokoškolských kolejích. Pár dní po 17. listopadu se připojil i ke dvěma 

demonstracím na Letné. 

 

Po nepřijetí na vysokou školu, šel na jaře roku 1990 na vojnu. K vojenské službě nastoupil s 

odkladem půl roku, protože si uhobloval prsty na rukou. 

 

V současnosti pracuje stále jako řezbář, je ženatý a má 3 syny. Jeho poselství pro dnešní 

mladou generaci zní: "Každá generace má právo mít nějakou revoltu…“ 
 


