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KAMILA: Novinář, politický komentátor a spisovatel Milan Kocourek 

se narodil v roce 1946 v Liberci. Rodiče se ovšem seznámili v Kolíně. 

Druhou světovou válku nezažil, přesto mu v tom nejpodstatnějším 

život ovlivnila. Ve městě pod Ještědem prožil šťastné dětství 

i dospívání.

 

7.51 - 7.57 Takže moje maminka utíkala do vinic, aby se skryla 

před bombama, před náletem. Tatínek taky a tam se právě 

seznámili.

0.30 - 0.46 Moje první vzpomínka, když jsem začal brát rozum, 

maminka plakala u rozhlasu, když bylo oznámeno v rádiu 

československém, že byla popravena Milada Horáková, která 

neměla ráda komunisty.

ÚVODNÍ  MELODIE :  THE  CLASH  -  LONDON  CALL ING

0 .01  -  0 . 10



KATRIN: V roce 1965 začal studovat zahraniční obchod na Vysoké 

škole ekonomické v Praze. Účastnil se mezinárodních studentských 

konferencí a právě na jedné z nich navázal velmi důležité přátelství 

se Skotem Fraserem Cameronem. Se svou budoucí manželkou tak 

i díky němu mohli na rok odjet studovat do Dundee.

 

22.54 - 23.12 No, já jsem byl kolikrát byl hrozně dožranej kvůli 

nějakýmu problému politickýmu a zařval jsem na celou chodbu - 

jsem otevřel dveře svýho pokoje, dvojáku - a zařval jsem: “Smrt 

komunismu!” 

a prásk´ jsem dveřma. A jednou, když jsem to opět takhle udělal, 

tak se ozval z jiného patra Alois Kazda..

23.38 - 23.51 … zařval, myslím, že to bylo ze spodního, nebo 

z horního: “Kocourku, vyspi se z toho, zejtra ti bude líp!” a taky 

prásknul dveřma. Ale nikdy jsem neměl potíže kvůli tomu, že jsem 

vyjadřoval své politické názory.

 

BARBORA: Zpráva o invazi vojsk varšavské smlouvy do 

Československa zaskočila pana Kocourka právě ve Velké Británii, 

konkrétně ve výtahu budovy Marks and Spencer - svého tehdejšího 

zaměstnavatele v Londýně, kde mu jeho kolega vyjádřil lítost nad 

situací doma. Rozhodl se do Čech vrátit, ale nakonec to byla jen 

krátká návštěva.

 

37.14 - 37.41 Načež jsem šel do Hyde Parku, abych tam našel šutr, 

abych ho prohodil sovětským velvyslanectvím - oknem, to byla moje 

první myšlenka, to byla moje reakce taková. Tak jsem prostě šel, šutr 

našel, no, a přijdu k sovětské ambasádě, která byla za rohem 

od československé, načež jsem viděl, že tam je víc policajtů než 

normálních lidí, čili že by mě okamžitě zatkli, kdybych začal házet 

šutry do sovětského okna.



KAROLÍNA: Během svého působení v BBC po určitou dobu používal 

pseudonym Petr Ještědský, aby kvůli němu neměla rodina potíže. 

Poté, co jeho bratr dostudoval, vrátil se k rodnému jménu. 

S rodinou v Čechách komunikoval nejrůznějšími způsoby.

 

51.50 - 52.24 Tatínek, když to slyšel, poslouchali moji rodiče, že jo, 

tak říkal: “Jsem rád, že opět slyším naše krásné české jméno až z 

Londýna.” Můj táta byl antikomunista a pak, když jsme si natáčeli, 

my jsme si natáčeli normálně magneťákem, na magnetofonové 

pásky pořady, myslím, namlouvali jsme si věci s rodiči, dávali jsme 

to do polských oplatek a posílali jsme to jako polské oplatky, kulaté. 

V životě na to nikdo nepřišel.

 

ADÉLA: Po událostech v listopadu 1989 se pan Kocourek často a rád 

vrací do Čech, konkrétně do Kolína, kde přebývá v domku po svých 

prarodičích. Stále působí jako komentátor politické situace ve Velké 

Británii, pracuje například pro Českou televizi. Jeho velkým 

koníčkem je psaní, brzy by mu měla vyjít životopisná románová 

prvotina o Pavlu z Kravař.


