
 
 

 

 

Milan Kocourek se narodil 2. 6. 1946 v Liberci Bohumilu a Miladě 
Kocourkovým. Jako jedináček nevyrůstal, má dva sourozence, mladšího bratra 
Bohumila a sestru Ivu. Rodiče pana Kocourka pocházejí z Kolína, dětství a dospívání 
ale prožíval v Liberci, který dodnes patří na vrchol seznamu jeho oblíbených míst. 

Vystudoval Střední stavební průmyslovou školu v Liberci. Poté rok pracoval 
jako konstruktér libereckého Agroprojektu a následně byl přijat na Obchodní fakultu 
pražské Vysoké školy ekonomické, obor Zahraniční obchod. Již během studií 
absolvoval několik zahraničních výjezdů a jeden takový přispěl k možnosti studovat 
na Univerzitě Dundee. Zde v roce 1972 promoval na M. A. (Master of Arts), později 
promoval také v Birminghamu na M. Soc. Sc. (Master of Social Science).  

Léto 1968 ho zastihlo v Londýně, do Čech se ještě na skok vrátil, rok 1969 
jemu i jeho budoucí ženě Aleně, se kterou se oženil první jarní den roku 1970, přinesl 
nutnost zásadního rozhodnutí. Mladý pár se rozhodl zůstat ve Velké Británii i s tím 
vědomím, že už se do Československa nemusí nikdy vrátit. 

V Anglii se Milanovi a Aleně Kocourkovým narodila dcera Kateřina Anneliese 
Milada Kocourková.  

Jakožto emigrant byl v nepřítomnosti odsouzen OS Liberec dne 5. 9. 1972, 
podle § 109/2 tr. z., k odnětí svobody nepodmíněně na 18 měsíců. Jeho osud neunikl 
příslušníkům Státní bezpečnosti, která se snažila jeho život za kanálem monitorovat. 

Co se profesního života týče, po krátké kariéře odborného asistenta 
na univerzitách Essexu (v Colchesteru) a v Birminghamu (Centre for Russian 
and East European Studies, CREES) přešel na rozhlasovou žurnalistiku. 

Působil 24 let jako redaktor českého vysílání BBC v londýnském Bush House, 
kde občas přispíval také do anglického vysílání BBC World Service. 

V roce 2000 byl jmenován stálým spolupracovníkem Českého rozhlasu 
ve Spojeném království. Dnes můžeme pana Kocourka slyšet jako komentátora 
aktuální politické a společenské situace na britských ostrovech, třeba 
i prostřednictvím obrazovky České televize. 

Jako londýnský zpravodaj přispíval do pražského Metropolitanu, Denního 
Telegrafu a Lidových novin. Je  autorem knih Dějiny Sokola Londýn a začátky české 
obce v Anglii (1990), Britské obrázky (2008), spoluautorem (se Zuzanou Slobodovou) 
biografického sborníku Československá Británie (2006), a editorem sborníků  Volá 
Londýn (2013) a Z Londýna opět něco, co nevíte (2016).  V důchodu se vrátil 
ke stavařině jako novinář: přispívá články o britské architektuře 
do časopisu  Development  News, který vychází v Praze anglicky a česky. Jeho 
novela Zrádce o Janu Čapkovi ze Sán vyšla na pokračování 
v Metropolitanu,  anglická povídka Paul Craw 1433 získala první cenu v literární 
soutěži British, Czech and Slovak Association v Londýně v roce 2011. Jeho životopis 
Pavla z Kravař se připravuje ke knižnímu  vydání. 

M. K. bydlí v Londýně. Miluje a často navštěvuje rodný Liberec, ale také Kolín 
a Držkov u Jablonce nad Nisou, kde má chalupu. Baví ho četba Bible, historická 
literatura, životopisy zajímavých osobností a hudba. 
 


