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Post Bellum | Příběhy našich sousedů | Paměti národa

Víra

Ž ivotopis

„V mládí jsem našel víru,
zachoval ji, poznal jsem
krásnou a dobrou ženu,
prožil jsem s ní život.
Vy c h o v a l i j s m e š e s t d ě t í .
Zasazoval jsem se za lidská
práva. Sloužil jsem
demokracii.”

Narozen v Plzni 6. 1. 1949.

Filein sofia
1968
„Učil jsem podle vzoru
pana profesora Jana
Patočky mladé lidi milovat
moudrost v rámci bytových
s e m i n á ř ů . Te ď u č í m m l a d é
lidi na Univerzitě.”

maturoval na Střední průmyslové škole
spojové techniky v Praze

1968-1978

soukrom’ studoval filozofii u Jana Patočky

1/1977

podepsal Chartu 77

1977-1989

vedl vlastní bytový filozofický seminář

1989

působil ve vedení Občanského fóra

1990 - 1992

poslanec Federálního shromáždění ČSFR

1996 - 1998

člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1998 - 2004

senátor

1998 - 2001

předseda Občanské demokratické aliance

2015 - souč. odborný asistent Katedry politologie a
filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem
souč.

člen v Radě vlády pro lidská práva
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Odpoledne s panem Kroupou
Na setkání s panem doktorem jsme se velmi těšili. Před
naším setkáním jsme si pečlivě nastudovali jeho životopis.
K a ž d é h o z n á s zaujal ž ivot Daniela Kroupy, signatáře
Charty 77.

Rodinná firma dědečkova
čokoládovna
Čokoládovnu založil můj
dědeček kolem roku 1909.
Fungovala, zaměstnával lidi z okolí.
Čokoláda se vyvážela do Švýcarska.

Dětství
Měl jsem dobré dětství, skvělou
rodinu. Moje rodiče se milovali, ale
když mi bylo 13 let, rozvedli se a
bylo to pro mě velmi těžké životní
trauma. Říkal jsem si, že něco
takového bych svýcm dětem nechtěl
nikdy udělat.
Na fotografiích je pan Daniel
Kroupa s rodinou.

My jsme se pokoušeli zápasit o svobodu v
podmínkách totalitního režimu, ve kterém jsme byli
obklíčeni Státní’bezpečností, řada lidí, které jsem
považoval za přátele, byli klienti Státní bezpečnosti.
Všechno bylo zakázané. Všechno bylo znemožněné. Měli
jsme malé kontakty do zahraničí a žili jsme v malých
skupinkách. A přesto se nám podařilo prokázat, že v
těchto nemožných podmínkách se dá něco dělat.
Těmito slovy začíná vyprávění svého životního
příběhu, signatář Charty 77, pan Daniel Kroupa.
Narodil jste se 6. ledna 1949 v Praze. Vyrůstal jste ve
Vokovicích, kde měl váš dědeček továrnu na čokoládu
během první republiky. Jaký byl osud Vašeho
dědečka a jeho továrny za 2. světové války?
Továrnu mu zabavili Němci za války. Místní
komunisté
ho
tam
ochránili
před
nějakým
pronásledováním. Paradoxní bylo, že ve škole tehdy, byla to
padesátá léta, čili běžela velmi tvrdá komunistická
propaganda, vlastně už od mateřské školy a hlavním
tématem bylo, že továrníci – majitelé továren byli
utiskovatelé dělníků a že dělníci nenáviděli továrníky,
protože továrníci byli zlí lidé a když já jsem šel ulicí
domů, tak jsem potkal 1 .. 2 .. 3 lidi, kteří mě zdravili a
říkali: „Pozdravuj dědečka, my jsme dělníci z jeho továrny
a my jsme ho měli rádi“.
Váš studentský život výrazně ovlivnil pan
profesor Jan Patočka, který působil jako jeden ze tří
mluvčích Charty 77. Jeho pohřeb byl demonstrací
podpory Charty 77. Státní bezpečnost narušila celý
průběh jeho pohřbu. Jak to probíhalo?
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Odraz doby
„Ti, kteří kolaborovali nebo se
aktivně podíleli na utiskování
lidí a zneužívali výhody toho
režimu, tak si jenom počkali
až odrostou nové generace, až
staří poumírají. Až lidé
zapomenou jaké to bylo za
jejich vlády, no a samozřejmě
tak jako se z kariérismu nebo
dokonce z fanatismu připojili
k okupantské vládě, tak dnes
se stejných motivů se
pokoušejí dostat k moci a je
prakticky jisté, že tu moc
nebudou používat ve prospěch
ostatních lidí, ale jenom ve
prospěch svůj.
Když se blížil konec režimu,
tak jsem si představoval, že
bude trvat 20 - 30 let, než se
společnost nějakým způsobem
“uzdraví”. Ve skutečnosti to
bylo tak, že ty nejdůležitější
politické reformy se udělaly
za
pár
měsíců,
ty
nejdůležitější ekonomické
reformy se udělaly za pár let,
obojí ovšem jenom polovičatě.
Dneska jsme ve fázi úpadku,
což je smutné, ale určitou
útěchou může být, že i ty
mnohé rozvinuté demokracie
takovými fázemi prošly. Jde
jenom o to, abychom z toho
zase vyšli ve zdraví.”

Nad hřbitovem nízko byl vrtulník, který dělal hluk,
aby nemohli řečníci nad hrobem nic slyšet. Vedle
Břevnovského hřbitova byl sportovní oddíl, kde byla
plochá dráha, všechny motorky byly nastartované a
túrovali je tak, aby tam byl hluk skutečně nesnesitelný. Ten
pohřeb byla ostuda, která měla i mezinárodní přesah.
Další významnou osobou ve Vašem životě byl pan
prezident Václav Havel. Jaká je Vaše nejintenzivnější
vzpomínka na něj v souvislosti se Sametovou revolucí?
Až do okamžiku, kdy odstoupil Jakeš a nastoupil
nový předseda komunistické strany Urbánek, Havel šel do
Obecního domu na jednání. Když se vracel, byl obklopen
davem lidí .... a on zas chtěl někomu sdělit co se děje,
všichni byli napnutí, jak proběhlo jednání Občanského
fóra s komunistickou stranou. Zahlédl mě, tak na mě
zamával, dav se rozestoupil, já jsem se dostal k němu a s
vykulenýma očima jsem mu říkal: „Vašku, prosím tě, co
bylo, řekni mi.“ On se smál a říkal: „Nic.“ Jak nic, vždyť
si jednal s Urbánkem, co po tobě chtěl!?!? „Nic, chtěl,
abych mu podepsal knížky“. Co teda udělali? „Nic, jsou v
prdeli“. Toto byl pro mě okamžik svobody. Do této chvíle
jsme nevěděli, co bude. Jestli nás opravdu pozatýkají,
postřílejí někde na stadióně, nebo odvedou na Sibiř do
gulagu. Člověk nevěděl. Ale teprve v tomto okamžiku
všechno spadlo.
Co byste chtěl odkázat současné generaci?
Nenechte se odradit.
Máte svobodu.
Využijte možnosti, které máte,
a i kdyby vám někdo tu svobodu sebral,
vždy najděte nebo hledejte skulinu,
kde byste znovu tu svobodu mohli vydobýt.
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