
Petr Koukolík se narodil roku 1969 v Rokycanech. Vystudoval gymnázium, 
věnoval se hokeji a házené. Po událostech 17. listopadu 1989, kdy studoval 2. 
ročník fakulty elektrotechnické v Plzni, vypukla v Praze vlna studentských 
stávek. 

7:04-7.40:  

My jakoby jsme vůbec nic nevěděli, my jsme standartně v pondělí normálně 
všichni přišli do školy, ale už si myslim že už se ani pořádně neučilo už se to 
řešilo při těch přednáškách. Kde jsme v podstatě věděli že v Praze vlastně 
veškerý vysoký školy neučí a jsou všichni ve stávce takže v podstatě během toho 
pondělka se to dohodlo i u nás  že v podstatě od úterka v Plzni začíná 
studentská stávka. Shodou okolností my jsme v úterý měli vojenskou katedru. 

 8:04-8:23 A právě to vyšlo na ten začátek tý stávky takže na tom bylo docela 
zajímavý to, že my jsme měli vždycky  sraz v 8 hodin v těch kasárnech a tam 
z toho si pamatuju hlavně to že půlka lidí tam přišla v tom vojenskym a půlka 
lidí v civilu...... 

Petr Koukolík se stal členem stávkového výboru na Západočeské univerzitě a 
dostal za úkol jezdit po menších vesnicích a fabrikách. 

29:48-30:16 Asi s dvěma kamarádama jsme vyrazili, dostali jsme úkoly jet do 
Klenčí pod Čerchovem shodou okolností jsem tam byl i na vojně, ale to do 
dneška si pamatuju jak prostě tam do toho Klenčí jsme přijeli teď nevim teda 
kam jsme šli, jestli jsme šli někam na Národní výbor nebo já nevim a tam jsme si 
jako řekli že chceme jít navštívit JZD a ještě jsme byli v nějakej jednej firmě 

 31:29-32:00 Jestli to mělo nějakej význam spíš to bylo jako takový, voni nás 
totiž vysílali do takových těch malejch jakoby obcí. Nikdo jsme určitě nejel nevim 
do Brna nebo jo ale jezdilo se do vesnic, protože ty lidi v těch velkejch městech 
většinou už věděli vo co de ale v těch menších městech to jako ještě kolikrát lidi 
ani vůbec nevěděli co se děje. Takže my jsme byli spíš takový informátoři 
abysme řekli co se v tý Plzni nebo Praze děje 

Takovéto akce probíhaly po celém Československu a přispěly k pádu 
komunistického režimu. Petr Koukolík také vyjádřil svůj názor na postavení 
KSČM v dnešní době.  

  27:00-27:30 Já sem rád na jednu stranu jsem velice rád že v českej republice 
pořád existuje KSČM nebo jak se to dneska menuje, ale jsme hrozně rád, že se to 
tak jmenuje , protože daleko horší by bylo, kdyby to bylo třeba  v jiných státech, 



kde se přejmenovali, jmenujou se já nevim  Strana  Národního  Porozumění  to si 
teťkon vymýšlím, ale byli by v ní schovaný ty komunistí. 

Petr Koukolík také paradoxně dodává, že po revoluci se jeho život nijak 
zásadně nezměnil. Stále žije v Rokycanech, užívá si hokeje, vychovává své dva 
syny a věří, že se komunisté do čela vlády již nevrátí. Ale jak sám dodává, 
máme demokracii, všechno je tudíž možné. 

 


