
ŽIVOTOPIS – JAROSLAV KOČÍ 

Pan Jaroslav Kočí se narodil 10. 1. 1944 v Ostrovačicích, později se však celá rodina přestěhovala do 

Chrlic poblíž Brna. Rodiči byl spolu se svou starší sestrou Marií veden k víře v Boha.  

V roce 1973 se pan Kočí oženil se svou manželkou Terezií, se kterou má dvě děti – syny, kteří žijí 

v současnosti v Brně. Svou manželku poznal pan Kočí zajímavým způsobem, když ji potkal jako 

průvodčí ve vlaku, poté co se vracel z vojny v roce 1972. Svůj společný život začali v Chrlicích, pak se 

přestěhovali do Koryčan, odkud manželka Terezie pochází.  

Pan Kočí nastoupil do školy 1. 9. 1950 a v roce 1958, ukončil základní vzdělání závěrečnou zkouškou. 

Učil se velmi dobře, dokonce měl samé jedničky, studovat ale nešel, protože věděl, že by ho kvůli jeho 

víře nepřijali. Jeho rodina nebyla přímo pronásledována, ale kvůli svému náboženskému přesvědčení 

nemohli profesně příliš růst. Proto věděli, že o některé věci nemá cenu žádat. Pan Kočí měl však strýce, 

který byl členem komunistické strany a ten mu zajistil studium alespoň na střední škole, ve které se 

vyučil v oboru radiomechanik. Po ukončení školy v roce 1961 začal pracovat v národním podniku 

TESLA Brno, poté se i s menšími znalostmi dostal na vysokou školu. 

Z vysoké školy vzpomíná pan Kočí na zajímavou událost, která se stal jeho vyučujícímu a svědčí  

o způsobu perzekuce, kterou od komunistické strany zažívali všichni, kteří svobodně vyjadřovali své 

názory. Docent, který přednášel o principech ekonomie, studentům vyprávěl, jak je socialistický systém 

u nás ekonomicky nefunkční. Kvůli tomuto názoru byl onen přednášející vyhozen ze školy. Pak se živil 

se jako výběrčí kůží. Úsměvné bylo, když si tento intelektuál natiskl kartičky ve znění – docent inženýr 

Karel Kříž CSc., certifikovaný výběrčí kůží Národního podniku. Dostalo se to ale do televize a byl 

vyhozen i z této práce.  

Rok 1968 zastihl pana Kočího těsně před ukončením vysoké školy. Když mu jeden kněz říkal, že je jen 

otázkou času, kdy k nám vtrhnout Rusové, nechtěl tomu pan Kočí věřit. Za 14 dní, ale na vlastní uši 

slyšel, jak na brněnském letišti přistávají letadla, jedno za druhým, a vyjíždějí z něj tanky. To bylo pro 

pana Kočího traumatizující.  

V roce 1969 pan Kočí úspěšně promoval, následně začal pracovat ve výpočetním středisku Českých 

drah v oblasti údržby počítače. Tam pracoval až do roku 1990, kdy vstoupil do komunální politiky, stal 

se starostou Koryčan. I v současnosti je pan Kočí stále aktivní, pracuje pro organizaci Orel.  

 


