
Tomáš Kábrt – stručná biografie 

Tomáš Kábrt se narodil 15. 2. 1965. V té době bylo určité politické uvolnění. Vyrůstal 

převážně se svými vrstevníky, protože jeho bratr je o 8 let starší. Časem si uvědomil, že se vlastně 

nachází v systému, se kterým nesouhlasí. Nelíbilo se mu, že měl zakázáno poslouchat hudbu, kterou 

měl rád, číst knihy, které chtěl. Proto začal na střední škole s přáteli vydávat první časopisy. Kolem 

20tého roku se tomu začal věnovat naplno a s dalšími lidmi vydával časopis Západočeský průser a 

Západočeský stres. Protože tyto tiskoviny byly nelegální, tiskli si je sami. Ve vydávání časopisu se 

angažovali desítky lidí. Také založil svou kapelu Luncheon beat a psal texty pro známější kapelu 

Beatové družstvo.  

Komunismus pro pana Kábrta znamenal samé předstírané jásání davů, oslavy vítězství. 

V  textech své kapely vyjadřoval své pocity a postoje k režimu. Měli za to, že jim komunisté všelicos 

tají. Například se zajímal o emise a doly všeobecně. Z této doby mu zůstal velký zájem o ekologii. 

Pro své nesouhlasné postoje měl oplétačky s veřejnou bezpečností – policií. Prohledávali mu 

byt, brali mu například jeho kontakty na ostatní osoby. S vrstevníky si mysleli, ve své mladické naivitě, 

že když si nebudou všímat toho režimu, takže on si bude všímat jich. Jenže najednou je začali zatýkat, 

předvádět na výslechy a násilím ukončovat četné „protistátní“ akce.  

Bylo samozřejmostí daného věku, že hledali útěchu v alkoholu, drogách a sexu. Časem si 

Tomáš Kábrt uvědomil, že tudy cesta nevede a setkal se s Biblí a osobou Ježíše Krista. Věřící je 

doposud. V tomto okruhu se seznámil se spoustou nových lidí a mimo jiné zde potkal i svou budoucí 

ženu Hanku. I při této cestě hledání sama sebe, měl před sebou stále stejnou překážku – režim. 

Komunistická ideologie je totiž ateistická.  

Vysvobozením pro něho i pro celou naši zem, byl rok 1989 a Sametová revoluce. Pomáhal 

s rozmnožováním svobodných tiskovin = kopíroval tiskopisy. Také řídil přípravu prvních svobodných 

voleb v Sokolově.  

V roce 1990 se ve svých pětatřiceti letech oženil. Se svou ženou má dva syny a jak sám uvádí: 

je již 26 let šťastně ženatý. Starší syn právě ukončil studia na stomatologii a mladší syn studuje 

v Yorku v Anglii, na což si sám zřídil studijní stipendium. Žena Hanka je profesorkou na ISŠTE 

v Sokolově a pan Kábrt pracuje jako novinář a přednáší o náboženství na školách. 

Dle jeho vlastních slov si velmi váží toho, že už dvacet sedm let je svobodný. I kdyby se to 

změnilo, i kdyby zase nastala nějaká totalita, což je dle jeho mínění pravděpodobné, tak těch 27 let už 

mu nikdo nevezme. Užil si to a stále užívá.  


