
       Životopis pana mons. Václava Kulhánka 
 

Pan Václav Kulhánek se narodil 14. 2. 1930 v Drahově, což je malá vesnice nacházející 

se nedaleko od Veselí nad Lužnicí. Jeho rodiče měli malé hospodářství a tatínek byl zedníkem.  

Navštěvoval obecní školu v Drahově, měšťanskou školu ve Veselí nad Lužnicí a poté 

měl nastoupit na obchodní akademii v Táboře.  

Důležitou osobou, která vstoupila do života pana Kulhánka, byl drahovský pan farář. 

Ten ho připravoval na to, že se jednou stane knězem. Malý Václav mu pomáhal ve svých 

dvanácti letech vypisovat matriční listy, které po Češích vyžadovaly protektorátní úřady a také 

ministroval v drahovském kostele.  

Ještě před zkouškami na obchodní akademii pan farář přesvědčil chlapcovi rodiče, aby 

Václav nastoupil na gymnázium v Českých Budějovicích, kde se vyučovala řečtina, kterou by 

potřeboval v budoucnu při studiu teologie. Pan Kulhánek si tehdy ještě nebyl jist, jestli chce 

knězem být. Na pevno se rozhodl 8. dubna 1944 na bílou sobotu.  

Kvůli probíhající 2. světové válce na gymnázium nemohl nastoupit, jelikož střední školy 

v protektorátu byly uzavřeny. Místo toho byl nasazen na práci. Nejprve těžil rašelinu na 

veselských blatech, později opravoval jezy na řece Nežárce a nakonec pracoval v rafinérii lihu 

ve Veselí nad Lužnicí.   

V září roku 1945 nastoupil na Jirsíkovo Gymnázium, kde roku 1949 odmaturoval. To 

už přes rok vládli komunisté. V roce 1950 již komunisté natvrdo pronásledovali katolickou 

církev a kněžský seminář v Českých Budějovicích, do kterého pan Kulhánek po maturitě na 

gymnáziu nastoupil, byl uzavřen.  

Místo studií musel jako bohoslovec (student teologie) nastoupit k PTP (pomocné 

technické prapory), kde tvrdě pracoval na vojenských stavbách a kde strávil dlouhých 40 

měsíců. Příslušníci PTP byli po propuštění z vojny nadále sledováni státní bezpečností.  

Pan Kulhánek po návratu z vojny nastoupil do továrny Prefa ve Veselí nad Lužnicí, kde 

pracoval jako dělník 19 let, avšak myšlenka stát se knězem ho nikdy neopustila, proto se 

rozhodl, že se neožení. 

V roce 1968, v době pražského jara, kdy se uvolnily politické a společenské poměry 

v Československu, bylo umožněno panu Kulhánkovi dálkově studovat na kněze v Litoměřicích. 

Studium ukončil v roce 1972. 

V červnu roku 1973 byl ve svých 43 letech vysvěcen na kněze. Přišel do Českých 

Budějovic a stal se kaplanem v českobudějovické katedrále. Také pracoval na biskupství jako 

archivář, byl soudcem církevního soudu v Praze a kancléřem českobudějovického biskupství. 

Do důchodu šel ve dvaaosmdesáti letech, ale dodnes téměř každý den slouží mše. 


