
Scénář k videu – Pamětník mons. Václav Kulhánek 

Video zpracoval tým ZŠ Bezdrevská 3 

(Poznámka: Klasickým písmem je napsáno, co je právě ve videu řečeno, kurzívou je 

popsáno, co se v tu chvíli objevuje na obrazovce na pozadí mluveného slova).  

1. Obraz  

Pan Václav Kulhánek se narodil v roce 1930 v Drahově, což je malá vesnice nacházející se čtyři 

kilometry od Veselí nad Lužnicí. Jeho tatínek byl zedník a zedníkem se měl stát i malý Václav. 

Ten se ale velmi dobře učil, a tak učitelé přemluvili jeho rodiče, aby chlapce poslali studovat.  

Děvčata kreslí pana Kulhánka jako miminko.  

2. Obraz  

V této době již Václav chodil pravidelně ministrovat do kostela v Drahově. Kromě toho již ve 

svých dvanácti letech pomáhal panu faráři vypisovat matriční doklady z drahovské matriky, 

které po Češích neustále vyžadovaly protektorátní úřady. I pan farář viděl, že Václav je 

mimořádně nadaný chlapec, a tak navrhl rodičům, že by se mohl stát knězem. To by obnášelo 

studium na gymnáziu v Českých Budějovicích. 

Děvčata kreslí, jak pan Kulhánek opisuje matriční doklady spolu s panem farářem.  

3. Obraz 

Václav byl zprvu na vážkách, to se ale změnilo o bílé sobotě v dubnu roku 1944. Tehdy ještě 

netušil, že kvůli politickému vývoji v Československu mu bude umožněno stát se knězem až za 

dlouhých dvacet devět let.  

Děvčata kreslí, jak se pan Kulhánek sám v sobě rozhodne, že se stane knězem.  

4. Obraz 

Nejprve přání zhatila probíhající druhá světová válka. Němci v září 1944 zavřely všechny 

střední školy v Protektorátu Čechy a Morava.  

Děvčata kreslí probíhající válku a zavření všech středních škol v Protektorátu Čechy a 

Morava.  

5. Obraz  



Místo toho, aby pan Kulhánek započal svá gymnaziální studia, byl ve svých 14 letech nasazen 

na práci. Nejprve na veselských blatech těžil rašelinu, dále opravoval jezy na řece Nežárce, a 

nakonec pracoval v rafinérii lihu ve Veselí nad Lužnicí.  

Děvčata kreslí, jak je pan Kulhánek místo studia nasazen na práci.  

6. Obraz 

V květnu roku 1945 skončila válka, a tak mohl od září konečně nastoupit na Jirsíkovo 

Gymnázium.  

Děvčata kreslí konec války.  

     7. Obraz  

Maturoval v roce 1949 a to už přes rok vládli komunisté. Přesto ještě po maturitě nastoupil na 

jeden rok do kněžského semináře v Českých Budějovicích.  

Děvčata kreslí, jak pan Kulhánek odmaturoval na Jirsíkově gymnáziu v Českých 

Budějovicích. 

8. Obraz  

V roce 1950 už ale komunisté natvrdo pronásledovali církev a všechny semináře v republice 

zavřeli.  

Děvčata kreslí, jak komunisté zavírají kostely.  

9. Obraz  

Cesta pana Kulhánka ke kněžské dráze byla opět zapovězena. Místo studií byl mladý muž 

poslán k pomocným technickým praporům, zkráceně k PTP. Byly to tábory nucených prací pod 

rouškou vojny. U PTP pan Kulhánek pracoval na vojenských stavbách. 

Děvčata kreslí, jak by pan Kulhánek poslán k PTP.  

10. Obraz    

Nakonec se konce vojny dočkal. Na vojně pan Kulhánek prožil hrozné věci, ale našel tam i něco 

velmi cenného – přátelství.  

Děvčata kreslí, jak byl pan Kulhánek propuštěn z PTP a že našel na vojně přátelství.  

11. Obraz  



Po propuštění z vojny byli příslušníci PTP nadále sledováni státní bezpečností. Pan Kulhánek 

uvažoval, co bude dělat dál. Přání pokračovat ve studiu teologie a stát se knězem se mu nakonec 

přece jen splnilo, musel ale počkat až do pražského jara v roce 1968, kdy bylo opět možné 

teologii studovat. Do té doby pracoval 19 a čtvrt roku jako dělník ve fabrice Prefa ve Veselí 

nad Lužnicí. Stejně jako na všem ve svém životě, i na tomto období se snaží pan Kulhánek 

hledat to hezké.  

Děvčata kreslí, jak pan Kulhánek pracoval ve fabrice PREFA ve Veselí nad Lužnicí.  

12. Obraz  

Nakonec až v červnu roku 1973, ve svých třiačtyřiceti letech byl pan Kulhánek vysvěcen na 

kněze. Konečně tak bylo naplněna myšlenka, kterou si předsevzal ve čtrnácti letech a která ho 

za celý život neopustila. Stal se kaplanem v českobudějovické katedrále, také pracoval na 

biskupství jako archivář, byl soudcem církevního soudu v Praze a kancléřem 

českobudějovického biskupství.  

Děvčata kreslí, jak byl pan Kulhánek vysvěcen na kněze.  

13. Obraz 

 Do důchodu šel ve dvaaosmdesáti letech.  

Děvčata kreslí, jak šel pan Kulhánek do důchodu.  

14. Obraz  

A na jaké období ze svého života vzpomíná vůbec nejraději?  

Děvčata kreslí usměvavou tvář pana Kulhánka.  

15. Obraz  

KONEC  

16. Obraz  

TITULKY 

 


