
Tomáš Kulka  
Tomáš Kulka se narodil v roce 1948 v Novém Hrozenkově. Jeho maminka byla učitelka. 

Tatínek pracoval na pile a za 2. světové války prošel několika koncentračními tábory. 

 

Byl zatčen jako politický vězeň, později byl převezen do Osvětimi, kde byl tedy vězněn 

z důvodu, že byl židovského původu   

 

Jeho bratr Otto se přestěhoval do Izraele kde pracoval v kibucu a později začal 

vyučovat na zdejší univerzitě historii. Tomáš ho jel s druhým bratrem v 15 letech 

poprvé navštívit. 

 

Byly to dojmy 15ti letého kluka…../ … To znamená, že jsem byl úplně nadšený prostě, moře, 

palmy. 

 

 

V létě 1968, když do Československa vtrhli Rusové, byl zrovna na prázdninách v Izraeli. 

Rodiče mu z Prahy posílali telegramy, aby se zpátky  nevracel. 

 

Já jsem se vrátit chtěl, protože jsem měl v Praze přítelkyni. Nakonec jsme udělali takovou 

dohodu 9:47 ….. 9:57 že rok počkám venku, mimo Československo, a když si to nerozmyslím, 

tak se vrátím.  

 

Tomáš Kulka se rozhodl, že nezůstane v Izraeli, ale že odjede studovat vysokou školu do 

Anglie za svým strýcem. V Anglii se seznámil se svojí manželkou a po studiu se rozhodli 

přestěhovat do Izraele za zbytkem rodiny. Chtěl přednášet na univerzitě, takže se musel 

naučit hebrejsky. 

 

Kupodivu to není tak těžký jazyk, jak by se mohlo zdát, protože on má sice takové podivné 

písmenka, ale není příliš složitý. Je jiný.15:03 …. 15:12 Mluvit jsem se naučil docela rychle, 

čtení a psaní mi trvalo daleko déle. 
 

Kromě přednášek na univerzitě, také přispíval do rádia Svobodná Evropa. V pořadu 

„Naši korespondenti hlásí“ měl na starosti Jeruzalém a Střední východ. V Izraeli  v roce 

1973 zažil jomkipurskou válku:  

Já jsem v té době nebyl vojákem, ale dělal jsem jaksi válečného zpravodaje, s tím že jsem 

jednak hlásil o tom, jak ty boje se vyvíjí a také jsem několikrát se byl podívat na frontě, odkud 

jsem hlásil 

 

Po sametové revoluci Tomáš Kulka jezdil do Československa a dokonce zprostředkoval 

schůzku izraelského premiéra s Václavem Havlem.  

 

Izrael v té době byla docela malá země, každý každého znal, takže jsem se velice rychle dostal 

k sekretářce pana Šimona Perese a on mě potom pozval na setkání a prostřednictvím poradců 

Havlových, konkrétně Saši Vondry se domluvila ta návštěva 

 



V roce 1997 se Tomáš Kulka přestěhoval natrvalo do České republiky, v letech 1991 až 

2004 přispíval do týdeníku Respekt a dnes přednáší na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. 

 

celý projekt byl realizován z domova z důvodu pandemie:) 

 


