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Přílohy 

 

Příloha č. 1:  

Rozhovor s Alicí Marxovou, bývalou redaktorkou a nynější šéfredaktorkou 

časopisu Rch, 2013 

 

1. Jak dlouho jste redaktorkou / šéfredaktorkou RCH a co Vás motivuje k tomu, že 

jste v této redakci již tolik let? 

Šéfredaktorkou jsem od loňského podzimu (11/2012). Ačkoli se může zdát, že práce 

v takovém časopisu není moc ambiciózní zaměstnání, mně vyhovuje: pokládám ji za 

zajímavou, smysluplnou, zahrnující široké pole témat a autorů, od středověkých 

náboženských filosofů až po současné izraelské umělce. 

 

2. Proč došlo ke změně názvu časopisu z Věstníku na Roš Chodeš? Kdo vymyslel 

tento název? Jak tyto změny vnímali čtenáři? 

Aby se nový časopis po listopadu 1989 odlišil od starého, aby se naznačilo, že tu je 

něco nového. Název vymyslel Jiří Daníček roku 1990. 

 

3. Jaký je podle Vás jeho hlavní přínos? 

Myslím, že je snadno dostupným zdrojem různorodých informací pro lidi, kteří se 

zajímají o židovství, možností, jak se na něčem podílet, když třeba nemají přímo 

potřebu chodit do synagogy nebo na židovskou obec. Myslím, že Rch plní do určité 



míry funkci mostu mezi těmito lidmi a obcí. Obsahuje také články, kterým by 

masová média nedala prostor, protože nejsou dostatečně „chytlavá“. 

 

4. Myslíte si, že je Rch přitažlivý i pro mladší čtenáře? 

Podle mne ano, máme v něm rozhovory (od přeživších holokaustu po historiky, 

spisovatele, hudebníky, režiséry z Čech i zahraničí), literární ukázky, výborné 

komentáře k dění v Izraeli, to snad může zajímat i mladé lidi. 

 

 

5. Vzhled  Rch se od druhé poloviny 90. let víceméně nezměnil, proč tomu tak je? 

Úprava ve třech sloupcích nám připadá přehledná i výtvarně zajímavá, snažíme se 

shánět dobré ilustrační fotografie či kresby. Takže proč to měnit? 

  

6. Jak se měnil obsah v průběhu let?  

Časopis se rozšířil, z původních „věstníkových“ dvanácti stran na 16, pak 24 a nyní 

na 28 stran. Obsahově se snažíme o co nejširší záběr – judaismus, aktuality, 

rozhovory, literární ukázky a recenze, recenze výstav a texty o židovských umělcích, 

články z různých období historie, dění v Izraeli, v Evropě, v USA, informační a 

kulturní servis. Přispívají nám i zahraniční autoři, několik z nich patří k „dětem 

Maislovky“, lidem, kteří navštěvovali obec jako mladí v roce 1968 a po okupaci 

emigrovali. Měli jsme štěstí, že jsme mohli představit rozhovorem či články 

čtenářům i řadu osobností ze starší předválečné generace, Viktora Fischla, prof. 

Davida Flussera, Rudolfa Vrbu, Ruth Bondy, Dr. Hanuše Weigla, kteří po roce 1990 

přijeli domů a s Rch ochotně spolupracovali.  

Postupně jsme začali spolupracovat s mladšími autory, s mladými hebraisty, 

překladateli z hebrejštiny, lidmi z Židovského muzea v Praze, kteří nás občas 

upozorňují na témata, někdy je i sami zpracovávají.  

 

7. Jak vybíráte témata do Rch, když se jedná o měsíčník? 

Snažíme se zachytit, co zajímavého z židovského světa se děje u nás i v zahraničí, 

reagujeme na různá historická či kulturní výročí, na nové publikace, nové výstavy. 

Hodně prostoru je věnováno výtvarnému umění a židovským památkám. Jsme rádi, 



že ke kmenovým autorům patří Arno Pařík z Židovského muzea, který se těmto 

tématům věnuje.  

 

8. Již od 90. let dostáváte pravidelně do redakce anonymní dopisy jednoho autora. 

Co je jejich obsahem? Zajímali jste se někdy o to, kdo je jejich odesílatelem a co 

tím sleduje? 

Těch dopisů už jsou stovky. Jedná se o člověka zřejmě ne úplně duševně 

vyrovnaného, který se nějakým způsobem ztotožňuje s židovstvím. Přiznám se, že 

jeho dopisy zatím ukládáme a snad je časem nějak zpracujeme. Ale vzkazy na 

obálkách jsou někdy nečekaně vtipné.  

 

9. Neuvažovali jste někdy v minulosti o tom, že byste vydávali Rch častěji, než jen 

1x měsíčně? 

Zatím ne, nevím, jestli bychom to zvládli a našli tolik témat na dvě čísla měsíčně. 

 

10. V čem si myslíte, že se Rch liší od křesťanských nebo jiných církevních periodik? 

Přiznám se, že křesťanská periodika moc neznám. Dříve nám chodil do redakce 

Český zápas, v porovnání s ním mi Rch připadal modernější, rozmanitější.  

 

11. Proč by se neměla podobná periodika jako Rch přestat vydávat? 

Mají svou tvář, nesnaží se zpracovávat obecně zpracovávaná témata, témata 

„hlavního proudu“, ale věnují se spíše lidem a tématům, o nichž se tolik nemluví či 

nepíše – to ovšem neznamená, že tito lidé či témata jsou méně závažná či zajímavá, 

leckdy to je naopak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2:  

Rozhovor s Tomášem Pěkným, nynějším redaktorem a šéfredaktorem časopisu 

Rch v letech 2006 – 2011, 2013  

 

1. Co vás vedlo k tomu stát se redaktorem časopisu Roš Chodeš? 

Nabídka možnosti vrátit se k svému povolání – do té doby jsme pracoval patnáct let jako 

studnař, od roku 1970 jsem byl v manuálních zaměstnáních.  

2. V jaké době jste zastával funkci šéfredaktora? 

V letech 2006-2011. 

3. Kdy jste vstoupil do redakce a za jakých okolností? 

V únoru nebo březnu 1990. Za výborných okolností: změnil se režim. 

4. Vnímali čtenáři přerod časopisu z Věstníku na Roš Chodeš? 

Myslím, že ano: tenkrát se ale měnilo skoro všechno a s Věstníkem se muselo něco udělat. S 

jeho podobou i obsahem. 

5. Bylo někde pro čtenáře odkomunikováno, že Věstník se změní v Roš Chodeš? 

Nepamatuji si, ale stačí nahlédnout do Věstníku. 

6. Vy sám jste nějak přispíval do Věstníku? 

Samozřejmě. 

7. Proč jste nenechali časopisu název Věstník a kdo vymyslel název Rch? 

Důvod viz odpověď na otázku č. 4. Název vymyslel myslím Jiří Daníček. 

8. Kde všude byl v letech 1990-2005 distribuován časopis RCH? 

Kromě do židovských obcí, jsme ho vozili do několika knihkupectví, z nichž některá už 

neexistují (např. Růžička – pasáž Slovanský dům) a do antikvariátů: Ztichlá klika a 

antikvariátu v Široké.    

9. Co považujete za jeho hlavní milníky / přelomové okamžiky? 

Je jich několik: duben 1990, změna názvu a podoby časopisu (návrh Aleš Krejča), přechod na 

barvu, rozšíření časopisu (2x).   



10. Nastal někdy v historii časopisu okamžik, kdy jste mysleli, že jej budete muset přestat 

vydávat? 

To by ho musel přestat vydávat vydavatel. 

11. Kdo je čtenář časopisu Roš Chodeš? 

Rch je a) něco jako závodní časopis, musí vyhovět čtenářům různého věku a nejrůznějších 

zájmů, věřícím i bezvěrcům, starým i mladým, lidem věcným i romantičtějším; b) jeden z 

jeho dalších úkolů: zaujmout a informovat i nežidovské čtenáře. Svým způsobem taky 

reprezentuje a prezentuje židovskou obec v českých zemích.  

12. Myslíte si, že je RCH přitažlivý i pro mladší čtenáře?   

Mohl by být. 

13. Měla ostatní židovská periodika vznikající v průběhu let nějaký vliv na čtenost/obsah 

RCH? 

Na čtenost myslím, že ne, na obsah určitě ne. 

14. Jaký byl náklad RCH 1990-2005, jak moc klesl vznikem konkurence? 

Přesnou výši neznám, je pohyblivá a řídí se spíše demografickými proměnami (úmrtí starší 

generace apod.), než konkurencí. 

15. Proč byl jednu dobu RCH vydáván ŽOP? 

Šlo tuším o nějaký administrativní pohyb. 

16. Vzhled RCH se od druhé poloviny 90. let víceméně nezměnil, proč tomu tak je? 

Protože se osvědčil: udržuje časopis pohromadě navzdory velmi rozdílným rubrikám, je 

navržen klasicky, což konvenuje lehce konzervativnímu ladění. 

17. Jak se měnil obsah v průběhu let? 

Snažíme se o větší pestrost témat – při ustáleném schématu rubrik. Dáváme větší důraz na 

obrazový doprovod a kvalitu tisku.   

18. Co Vás motivovalo k tomu, že jste tolik let v redakci tohoto časopisu? 

Baví nás to a myslíme, že to umíme. 

19. Jaký je podle Vás význam náboženských a církevních médií obecně? 



Obecně netuším, pokud jde o židovská média v českých zemích, jejich základní význam 

zůstává (byť ne tak naléhavě), de facto stejný jako na počátku 90. let a vlastně i dříve: pomoci 

udržet už téměř vymřelé židovské obci povědomí o sobě samé. 

20. Nechal se někdy RCH ovlivňovat Federací židovských obcí (FŽO) nebo fungoval vždy 

zcela autonomně? 

Pokud vím, FŽO nikdy dění v Rch a jeho obsah nijak negativně neovlivňovala.    

21. Na jakém základě jste vybírali témata do Rch, když se jedná o měsíčník? 

Jako to dělají jiná periodika: něco nabízí autoři, něco objednáváme, něco píšeme sami: 

sledujeme politické a kulturní dění. Akcent měsíčníku je zřejmý: kultura místní i světová, 

historie starší i nová. 

22. Neuvažovali jste někdy v minulosti o tom, že byste vydávali Rch častěji, než jen 1x 

měsíčně? 

Myslím, že ne, nevím o tom.. 

23. V čem si myslíte, že se Rch liší od křesťanských nebo jiných církevních periodik? 

Neznám je natolik, abych mohl srovnávat. Ale před časem mi řekl prof. Heller z evangelické 

fakulty, že by potřebovali taky tak živý časopis.  

24. Kromě v časopisu Rch pracujete také jako editor vydavatelství Sefer. Kdy bylo založeno 

toto nakladatelství a co je jeho účelem? 

Myslím, že v roce 1991, založili ho stejní lidé, kteří dělali a dělají Rch a se stejným záměrem. 

Jeho základním úkolem v prvních letech bylo zaplnit téměř padesátileté vakuum ve vydávání 

základní literatury na téma Židé, judaismus apod. První knížky byly tedy: průvodce po žid. 

památkách (J. Fiedler), Historie Židů v Čechách a na Moravě (první moderní kompendium na 

toto téma), slovníky: Judaismus od a do z,  Zrození moderního sionismu atd. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí 

v ČR (text) 

 

Rozhovor s Tomášem Krausem, předsedou Federace židovských obcí v České republice, 

2013 

 

1. Proč se Věstník přejmenoval na Roš Chodeš? 

Jmenovalo se to Věstník RŽNO – Věstník židovské náboženské obce a my jsme nějak kolem 

roku 1990, 1991 změnili název z Rady na Federaci, protože jsme si říkali, že když se slovo 

Rada přeloží do ruštiny, tak to znamená Sovět, což se nám nelíbilo.  

 

2. Takže Věstník/Roš Chodeš vydávala nepřetržitě Federace? 

Teď si ty data přesně nevybavuji, ale v jednu dobu se stalo to, že jsme na vydávání neměli 

peníze. Takže se toho ujala Pražská obec jeden čas a financovala Rch. Pak jsme si ale řekli, že 

je to celostátní médium, a že nedává smysl, že to vydává Praha. A tak jsme to zase zpátky 

přebrali my. Všechno to vlastně souvisí s rozpočty – potom na to už zase peníze byly. Ale 

těch 5-6 let to bylo formálně pod ŽOP, protože ta to platila. Formát časopisu ale zůstával 

pořád stejný. 

Kvůli tomu, že jsme vzali vydávání Rch zase pod sebe, vznikly Obecní noviny. Protože Praha 

zjistila, že takové podobné periodikum také potřebuje, tak vymysleli Obecní noviny. Pak to 

kopírovali. Většina židovských obcí má vlastně nyní svůj vlastní časopis. Tedy ne všichni, ale 

někteří – Liberec, Teplice, Olomouc. Někteří je mají dokonce na internetu.  

 

3. A FŽO se podílí na vydávání Rch jen finančně? 

Rch je naší součástí. Kdybychom se podívali na organizačního pavouka, tak ano, redakce 

spadá pod nás, pod FŽO. Redakci ale zajišťují lidé ze Seferu, což je nakladatelství založené 

také Federací.. 

 

4. Kolik procent z nákladu pokrývají peníze z prodeje Rch jeho vydávání? 

Hrozně malo, vždyť jsme to prodávali za 10-15 Kč. A náklad byl okolo 2000. Takže výdaje 

byli o dost vyšší, ale konkrétní čísla bohužel nevím. 

 

 



5. A kdo má vliv na složení redakce? 

No v zásadě je to věc šéfredaktora.  Dříve Jiřího Daníčka a teď Alice Marxové. A jednu dobu 

také byl šéfredaktor Tomáš Pěkný. Ono se to vlastně pořád střídá, ale pořád jsou to ti samí 

lidé.  

 

6. Kdo má vliv na témata v Rch. Máte spolu nějakou redakční radu? 

To si všechno dělá redakce sama. Oni mají redakční radu, která se sejde vždy před uzávěrkou, 

a řeknou si, jakým tématům dají jaký prostor. A teď je to obzvlášť aktuální, protože se 

rozšířili. Myslím, že o 4 stránky od nového roku. Takže to musí naplnit. 

 

7. A kdo podle vás čte Rch? 

Co já vím, tak lidé, co chodí na ŽOP, tak všichni. Alespoň, co vím z reakcí. Například když 

tam napíšu nějaký článek, tak pak za mnou všichni chodí a reagují na něj a říkají mi, že si ho 

přečetli. To jsou lidé z toho okruhu ŽOP případně z těch obcí mimopražských. Mimo už je to 

s čteností horší, ale jsou lidé, kteří Rch odebírají pravidelně. To jsou různé křesťanské církve 

nebo na fakultě teologické, tam to odebírají. Tam velice pečlivě všechno studují a probírají.  

 

8. A když jste zmínil, že do Rch také přispíváte. Ten podnět přijde z redakce nebo je to 

vaší vlastní iniciativa, že napíšete článek? 

Většinou je to na mě. Už jsem dělal témata, která byla taková nadčasová, ty jsem si vymyslel 

sám. Ale když třeba píši nějaké reference o tom, co se děje v zahraničí, tak to už je 

domluvené. Píši o všech důležitých kongresech, které se konají někde ve světě, protože je 

dobré, aby se o tom vědělo. A není to jenom o tom kongresu, ale je to vždycky zasazené do 

nějakého širšího kontextu.  

 

9. Jaké jsou plány do budoucna s Rch? Plánujete ho rozšířit? 

Teď se to už rozšířilo. Plány máme jiné, ale zatím je to všechno ve stádiu nějakých úvah. 

Vedle Rch běží nově také Tiskový informační servis. A teď jde o to, jak to propojit, a jestli 

vůbec. Jak to navzájem zkomunikovat.   

 

10. Co je tiskový informační servis? 

Ten je na internetu. To je vysloveně internetové médium. Jsou tam každý den 3-5 zpráv, které 

jsou aktuální. Tím, že Rch je měsíčník a nemůže tam tyhle aktuální záležitosti dostat, tak 

vlastně vznikl Židovský tiskový a informační servis, který má tuto neaktualitu nahradit.  



Původní představa byla dokonce taková, a to se nám zatím nepovedlo, musím říct, že ten 

Židovský tiskový a informační servis budou odebírat všechny redakce novin, časopisů, 

televizí. Protože jsou tam objektivní informace o Izraeli, informace z diaspory a informace od 

nás. Zhruba tyto tři okruhy. Ale jsou to informace kulturní, politické, všeobecné, prostě všeho 

druhu.  

Takže každý den se tam objeví 3 až 5 nových zpráv. A ty jsou ověřovaný z několika zdrojů, 

takže jsou opravdu spolehlivé. 

 

11. A to má také na starosti redakce Rch? 

Právě, že ne. Mají vlastní redakci. Židovský tiskový a informační servis – ZTIS.cz. Ale dělají 

to v zásadě dva redaktoři na půl úvazku.  Teď je otázkou, co s tím, protože obě média běží 

paralelně, ale moc nevíme, co s tím. Deník z toho neuděláme a internetový deník bychom 

z toho udělat mohli, ale zas Rch má úplně jiný formát a je jinak zaměřený.  

 

12. Když se vrátíme zpět k Rch. Měl jste nějaký vliv na jeho přejmenování z Věstníku na 

Rch v roce 1990? 

Myslím, že ano, ale už je to dávno. My jsme to vůbec chtěli celé začít dělat jinak. Aby to 

neevokovalo staré časy. Takže jsme změnili nejenom název, ale také jsme hlavně změnili 

obsah. Ve Věstník totiž vycházely aktuality, které pak mnohdy měly měsíční zpoždění. Také 

tam samozřejmě byly články, které byly nadčasové, jako to děláme dodnes. Když se člověk 

podívá v čase zpět na ty články, co vycházely, tak najde také nějaké nadčasové články, ale je 

vidět, že byly tou dobu poznamenané.  

 

13. A myslíte, že Rch má stále nějaký přínos pro své čtenáře. 

Určitě. Dnes jsou dva typy zpravodajství. Jedno takové to rychlé, co vypustí nějakou zprávu a 

druhý den o tom už nikdo neví a pak jsou taková ta nadčasová témata. To je strašně důležité, 

že to je. Protože i když se teď někdo podívá, třeba i po pěti letech, do nějakého staršího čísla 

Rch, najde tam zajímavá nadčasová témata. Články, které nejsou vysloveně jen spotřebním 

zbožím.  

 

14. Srovnávali jste se někdy Rch s některými křesťanskými periodiky? 

Srovnání jsme neprováděli, ale zabýval se tím někdo na fakultě. Buď Pavel Hošek, nebo 

někdo jiný na Teologické fakultě. Ne vysloveně srovnávání, ale pokud vím, tak se něco 

připravovala pro Revue, kterou vydává Společnost křesťanů a židů. Ale nevím, jestli se to 



nakonec dotáhlo do konce. Myslím ale, že asi ne. Řeklo se, že se udělá nějaký přehled pro 

členy, aby se zorientovali v tom, co kde vychází. Ale hlubší analýzu myslím nikdo nikdy 

nedělal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Obálka časopisu Věstník únor 1990 (obrázek) 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Obálka časopisu Roš chodeš červenec 1990 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Obálka časopisu Roš chodeš červen 1991 (obrázek) 

 

 

 


