
   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013     Zuzana Kosáková 



   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

Zuzana Kosáková 

 

 

 

Roš chodeš – měsíčník Židovské náboženské 

obce (1990–2005) 

Bakalářská práce 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2013 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Zuzana Kosáková 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

 

 

Rok obhajoby: 2013 



   

Bibliografický záznam 

KOSÁKOVÁ, Zuzana. Roš chodeš – měsíčník Židovské náboženské obce (1990–2005). 

Praha, 2013. 38 s. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí bakalářské 

práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce „Roš chodeš – měsíčník Židovské náboženské obce (1990–2005)” si 

klade za cíl analyzovat ve zmíněném období židovský měsíčník Roš chodeš vydávaný 

Federací židovských obcí v Čechách a na Moravě a později také Židovskou obcí v 

Praze. V teoretické části přináší obecné informace o časopisu, jeho historii, účelu 

vydávání, rubrikách, redakční radě, autorech, distribuci, grafické podobě časopisu a o 

jeho financování. Ve výzkumné části přináší pohled na tematické složení časopisu Roš 

chodeš a jeho změny v průběhu let 1990–2005, změny grafické podoby časopisu a 

proměny ve složení redakce. Pro analýzu je vybráno vždy jedno číslo z každého čtvrtletí 

celého analyzovaného období, celkem se tedy analýze podrobilo 64 čísel časopisu. 

 

Abstract 

The final thesis "Rosh chodesh – Monthly magazine of Jewish community in Prague 

(1990-2005)" aims to analyze in a specific period Jewish monthly Rosh Chodesh 

published by the Federation of Jewish Communities in Bohemia and Moravia, and later 

also by the Jewish community in Prague. The theoretical part provides general 

information about the journal, its history, purpose, publishing, columns, editorial board, 

authors, distribution, graphic design of the magazine and its financing. The research 

section gives an insight into the thematic composition of the magazine Rosh Chodesh 

and its changes over the years 1990–2005, graphic design magazine changes and 

changes in the composition of the editorial. For the analysis we always selected one 

issue from each quarter of the entire analyzed period, total, therefore, the analysis 

underwent 64 issues of the magazine. 
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Úvod 

Roš chodeš (dále i Rch) je nejstarším nepřetržitě vycházejícím židovským 

periodickým časopisem na území České republiky (i Československa). Před rokem 1990 

vycházel tento časopis pod názvem Věstník židovských náboženských obcí v 

Československu, v polovině roku 1990 byl přejmenován na Roš chodeš s podtitulem 

Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku. Tento název 

je odvozen od hebrejského výrazu "hlava měsíce" či "nový měsíc"
1
. Časopis vydávala 

v průběhu let Federace židovských obcí v Čechách a na Moravě a také Židovská obec 

v Praze. Roš chodeš má od svého založení stálou redakci. Cílem této bakalářské práce 

Roš chodeš – měsíčník Židovské náboženské obce v letech 1990–2005 je zaznamenat 

vznik a vývoj obsahové části  časopisu Rch, který přináší již od roku 1934 aktuální 

zpravodajství o životě židovských obcí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku. 

Většina náboženských obcí v České republice (křesťanských, židovských, 

muslimských a jiných) vydává svá periodika. V českých podmínkách je zpracované 

téma křesťanských tištěných médií, židovskému časopisu Roš chodeš z pohledu jeho 

obsahu se ovšem zatím ještě nikdo nevěnoval. Částečně se tématu židovského tisku 

věnuje stať na téma židovství ve sborníku českých emigrantů ve Spojených státech
2
 a 

během zpracovávání materiálu bylo zjištěno, že toto téma nalezneme také v bakalářské 

práci Aleše Glace Reflexe vztahů sionistického a česko-židovského hnutí na stránkách 

vybraných periodik židovské minority ve 30. letech 20. století., obhájená v roce 2008 na 

Masarykově univerzitě v Brně. Autor se v ní zabývá vztahy českožidovského a 

sionistického hnutí ve třicátých letech dvacátého století a v práci analyzuje a srovnává 

zpravodajské a publicistické texty uveřejněné v českožidovském týdeníku Rozvoj a 

sionistickém týdeníku Židovské zprávy. Tato práce byla využita při zpracování této 

bakalářské práce pouze okrajově a veškeré z ní využité údaje jsou i patřičně citované.  

Pro lepší a hlubší poznání časopisu jsme přistoupili k obsahové analýze. A to i 

vzhledem k tomu, že časopis Rch usiluje o to nebýt pouze náboženským listem či jen 

věstníkem určitého společenství, ale také kulturním listem se specifickým zaměřením. 

                                                      
1
   S poukazem na lunární systém hebrejského kalendáře; Rch ovšem vychází pravidelně k prvnímu dni 

kalendáře občanského 
2
  DAGAN, Avigdor. Literature, the press, and publishing houses. The Jews of Czechoslovakia: Historical 

studies and surveys. Philadelphia, 1968, č. 523. 
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S přihlédnutím k tomu, že časopis vychází téměř nepřetržitě
3
 již od roku 1934, 

jsme se rozhodli věnovat obsahu časopisu pouze v období let 1990–2005, kdy časopis 

prošel největšími změnami – změnou názvu, obsahu i grafiky. Pro potřeby analýzy jsme 

se rozhodli využít vždy čtyři čísla z každého analyzovaného ročníku tak, aby bylo 

zastoupeno vždy jedno čtvrtletí. Vzhledem k rozsahu práce jsme základní analyzovaný 

soubor ukončili rokem 2005. 

V České republice se v současné době veřejně hlásí k židovskému náboženství 

okolo 3.000 lidí, avšak k židovskému etniku patří dle některých odhadů až pětinásobek 

lidí. Ti se společného kulturního ani náboženského života neúčastní, ani se k židovství 

oficiálně nehlásí. Bakalářská práce Roš chodeš – měsíčník židovské náboženské obce v 

letech 1990–2005 se snaží přiblížit obsah časopisu, který je určený pro velmi specifické 

a velmi různorodé publikum. Časopis totiž není určený pouze pro židovskou komunitu, 

ale je i volně distribuován a lze jej zakoupit ve vybraných knihkupectvích a 

antikvariátech. 

V první kapitole se věnujeme základnímu vymezení časopisu jako církevnímu 

periodiku a vydavatelské činnosti židovských spolků a organizací před vznikem 

časopisu Roš chodeš v takové podobě, jakou začal mít v roce 1990. 

Ve druhé kapitole je popsána základní charakteristika časopisu Rch. Ve třetí 

kapitole se pak budeme zabývat metodikou práce, která byla během výzkumu 

aplikována na základní soubor zkoumaných jednotek.  

Čtvrtá kapitola obsahuje již samotnou obsahovou analýzu a přináší výsledky této 

práce. Jednotlivé rubriky časopisu jsou zde do hloubky popsány. V kapitole jsou 

uvedeny také výsledky a změny v obsahu časopisu ve zkoumaných letech 1990 – 2005. 

Pod kapitolami jsou tematické okruhy, které byly k analýze zvoleny a do nichž jsou 

jednotlivé sekce časopisu roztříděny. 

V závěru práce shrnujeme nejvýraznější proměny, kterými časopis za 15 let 

analyzovaného období prošel. 

Součástí práce jsou také přílohy, které obsahují rozhovory se členy redakce. Se 

členkou redakce a současnou šéfredaktorkou Alicí Marxovou, s redaktorem, editorem a 

bývalým šéfredaktorem Tomášem Pěkným a s Tomášem Krausem, tajemníkem 

Federace židovských obcí v Čechách a na Moravě, která fungování časopisu financuje.  

                                                      
3
    Pouze s krátkou přestávkou vynucenou německou okupací. 
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1. Náboženská média 

1.1    Obecná charakteristika náboženských a církevních médií 

Náboženská i církevní média vznikla jako prostředek ke komunikaci mezi 

věřícími či vyznavači jednoho náboženství a samotnou církevní institucí. Je to prostor 

ke sdílení společných hodnot, nových informací věřícím a ke vzdělání komunity 

věřících. 

Taková média posilují víru čtenářů a podporují jejich další duchovní rozvoj. 

Zároveň umožňují sdílení informací, které by pro tradiční média
4
 nebyly dostatečně 

zajímavé, nebo byly příliš úzce zaměřené. Dlouhodobě probíhají diskuze právě mezi 

zástupci médií a náboženskými představiteli o tom, jakým způsobem interpretují 

klasická média náboženské otázky a jakým tématům věnují pozornost. Často je jim 

například vytýkáno, že se primárně věnují jen negativním zprávám a různým 

skandálním oznámením a celkově nevěnují teologickým informacím dostatečný prostor. 

V roce 2009 se na toto téma například v jihokorejském Soulu konala dvojice 

konferencí. Jedné z nich se účastnili novináři, další pak politici a náboženští 

představitelé z Evropy a Asie. Jejich cílem bylo upozornit na problémy, jež mají média 

s náboženstvím – a naopak náboženství s médii.
5
 

Využívání vlastních médií umožňuje církvím věnovat dostatečný prostor 

tématům relevantním pro danou konkrétní cílovou skupinu a zamezuje možné 

dezinterpretaci z důvodu odborné neznalosti klasických novinářů nebo jejich odlišných 

zájmů.  

Z hlediska mediálních typů lze tato média rozdělit do kategorií náboženské a 

církevní. Vliv digitální doby a stále rostoucí síla sociálních médií dnes již přiměly 

například i papeže k tomu, aby si založil svůj facebookový profil a začal ho využívat ke 

komunikaci se svými „fanoušky“. Právě v době internetu se konečně otevírá možnost 

oboustranné komunikace. Tato práce se nicméně bude dále věnovat specifickému 

období mezi lety 1990 až 2005, kdy situace byla ještě poněkud jiná. Zároveň se zaměří 

na tištěná média. 

 

 

                                                      
4
     Tiskoviny, rozhlas a televize 

5
 Zdroj: Český rozhlas - Náboženství [online]. [cit. 2013-02-04]. Dostupné z WWW:               

<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/media-a-nabozenstvi--641052>. 
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1.2   Tištěná náboženská a církevní média v Čechách 

V Čechách vycházela již od počátku 20. století mnohá církevní periodika, 

jejichž vydávání však začalo značně omezovat převzetí moci komunistickou stranou, ke 

kterému došlo v Československu v únoru roku 1948. Veškeré náboženské aktivity tak 

byly na dlouhou dobu vytěsněny na pokraj ilegality a staly se tak postupně záležitostí 

politickou. (ALAN, J., 2001, s. 56) I proto začala církevní periodika vycházet v letech 

1948 – 1989 především samizdatově.  

K většímu rozvoji náboženských periodik tak došlo až po revoluci v roce 1989. 

Začátkem 90. let začala vycházet i periodika menšinových náboženství, například 

Budhistický časopis, měsíčník Svědků Jehovových Strážná věž, časopis Slezské církve 

evangelické Přítel lidu, časopis katolické hudebně-výchovné a tělovýchovné organizace 

Orel či časopisy pro menšiny – společensko-kulturní měsíčník Roma nebo nezávislý 

romský týdeník aktualit a zajímavostí Romano Kurko.
6
  

Z církevních periodik křesťanských vycházel ve 20. Století například měsíčník Život 

v Kristu Apoštolské církve, Zpravodaj sborů Bratrské jednoty baptistů v ČR Bratrské 

jednoty baptistů, týdeník Český zápas Církve československé husitské či například 

Katolický týdeník Církve římskokatolické. (NEKVAPIL, V., VÉVODA, R., 2007, s. 

60-62) 

 

1.3    Vydavatelská činnost Židovské obce v Praze před rokem 1990  

Židovští autoři přispívali do novin a časopisů již v 19. století – například Franz Kafka 

psal začátkem 20. století (1909) do ranního vydání novin Bohemia nebo časopisu 

Hyperion (poprvé v roce 1908). Dalšími představiteli židovské žurnalistiky byli ve 20. 

Století například Karel Poláček, který byl redaktorem Lidových novin (BERÁNKOVÁ, 

M., KŘIVÁNKOVÁ A., RUTTKAY. 1984, s. 178) nebo také Ivan Olbracht, který psal 

do Dělnických listů, Právo lidu a později také do Rudého práva (JACZ, L. 1982, 570, s. 

317). Dalším příkladem významného židovského žurnalisty a spisovatele je Ota Pavel. 

Ten působil jako sportovní redaktor Československého rozhlasu, redaktor v časopise 

Stadion a několik let také v armádním týdeníku Československý voják.    

Židovští autoři přispívali jak do německých, tak i česko jazyčných periodik, 

která dále zmiňujeme. Již od 19. století začaly vydávat různé židovské spolky na území 

                                                      
6
    Zdroj: Databáze odebíraných periodik v roce 1991, Městská knihovna v Praze 
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českých zemí periodika, věnující se židovským tématům jako asimilace, sionismus, 

judaismus, kabala apod. Ty byly mnohdy jediným komunikačním kanálem mezi 

židovskou komunitou či spolky a jejími členy. V roce 1876 byl v Praze například 

založen Český židovský akademický klub (Spolek českých akademiků-židů), který od 

roku 1881 vydával ročenku Kalendář českožidovský. V roce 1918 byl pak přejmenován 

na Akademický klub Kapper
7
. Zakladateli této organizace byli J. Barak, J. Penízek – 

editor Národních listů, A. Stránská – zakladatelka Lidových novin, A. Jirásek, J. Arbes, 

J. Vrchlický. V té době se také začaly vydávat Českožidovské listy (1894 – 1907), které 

vycházely 1. a 15. den každého měsíce a týdeník Rozvoj (cena 20 hal.). Noviny byly 

produktem židovských spolků, které prosazovaly asimilaci českých Židů a také 

jazykovou a kulturní asimilaci. Tyto spolky fungovaly i během druhé světové války. Jak 

se uvádí v publikaci Židovské spolky v českých zemích v letech 1918 – 1948, bylo 

v Čechách a na Slovensku až do roku 1938 evidováno pražským Policejním ředitelstvím 

sto sedmdesát židovských spolků. (KŘESŤAN,J.,BLODIGOVÁ, A., BUBENÍK, J., 

2001, s.79) V letech první republiky bychom ale nenašli židovské autory jen 

v židovských spolcích. Mnoho mužů a žen s židovským původem se uplatnila 

v celostátních médiích. V redakcích téměř všech předních listů pracovali redaktoři 

židovského původu. V Lidových novinách bychom našli například Karla Poláčka nebo 

Julia Firta, v Právu lidu Gustava Wintera, v Lidových listech Alfreda Fuchse a v Prager 

Presse Arneho Laurina. Velice populárním sportovním komentátorem židovského 

původu byl Josef Laufer. (DAGAN, A.,1968)  

"K úpadku českožidovských organizací a jejich tisku začalo docházet s koncem 

tzv. druhé republiky. Na základě vládního nařízení z února roku 1939 byl rozpuštěn 

Svaz Čechů-židů a v březnu téhož roku tak přestal vycházet časopis Rozvoj. (GLAC, A., 

2008, s. 23) 

V roce 1939 přestal také vycházet Věstník Židovské obce náboženské v Praze, 

který vydávala Židovská obec v Praze od roku 1934. Věstník byl nahrazen 

dvojjazyčnými – česko-německými – novinami Židovské listy, které byly vydávány 

židovskou náboženskou obcí ve spolupráci s Ústředním sionistickým svazem. Ten až do 

roku 1939 vydával ještě týdeník Židovské zprávy, který v prvním roce druhé světové 

                                                      
7
  pozn. Kapper z příjmení básníka a spisovatele Siegfrieda Kappera – původním jménem Izaka           

Šalamouna Kappera, který žil v letech 1820 – 1879. Autor knihy České stránky – Czech Pages. 
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války přinášel například výzvy ke sbírkám na pomoc potřebným či publikoval články o 

možnostech a způsobech emigrace.
8
 

 

1.3.1. Židovské listy 

Židovské listy (ŽL) začaly nepravidelně vycházet až za okupace v listopadu 

1939, poslední číslo vyšlo začátkem roku 1945. Jazykem listu byla čeština i němčina, i 

když před příchodem nacistů vycházely všechny tiskoviny židovské obce pouze v 

češtině. Tento měsíčník byl tištěný nejen pro Židovskou obec v Praze, ale také pro malé 

židovské komunity v Čechách i na Moravě. Největší pozornost byla v listech věnována 

tématům, která v té době Židy nejvíce zajímala – emigrace do Palestiny a jiných zemí 

ve svobodném světě a změna profesí. V té době vycházelo mnoho článků, které měly 

vychovávat židovskou komunitu k tomu, aby změnila svůj postoj k manuální práci a 

tolik se neupínala k intelektuálním pozicím (doktor, právník apod.). Další z často 

opakovaných témat bylo zdraví a aktuální sociální situace. Byly to také Židovské listy, 

které uveřejnily zákazy a příkazy platné pro židovskou populaci v době protektorátu. 

Z počátku protektorátu až do roku 1940 byl formát ŽL větší, než tomu bylo 

později. Noviny publikovaly zprávy o životě Židů v Praze a mimoměstských 

komunitách. Také se v nich vyskytovaly příběhy s židovskými tématy, pocházejícími 

přímo z židovského prostředí. Noviny obsahovaly rubriky jako židovský kalendář, 

kulturní a společenskou rubriku či přehled bohoslužeb. Židovské listy byly financovány 

až do roku 1943 z reklamy, která v nich vycházela. Kvůli rychle ubývající židovské 

populaci byli nakonec posledními zbylými inzerenty lékaři. Postupem času ubývalo lidí, 

kteří list podporovali a spoluvytvářeli. Až do konce své existence Židovské listy 

publikovaly německé zákazy a příkazy platné pro Židy na celém území Čech a Moravy. 

V editorialu  prvního čísla Židovských listů zdůrazňoval Dr. František 

Weidmann, prezident Židovské náboženské obce v Praze, nutnost, ba dokonce 

povinnost každého Žida emigrovat. Židé podle něj také měli projít zemědělským 

tréninkem. Velice vychvaloval školu, která byla zřízena k tomu, aby připravovala 

studenty na emigraci, a která měla přinést značnou změnu v sociálním složení Židů. 

Nakonec tento editorial připomenul také důležitost židovské emigrace a existenci 

                                                      
8
   Zdroj: Institut Terezínské iniciativy [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z WWW: 
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Organizace pro židovské vystěhování – Zentralstelle für jüdische Auswanderung. 

Druhým důležitým článkem v tomto prvním čísle Židovských listů bylo stanovisko 

Židovské náboženské obce, jejich spoluvydavatele, aby si židovské obyvatelstvo dávalo 

pozor na své chování na veřejnosti a zároveň se pečlivě začalo připravovat na emigraci. 

Důraz na emigraci byl kladen i v ostatních článcích tohoto čísla. 

Židovské listy vycházely až do konce 2. světové války. V té době už byly tištěné 

pouze na jeden arch papíru, bez reklam, protože už nezůstal nikdo, kdo by noviny četl. 

V roce 1945 už zbyli poslední čtenáři z řad Židů ve smíšených manželstvích, kteří byli 

v posledních dnech války odvezeni do Terezína. (HYNDRÁKOVÁ, A., 

SVOBODOVÁ, J., KREJČOVÁ, H., 1997, s. 67) 

 

1.3.2. Věstník 

Věstník židovské náboženské obce začal vycházet 7. února 1934 jako měsíční 

bulletin. Bylo to první periodikum s židovskou tématikou, kterou začala vydávat 

Židovská obec v Praze.  

Vzhledem k roztříštěnosti periodik, které byly vydávány různými židovskými 

spolky a které měly většinou také nějaký politický podtext, byl Věstník záměrně 

vydáván jako oficiální periodikum Židovské obce v Praze s cílem informovat židovské 

obyvatelstvo o událostech z jednotlivých židovských obcí po celé zemi, což vyplývá 

také z programového prohlášení na druhé straně prvního vydání časopisu Věstník: Až 

pošta doručí čtenářům první číslo tohoto „Věstníku“, zajisté zavrtí mnohý z nich 

překvapeně hlavou. Nový časopis? Co může dnes, kdy počet nových časopisů a novin 

stoupá, přinésti tento „Věstník židovské obce náboženské v Praze“ nového a cenného? 

Odpovídáme-li na tuto otázku, jest nutno klásti hlavní důraz na to, že jde o věstník 

židovské obce pražské. Bohatý a hojně rozvětvený židovský život Prahy, hlavního města 

státu, četné židovské instituce tohoto města a téměř nevyčerpatelný počet pokladů 

židovských dějin jsou dostatečným důvodem k tomu, aby židovskému obyvatelstvu tohoto 

města bylo umožněno se s nimi seznámiti. Nejdůležitější důvod však, který přiměl 

representaci židovské obce k vydávání vlastního věstníku, který bude zdarma zasílán 

všem poplatníkům náboženské daně, jest okolnost, že representace považuje za nutné a 

účelné informovati členy obce o tom, co pro ně vykonává a vykonati hodlá.
9
 

                                                      
9
    Věstník židovské obce náboženské v Praze, 1/1934, roč. 1, s. 2 
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Dále se také v prohlášení mluví o nutnosti vytvořit komunikační prostředek pro 

vzájemné sdílení informací: Representace židovské obce jest si toho vědoma, že leckterý 

člen obce nezná kromě platebního příkazu na náboženskou daň žádnou spojitost z obcí 

a myslí, že zaplacením daně nebo podáním rekursu proti dani jest veškerá jeho 

souvislost s obcí vyčerpána. Tento nezájem na záležitostech obce má býti novým 

„Věstníkem“ odstraněn. Doufáme, že se nám pravidelnými zprávami o pracích 

vykonaných na židovské radnici, navázáním na starou a slavnou tradici naší obce a 

uveřejňováním zajímavých zpráv z naší obce podaří vytvořiti novou a pevnou spojitost 

mezi členy obce a jejím vedením a vzbuditi zájem poplatníků na pracích obce.
10

  

Najdeme zde také cíl a obsah časopisu Věstník: Nový časopis, který tímto 

odevzdáváme veřejnosti, nemá býti suchopárným „úředním listem“, nýbrž má přinášeti 

čtenáři nové a zajímavé zprávy ze všech oborů židovského života v Praze a má se státi 

živým a věrným obrazem tohoto života. Budeme proto mimo úřední zprávy náboženské 

obce židovské pravidelně uveřejňovati také stručné zprávy o činnosti všech židovských 

spolků v Praze, dále přesné údaje o bohoslužbách ve všech pražských synagogách a 

zprávy o činnosti všech institucí židovské obce pražské. Naši čtenáři budou informováni 

v časopise o tom, kdy si možno prohlédnouti židovské památky Prahy 

[...............]Budeme své čtenáře pravidelně informovati o činnosti pražských Židů na 

poli uměleckém i kulturním. Nepomineme též objektivně a stručně informovati o 

důležitých událostech týkajících se Židovstva v celém světě. Doufáme, že se nám 

dostane spolupráce a pomoci našich čtenářů, jejichž příspěvky, rady a informace nám 

budou vždy vítány.
11

  

Věstník, který vycházel každý měsíc kromě července a srpna, byl určen 

především pro členy židovské obce v Praze, kteří jej dostávali zdarma. Za 10 Kč ročně 

si jej ale mohli předplatit také nečlenové. Jeho základním posláním bylo spojovat členy 

židovské komunity. Články ve Věstníku se věnovaly nejenom náboženským tématům, 

ale i židovské kultuře, politice a sionismu. Přispěvatelé byli z židovských komunit, 

prominentní židovští spisovatelé, učenci a rabíni. (HYNDRÁKOVÁ, A., 

SVOBODOVÁ, J., KREJČOVÁ, H., 1997, s. 53) 

Ihned po nacistické okupaci Čech v roce 1939 dostala Židovská obec v Praze 

zákaz bulletin Věstník vydávat. Znovu začal vycházet po ukončení 2. světové války 11. 

                                                      
10

    Věstník židovské obce náboženské v Praze, 1/1934, roč. 1, s.2 
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    Věstník židovské obce náboženské v Praze, 1/1934, roč. 1, s.2 
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září 1945.
12

 V roce 1952 pak došlo k jeho přejmenování na Věstník židovských 

náboženských obcí v Československu, a tento název mu zůstal až do roku 1990, kdy se 

časopis přejmenoval na Roš chodeš s podtitulem Věstník židovských náboženských 

obcí v českých zemích a na Slovensku, odkazujícím k předešlé historii časopisu.  

 

1.4    Ostatní periodika s náboženskou tematikou 

V druhé půli 80. let se začalo rozšiřovat spektrum vydávaných samizdatových 

periodik. Vycházet začala některá nábožensky zaměřená samizdatová periodika – např. 

Teologický sborník nebo Informace o církvi. Podle odhadů vycházelo během 

normalizace přes 200 nezávislých samizdatových titulů. (KOČELÍK, J., VEŘEŘA,P., 

ORSÁG,P.,2010, s. 226–227). Ve 21. století začala kromě časopisu Roš chodeš 

vycházet také další periodika, která jsou určená rozdílným židovským komunitám v 

Čechách. 

 

1.4.1. Maskil 

Měsíčník liberální židovské kongregace Bejt Simcha Maskil vychází od roku 

2001, distribuuje se zdarma a je určen členům tohoto občanského sdružení a zájemcům 

o jeho činnost. Oproti ostatním zmiňovaným periodikům je více nábožensky 

orientovaný (s důrazem na liberální směr judaismu). Sleduje systematicky dění v 

zahraničí, především v Izraeli, často publikuje vzpomínky přeživších a překladové 

texty. Kromě redakčního textu obsahuje také více prostoru pro podporu a propagaci 

aktivit  liberální židovské kongregace – různá náboženská setkání či bohoslužby. 

Vychází 11 x ročně. 

 

1.4.2. Obecní noviny 

Od roku 2004 vydává Židovská obec v Praze neprodejnou publikaci, informační 

měsíčník Obecní noviny. Tyto noviny jsou určeny pouze pro členy obce a informují o 

aktivitách ŽO. I tyto noviny prošly velkými změnami (postupně je více prostoru 
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věnováno kulturním událostem, rozhovorům, komentářům), jejich základní zadání 

zůstává ovšem stejné. 

 

1.4.3. Ostatní  

Mezi další židovská periodika, která začala v 90. letech vycházet, byl například 

měsíčník Chochmes, vydávaný na Slovensku s podtitulem „Mäsačník Československej 

únie židovskej mládeže“. Přispívali do něj členové České i Slovenské židovské unie. 

Další, kdo vydával svůj vlastní časopis, byl židovský spolek Bejt Praha a byl jím 

měsíčník Kol Habajit. Od roku 2006 vycházejí jako měsíčník také Židovské listy, 

jejímž vydavatelem je Magen, občanská židovská společnost. Od roku 2009 pak 

vycházel měsíčník Občanského sdružení Židovské liberální unie v ČR Hatikva. 
13

 

 

2. Roš chodeš – charakteristika časopisu 

2.1   Představení časopisu Roš chodeš 

Měsíčník Roš chodeš, Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a 

na Slovensku, vydává Federace židovských obcí v České republice. Název časopisu Roš 

chodeš je odvozen od hebrejského výrazu pro "nový měsíc". Časopis vychází pod 

novým názvem pravidelně již od roku 1990. Každý měsíc tak přináší aktuální 

zpravodajství o životě židovských obcí v Čechách a na Slovensku, v rozhovorech 

představuje zajímavé domácí i zahraniční osobnosti, komentuje dění v Izraeli, publikuje 

literární, historické a kunsthistorické studie, uvádí čtenáře do základů judaismu, 

informuje o bohoslužbách v pražských synagogách, o kulturních pořadech a knižních 

novinkách a v neposlední řadě  poskytuje inzertní služby čtenářům. Roš chodeš je 

charakterem témat článků časopis menšinový, který se obrací převážně na vybrané 

skupiny čtenářů s již vyhraněnými zájmy. (KÖPPLOVÁ, B. in JIRÁK, J., BERÁNEK, 

J., HEKERLOVÁ,J., 2005, s. 82) 

 Rch nebyl ve sledovaném období ani lepený, ani nijak svázaný. Listy jsou 

vloženy do sebe po jednotlivých listech
14

. 

                                                      
13

    Zdroj: Ministerstvo kultury České republiky [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/list.php?catalogueID=1&lid=1>. 
14

    V současné době je časopis ve své rozšířené 28stránkové podobě šitý. 
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2.2    Historie – přeměna periodika Věstník na časopis Roš chodeš v 

polovině roku 1990 

Původní název periodika před rokem 1989 byl Věstník židovských 

náboženských obcí v Československu, s podtitulem Orgán Rady židovských 

náboženských obcí v České socialistické republice a Ústredného zväzu židovských 

náboženských obcí v Slovenskej socialistickej republike. Tento podtitul se změnil až 

v dubnu roku 1990 na Orgán Rady židovských náboženských obcí v České republice a 

Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Další změna 

podtitulu byla provedena při přejmenování Věstníku na Roš chodeš v červenci 1990. 

Podtitulem časopisu Rch se stal Věstník židovských náboženských obcí v České 

republice a v Slovenskej republike. Poslední změna podtitulu proběhla v roce 1993, 

odkdy je pod názvem titulu Roš chodeš napsáno Věstník židovských a náboženských 

obcí v Českých zemích a na Slovensku.  

Na původní Věstník časopis Roš chodeš navazuje číslováním ročníků 

jednotlivých vydání, které je a bylo vždy uvedeno na obálce. Analyzované období let 

1990 až 2005 začíná 52. ročníkem a končí 67. ročníkem časopisu.  

Změna názvu časopisu z Věstníku na Roš chodeš proběhla v červenci 1990. 

Autorem názvu je Jiří Daniček, který se v květnu 1990 stal šéfredaktorem tohoto listu. 

Tento nový název v doslovném překladu znamená “Hlava měsíce”, označuje se tak 

první den židovského lunárního měsíce neboli novoluní.
15

  

Symbolika nespočívá pouze v tom, že časopis vychází jako měsíčník, ale také ve 

významu tohoto dne, který byl v minulosti plnohodnotným židovským svátkem. Ve 

starověku bylo takové objevení se nového měsíce dosvědčováno dvěma věrohodnými 

svědky před tribunálem, a teprve na základě toho pak vyhlašováno. Od 4. století je 

novoluní určováno již podle astronomického kalendáře, ale i tak bývá slavnostně 

vyhlašováno v synagoze o šabatu, který mu bezprostředně předchází. (PAVLINCOVÁ, 

H., 1994, s. 90) 

Změna názvu z Věstníku na Roš chodeš nebyla čtenářům nijak sdělena. 

V posledním čísle Věstníku byla pouze výzva pro zahraniční čtenáře: Vážení čtenáři 

Věstníku v zahraničí. Rádi bychom zvýšili úroveň našeho časopisu, zlepšili obsahovou i 

grafickou podobu a rozšířili počet stran. Současná politická situace v Československu 

                                                      
15

    Zdroj: Slovník cizích slov. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z WWW: 

< http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ros-chodes-hebr>. 
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nám k tomu poskytuje příležitost. Problémem zůstává finanční zajištění. Obracíme se na 

vás s prosbou o přispění. Každému, kdo poukáže na devizové konto rady ŽNO v ČSR 

částku 25 US dolarů a více, nebo její ekvivalent v konvertibilní měně, budeme po dobu 

jednoho roku pravidelně Věstník posílat. [.......]
16

 

Vydavatelem časopisu byla ještě v roce 1990 Rada židovských náboženských 

obcí v České republice, která se 1. 9. 1991 nově registrovala na Ministerstvu kultury se 

změněným názvem Federace židovských obcí v České republice.
17

 

V období od ledna 1995 do ledna 2005 vydávala časopis Rch Židovská obec 

v Praze. 

 

2.3    Základní údaje 

2.3.1 Cíle 

Časopis si klade za cíl informovat a vzdělávat nejenom židovskou komunitu, ale 

zaujmout také ostatní čtenáře se zájmem o židovskou komunitu a kulturu. Jako církevní 

médium přináší svým čtenářům přehled bohoslužeb, aktuálních židovských svátků a 

texty, které se v daném měsíci čtou v synagoze. Jako společenský měsíčník informuje 

čtenáře o aktuálních židovských tématech v Čechách a zahraničí, přináší rozhovory se 

zajímavými osobnostmi či jejich medailonky nebo komentáře a v neposlední řadě 

shrnuje výročí a úmrtí členů židovských obcí v celé republice. Dobře vystihl podstatu 

existence časopisu Rch jeho redaktor Tomáš Pěkný: Roš chodeš je za a) něco jako 

závodní časopis, musí vyhovět čtenářům různého věku a nejrůznějších zájmů, věřícím i 

bezvěrcům, starým i mladým, lidem věcným i romantičtějším; za b) jeden z jeho dalších 

úkolů je zaujmout a informovat i nežidovské čtenáře. Svým způsobem taky reprezentuje 

a prezentuje židovskou obec v českých zemích. 

Poslání časopisu Rch vnímají také členové židovských obcí. Podle ankety 

provedené FŽOP v roce 2001 na vzorku 1150 odpovědí, vnímají členové Rch a celé 

pojetí a poslání židovské obce nejen jako organizaci s náboženským posláním, ale 

především jako společenství, médium, které svým členům nabízí širší spektrum 

                                                      
16

    Věstník židovské obce náboženské v Praze, 6/1990, roč. 53, s. 8 
17

    Zdroj: Ministerstvo kultury České republiky [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z WWW: 

< http://www3.mkcr.cz/cns_internet/>. 
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možnosti uplatnění a rozvoji vlastní identity v jejich tradičních, kulturních, 

společenských i sociálních oblastech, tedy pospolitosti, která nepečuje pouze o 

duchovní, ale i o širší uplatnění a podporu svých členů.
18

  

  Stejně tak bylo poslání židovských periodik vnímáno i v 19. století, kdy 

zaznamenávaly největší rozvoj. V knize Barbary Straus Reed The Antebellum Jewish 

Press, která porovnává židovský tisk od roku 1820 do roku 1860, nalezneme v kapitole 

k důvodům vzniku těchto časopisů tehdy aktuální snahu odpovědět na křesťanský svět a 

obhájit judaismus jako takový před okolním světem, ale hlavně obhájení judaismu 

v komunitě židů samotných. Židovský tisk měl dodat komunitě hrdost, aktivně 

vyobrazovat růst židovských organizací a prezentovat pozitivní profily významných 

Židů tak, aby byli vnímáni pro to, co dokázali, a ne pro svůj původ. (STRAUS, B., 

1993, s. 31) 

   

2.3.2. Mezníky 

Největšími mezníky ve vývoji časopisu Rch byl duben 1990, kdy v redakci 

začali působit současní redaktoři. Poté to byl červenec 1990, kdy se časopis Věstník 

přejmenoval na Roš chodeš, rok 1996, kdy časopis přešel na používání barvy a 

v neposlední řadě také rozšiřování časopisu. K tomu docházelo postupně během 

zkoumaného období. Z osmi stran Věstníku v roce 1990 se stal z časopisu Rch v roce 

2005 časopis se dvaceti čtyřmi stranami, od ledna 2013 vychází v 28stránkové podobě.  

 

2.3.3. Náklad 

Roš chodeš vycházel do roku 2004 v nákladu cca 2400 ks. Se vznikem 

konkurenčních časopisů Maskil a Obecní noviny klesl náklad v průměru o 800 ks. Počet 

abonentů se již od počátku 90. let pohybuje okolo 1000 lidí, jejichž počet závisí 

především na demografických vlivech, tedy na úmrtnosti stálých čtenářů. Remitenda 

Rch je velice nízká, měsíčně se pohybuje okolo 50 ks.  

 

 

 

                                                      
18

    Roš Chodeš, č.4/2001, roč. 63, s.10-11, 15 
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2.3.4. Distribuce 

Distribuce časopisu není omezena na lokality, kde se striktně pohybují jen židé. 

Kromě předplatného mohou čtenáři měsíčník zakoupit v knihkupectvích Academia, 

Oliva, Franze Kafky, v antikvariátu Krajíček a Beseda, U Anděla, Ztichlá klika a 

v nakladatelství Kalich. Časopis se také distribuuje do Lauderových škol a jiných 

židovských institucí. Odběratelé časopisu jsou také v zahraniční, převážně na 

Slovensku, v západní Evropě, Americe, Kanadě a v Izraeli, kde žije početná skupina 

českých židovských emigrantů. 

V dnešní době je také možnost stáhnout si časopis Roš chodeš s dvouměsíčním 

zpožděním na webových stránkách Federace židovských obcí v ČR.
19

 Zde jsou také 

uloženy archivní ročníky časopisu od roku 2006. 

 

2.3.5. Cena 

Cena se v průběhu let vzhledem k historickým událostem a inflaci změnila, 

ovšem v poměru k nárůstu mezd a ostatních cen, například potravin, nebyla tato změna 

dramatická. V roce 1990 stál Věstník 2 Kčs, v lednu roku 1991 zdražil na 4 Kčs. V roce 

1994 jej bylo možné zakoupit za 5 Kč, od roku 1998 za 10 Kč a od roku 2004 pak za 15 

Kč.
20

  

  

2.3.6. Redakce 

Stálá redakce časopisu se od roku 1990 příliš neměnila. Šéfredaktorem je již od 

samého začátku existence časopisu pod jeho současným názvem Roš chodeš Jiří 

Daníček, který je spjatý i s dvěma čísly časopisu Věstník. Výtvarnou redakci zastupuje 

Anna Tomášková. Do stálé redakce patří Alice Marxová a Tomáš Pěkný, který v letech 

2006–2011 zastával také pozici šéfredaktora. Ostatní články si redakce objednává u 

externích přispěvatelů, nejčastěji odborníků. Redakce také velmi často přebírá statě či 

úryvky knih, ať již českých či překládaných z originálu. Autoři některých článků jsou 

také zahraniční dopisovatelé, mezi které patří například Nataša Gudinská, politoložka a 

filmařka, která od roku 1994 žije v Jeruzalémě, Veronika Tuckerová, germanistka 

zabývající se dílem Franze Kafky, nebo Jiří Zavadil, biolog působící v New Yorku. Do 

                                                      
19

    Čísla Roš chodeše je možné stáhnout si online z http://www.fzo.cz/ros-chodes/ 
20

    Od poloviny roku 2012 stojí časopis již 20 Kč 
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Rch píší také lidé, kteří se v letech 1967–1968 neformálně sdružovali na pražské obce, 

docházeli sem na kulturní pořady či přednášky, později se sami charakterizovali jako 

"děti Maiselovky"; po sovětské okupaci většina z nich emigrovala na Západ.  

V roce 1991 bylo při Federaci židovských obcí v České republice založeno také 

nakladatelství Sefer, jehož ediční program navazuje na samizdatovou edici Alef. Ta 

byla do roku 1989 jedinou edicí, která se systematicky věnovala tématům 

s judaistickým podtextem. Vydavatelství Sefer se zaměřuje na vydávání publikací 

zabývajících se židovskou historií, filosofií, antisemitismem, holocaustem, ale 

nalezneme zde i prozaické texty či poezii. Ediční činnost Seferu zahrnuje původní 

biblické, talmudické a liturgické texty s komentáři.
21

 Roš chodeš o titulech Seferu 

pravidelně informuje, publikuje i ukázky z plánovaných a vydaných knih či rozhovory s 

autory Seferu či jejich texty (zmiňme spisovatele a dramatika Arnošta Goldflama; 

novinářku, spisovatelku a překladatelku Ruth Bondy; Rudolfa Vrbu, autora 

autobiografické knihy Utekl jsem z Osvětimi; náboženského myslitele Ješajahu 

Leibowitze; nositele Nobelovy ceny za mír, spisovatele Elie Wiesela). 

Do roku 1994 měla redakce sídlo v budově Židovské obce v Praze v Maiselově 

ulici č.p. 18 na Praze 1, v roce 1994 se přestěhovala do budovy na Novém židovském 

hřbitově na Praze 3. 

 

2.4    Čtenářská obec 

2.4.1. Charakteristika čtenáře, pro kterého je periodikum určeno a jeho 

vývoj 

V obecné rovině je pro každé médium klíčové znát své publikum a porozumět mu hned 

ze dvou důvodů. V prvé řadě to bývá proto, že publikum média se stává i obchodním 

artiklem, který slouží pro vyjednávání s inzerenty. V případě periodika Roš chodeš je 

ovšem situace jiná, protože jeho provoz je plně financovaný Federací židovských obcí a 

není tedy závislý na příjmech z inzerce. O to důležitější je pak druhý důvod. Jestliže si 

časopis dává za cíl posilovat ve čtenářích víru, tedy svým specifickým způsobem své 

publikum formovat a ovlivňovat jeho postoje, musí nejprve porozumět tomu, jaké je 

publikum povahy (jeho velikost, vlastnosti, sociodemografické rysy) a jak se chová (jak 

                                                      
21

    Zdroj: Nakladatelství Sefer. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z WWW: < http://www.sefer.cz>. 
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nakládá se sděleními, jak jim rozumí, jak je interpretuje a jak je dále využívá). (JIRÁK, 

J., KÖPPLOVÁ, B., 2007, s. 86) 

Vzhledem k zaměření a velikosti tohoto média jsou údaje o čtenářské obci 

všechna veskrze orientační. Redakce časopisu Roš chodeš ani její zřizovatel Federace 

židovských obcí nikdy nezkoumali složení ani skutečný počet čtenářů. Veškeré údaje 

jsou vyvozeny na základě zkušeností a poznatků (především reakcí čtenářů v podobě 

dopisů) samotných redaktorů působících v časopise již od jeho prvopočátku. Jak 

popisuje Ien Ang v knize Zoufalé hledání publika, veškeré výzkumy nám sice mohou 

říci, jaká je velikost publika a kolik lidí dané médium osloví, ale o povaze publika nám 

nic nevypoví. Právě díky reakcím a osobním zkušenostem redaktorů víme, jaký existuje 

vztah publika k mediálnímu obsahu publikovanému v Roš chodeš. (ANG, I. in JIRÁK, 

J., KÖPPLOVÁ, B., 2007, s. 114) 

Ze čtenářů se tak stává aktivní publikum, které nejen pasivně přijímá obsah, ale 

samo se i na obsahu podílí. (JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., 2007, s. 104) 

Z hlediska vývojových období médií můžeme časopis Roš chodeš zařadit do 

období specializovaného publika, které vystřídalo období publika masového. Jak již 

bylo řečeno dříve, ve snaze získat více prostoru pro teologická témata se toto 

periodikum zaměřilo na poměrně malé, jasně vymezené publikum se specifickými 

zájmy. (JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B., 2007, s. 94)   

V případě časopisu Rch je jeho vztah k publiku obzvláště zajímavý z toho 

důvodu, že jeho mediální složku doplňuje i ta mimo mediální. Má-li každý čtenář určité 

žitné zkušenosti, které získává z každodenního styku s ostatními příslušníky své 

společnosti, a nějaké mediované zkušenosti, které získává prostřednictvím médií, 

dochází k jejich vzájemnému mísení a porovnávání. Vzhledem k tomu, že kolem 

časopisu Rch je i velmi silná komunita, která se pravidelně potkává, umožňuje to 

redakci velmi dobře pochopit obě tyto složky a odpovídajícím způsobem na ně 

reagovat. 

 

2.4.2. Čtenář časopisu Roš chodeš 

Skladba čtenářské obce časopisu Roš chodeš byla velmi rozmanitá. V 90. letech 

bylo nejvíce čtenářů členy židovských obcí v České republice a emigranti. Postupně 

začala časopis objevovat i početná menšina příznivců židovského náboženství a kultury 

a díky svému zaměření, které je spíše historicko-kulturní, si časopis získal i mnoho 
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čtenářů z řad odborné veřejnosti. Čtenářskou obec tvoří především ženy a muži ve věku 

40 –75 let, ale postupem času, proměnou témat a grafické podoby si začal časopis 

nacházet i řadu čtenářů mladší generace, kteří časopis znali od svých prarodičů a rodičů. 

Omládnutí čtenářů pak následně mělo vliv na tvorbu mediálního sdělení, které se začalo 

přizpůsobovat potřebám a přáním mladší generace čtenářů. Časopis začaly číst také děti 

pravidelných čtenářů a předplatitelů. Čtenost Rch nebyla nikdy ověřována a lze se tedy 

pouze domnívat, že u ní platí to samé, jako u ostatních periodik, tedy že čtenost je cca 3 

– 5 x vyšší než náklad. 

Pro mnoho čtenářů, obzvláště pro ty, kteří jsou ve vyšším věku, je časopis více 

než pouhým časopisem. Rch udržuje jejich povědomí o dění v Židovské obci v Praze, 

kam někteří ze zdravotních či jiných důvodů již nedocházejí. Mnoho čtenářů je také 

zvyklých na rubriky reagovat. Do redakce již od 90. let chodí mnoho dopisů a od doby 

elektronické pošty také e-mailů, které reagují na některé články a sdělují své vlastní 

příběhy vztahující se k uveřejněným textům. Pro emigranty v zahraničí je časopis 

mnohdy jediným spojením s komunitou, kterou opustili. Někteří se dokonce z pasivních 

čtenářů stali aktivními  zahraničními dopisovateli.  

Podle slov Alice Marxové, dlouholeté redaktorky Rch, bylo začátkem 90. let 

velmi obvyklé, že se čtenáři shromažďovali v místě, kde sídlila redakce. Přicházeli sem 

především ti, kteří se vraceli z emigrace, a automaticky zamířili i na Židovskou radnici. 

Budova redakce se tak stala místem pro centralizaci podobně smýšlejících židovských 

intelektuálů. V tiráži byly dokonce uvedeny návštěvní dny a hodiny, kdy mohli čtenáři 

do redakce přijít. 

  Čtenost časopisu dle názoru redaktora Tomáše Pěkného vždy závisela především 

na demografických vlivech, tedy na úmrtnosti čtenářů. Velkou část čtenářů podle 

samotných slov redaktorů tvoří lidé, kteří přežili holokaust. Tito senioři jsou již ve 

vyšším věku a Rch se pro ně stává důležitým zdrojem informací o životě na židovské 

obci. To stejné platí u lidí, kteří nejsou aktivními členy židovské obce a jsou pouze 

jejími vzdálenými pozorovateli.  

Nejsledovanější je proto podle Alice Marxové rubrika Zprávy z obce, kde jsou 

informace o aktuálním dění, ale také o narozeninách a úmrtích členů židovských obcí, 

rubrika Inzerce a Kulturní pořady. Na tyto rubriky získávají v redakci nejvíce reakcí.   
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3. Metodologie 

3.1   Teoretický základ obsahové analýzy 

Jako výzkumná metoda této práce byla zvolena obsahová analýza. Za rozvojem 

studia obsahové analýzy stojí především touha poznat účinky masové komunikace na 

publikum, definovat a porozumět funkci komunikátorů. Původní výzkumy byly vedeny 

na základě předpokladu, že příjemcům je význam sdělení jasný a komunikace tím 

pádem slouží k šíření myšlenek původce. Až později se ukázalo, že tento předpoklad 

nebyl správný a že různí příjemci vnímají sdělení odlišně. Studium obsahu médií může 

být také rozděleno na analýzu sdělení a analýzu významu. Sdělení má svou danou 

pevnou formu ať už se jedná o výstup tištěný, mluvený nebo obrazový. Zkoumat lze 

jednu formu komunikace v čase (například tištěné periodikum), nebo i výstupy napříč 

spektrem komunikačních kanálů. Analýza významu je komplikovanější v tom směru, že 

autor může svou rafinovaností do výstupu zaklíčovat více různých sdělení, která mohou 

být pro příjemce srozumitelné jen se znalostí širších okolností. Nejčastější důvody pro 

analýzu obsahu jsou následující: 

 Popis a srovnání obsahu médií – komparace výstupů, případně charakteristika 

aktuálního vývoje a predikce vývoje budoucího  

 Srovnání výstupu médií se společenskou realitou – jakým způsobem odráží 

média aktuální společenskou situaci. Zkoumá se, zda je rovnoměrně 

prezentována realita všech vrstev společnosti, nebo je upřednostňována jen 

některá část.  

 Zkoumání obsahu médií jako záznamu sociálních a kulturních hodnot – těchto 

poznatků využívají historici, antropologové a sociologové pro zjištění stavu 

hodnot společnosti v určitém čase a lokalitě. 

 Zjištění funkce a účinku médií – pozitivní i negativní účinky dopadu médií lze 

monitorovat a vyhodnocovat, nicméně je třeba uvážit i ostatní faktory vlivu, což 

činí toto zkoumání poměrně náročným. 

 Analýza jednání – hledá odpovědi na otázky spojené s kvalitou médií dle 

předem definovaných kritérií. 

 Zkoumání předpojatosti – záměrné či nezamýšlené účinky na obsah výstupů. 

 Vyhodnocení textuální a výpovědní analýzy – zkoumají jakým způsobem obsah 

působí na příjemce a zda vyvolává požadované reakce. 
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Analýza publika – provázanost výstupů a publika je zcela klíčová a proto nelze 

identifikovat a analyzovat publikum, aniž by byl zároveň analyzován obsah. 

(MCQUAIL, D., 2009, s. 351-352) 

Všeobecně lze rozdělit analýzy do dvou základních rovin. První je rovina 

kvantitativní, popisná, a druhá je kvalitativní, kdy dochází k hlubšímu zkoumání dané 

oblasti. Výběr správné metody je vždy na rozhodnutí toho, kdo rozbor provádí, neboť 

jak uvádí Denis MCQuail: “Neexistuje žádná souvislá teorie mediálního obsahu a 

nepanuje obecná shoda ohledně nejlepších analytických metod, protože pro různé účely 

zkoumání, typy obsahu a mediální žánry jsou zapotřebí různé alternativní metody.” 

(MCQUAIL, D., 2009, s. 350) 

 

3.2     Postup práce 

Tato práce si klade za cíl popsat změny v obsahu, a to především ve změnu a 

výběru témat, v časopise Roš chodeš v letech 1990 až 2005. K analýze jsme se rozhodli 

vybrat vždy čtyři čísla z každého ročníku časopisu Rch ve zkoumaném období tak, 

abychom pokryli všechna čtvrtletí. Klíčovým byl rok 1990, kdy časopis prodělal 

největší změnu, přejmenoval se z Věstníku na Roš chodeš a prošel kompletní grafickou 

proměnou. Jako pomocnou metodu jsme zvolili sekvenční triangulaci, tedy kombinaci 

kvalitativní a kvantitativní analýzy, kdy nám výsledky aplikace kvantitativní analýzy 

pomohou usměrnit aplikaci kvalitativní metody. (HENDL in TRAMPOTA, 

T.,VOJTĚCHOVSKÁ, M., 2010, s. 23) 

Zvolili jsme tedy jednoduchou kvantitativní obsahovou analýzu, která je 

nejpoužívanější technikou výzkumu mediálních obsahů. (REIFOVÁ, I., 2004, s. 21) Ta 

nám pomůže určit si rozložení a výskyt témat v jednotlivých ročnících časopisu od roku 

1990 až do roku 2005.  

Jelikož nemáme k dispozici žádné předchozí výzkumy týkající se zkoumaného 

tématu, rozhodli jsme se určit na začátku analýzy výzkumnou otázku, ne hypotézu. 

(TRAMPOTA, T.,VOJTĚCHOVSKÁ, M., 2010, s. 23) 

Výzkumná otázka tedy zněla: Jak se proměnil časopis Roš chodeš v letech 1990 

až 2005?  

V první fázi, operacionalizaci, která začíná většinou vymezením výběrového 

souboru šetření, kterým se rozumí výběr jednotek přicházejících v úvahu pro analýzu, 

jsme si určili jako základní soubor jednotek vzorek z analyzovaného souboru, tedy vždy 
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dvě čísla z každého ročníku časopisu. „Základní soubor jednotek je soubor, ke kterému 

se celý výzkum vztahuje a ze kterého je (v případě potřeby) vybrán vzorek pro 

analýzu.“ (REIFOVÁ, I., 2004, s. 77) Jako kódovací jednotku jsme zvolili textové 

útvary obsažené v analyzovaném souboru.  

Každý textový útvar (článek, stať, esej) jsme poté rozdělili do tematických 

okruhů, díky kterým jsme získali přehled o četnosti výskytu daných témat ve 

sledovaném období. 

Vzhledem k tomu, že tato práce má za cíl především kvalitativně zhodnotit 

vývoj obsahu časopisu Roš chodeš v letech 1990 až 2005, rozhodli jsme se pro 

kódování pouze pro získání základní představy o tematickém složení. 

Přestože kvalitativní výzkum odpovídá na jiné otázky, než je to u výzkumu 

kvantitativního, cílem výzkumníků bývá zpravidla sloučení výstupů obou přístupů a 

následné porozumění problému v celé jeho šíři. Jak uvádí kniha Metody výzkumu 

médií, součástí kvalitativní metody je přiznaná subjektivita, sociální znalosti 

výzkumníka by měly být spoluprodukovány na základě setkání, konverzací a diskuzí. 

(TRAMPOTA, T.,VOJTĚCHOVSKÁ, M., 2010, s. 24) Právě proto jsme při analýze 

použili rozhovory s důležitými osobnostmi z redakce a Federace židovských obcí, která 

časopis Rch s výjimkou let 1996 až 2005 financuje. Individuální rozhovory jsou 

pravděpodobně jednou z nejběžněji používaných součástí kvalitativní obsahové 

analýzy, ke které se běžně přirovnávají ostatní získaná data. (BARBOUR, R., 2008, s. 

280) 

Konkrétnímu obsahu článků pak bude věnována kapitola Rubriky, ve které 

rozebereme nejčastěji se objevující témata. Vzhledem k proměně grafické podoby 

časopisu Rch jsou tyto změny zaznamenány v kapitole Grafická podoba časopisu Roš 

chodeš. Titulní strany vybraných ročníků jsou pro ilustraci připojeny v příloze.
22

 

V kapitole Redakce je poté shrnuta základní struktura redakce, její nepatrné proměny a 

jednotlivá pracovní náplň redaktorů. Je zde také uveden přibližný podíl článků 

autorských a článků převzatých. 

V závěru shrnujeme výsledky analýzy, tedy základní proměny v tématech 

obsahu časopisu Roš chodeš v analyzovaném období.      

. 

 

                                                      
22

    Příloha č. 4 – č. 6 
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Pro základní rozdělení článků jsme si určili tematické okruhy následovně: 

1. Náboženství 

a. Víra 

b. Tóra/Starý zákon 

c. Svátky 

2. Holokaust  

a. Historie 

b. Současnost (restituce, odškodnění, antisemitismus) 

3. Filosofie 

4. Medailony osobností 

a. Historické 

b. Novodobé dějiny 

c. Rozhovory 

5. Proslovy 

6. Kultura 

a. Knihy 

i. Recenze na knihy 

ii. Úryvky z knih 

b. Výstavy 

c. Umělecký slohový útvar (povídka, báseň) 

7. Židovská obec 

8. Izrael 

a. Historie 

b. Současnost 

c. Politika 

d. Sionismus 

9. Židovské muzeum 
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4. Roš chodeš: Analýza 

4.1 Tematické okruhy 

Do tematiky náboženství jsme zařadili všechny články, které se týkaly víry, 

tóry, židovských svátků či chasidismu. Do doby existence rubriky ABC judaismu jsme 

její obsah řadili do tohoto tematického okruhu. Naopak jsme do tohoto okruhu neřadili 

rubriku Sidra na tento měsíc, která by obsahově spadala do tohoto okruhu, vyskytuje se 

však po celou dobu zkoumaného období, a nebylo tedy nutné ji zařazovat.   

Holokaust byl také poměrně často zastoupeným tématem. Nejčastěji se 

vztahoval k historickým událostem za druhé světové války a současným problémům 

souvisejícím s touto tematikou. Řadili jsme sem proto také i články, které řeší vrácení 

majetku obětem holokaustu a témata související s antisemitismem.  

Filosofie byla zastoupena především v prvním několika letech existence 

časopisu články věnujícími se kabale a mýtické postavě Golema.  

Kategorii Medailony osobností jsme si rozdělili na tři podkategorie, do které 

jsme články řadili. Byly zde uveřejňovány medailony osobností historických, medailony 

osobností soudobých dějin, kde se velmi často jednalo o nekrology a zařadili jsme sem 

také rozhovory s významnými osobnostmi. 

Proslovy byla otištěná řeč či dopis. Jednalo se například o projevy vrchního 

rabína ŽOP Karola Sidona na pohřbech, projevy představitelů státu Izrael na 

kongresech, při výročích či na státních návštěvách či přepisy proslovů a dopisů 

významných osobností kulturního či politického veřejného života. Za zmínku jistě stojí 

první titulka časopisu Roš chodeš v červenci 1990, na které byl zveřejněn dopis Václava 

Havla židovské komunitě, ve kterém projevuje radost z obnovy izraelsko- 

československých styků a naopak vyjadřuje obavy z úplného zániku židovské kultury a 

pospolitosti.  

Kategorie nazvaná Kultura zahrnuje veškeré články, které se týkaly umění. 

Zahrnuli jsme sem recenze na knihy a úryvky z nich, dále pak recenze na výstavy a 

filmy a v neposlední řadě také okruh nazvaný Umělecký slohový útvar, který tvořili 

různé umělecké žánry, především se jednalo o povídky, básně, příběhy či fejetony. Do 

této kategorie nebyla zahrnuta rubrika Kulturní pořady.  

Židovská obec jako tematický okruh obsahuje veškeré články, které se týkaly 

organizovaného života židovské komunity jak v Čechách, tak i v zahraničí, kde 

nejčastěji figurovalo Slovensko. Dále jsme do této skupiny zařadili články o židovské 
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historii, které neměly souvislost s druhou světovou válkou. Řadili jsme sem například 

články o problematice židovských hřbitovů či různé seriály týkající se života na 

židovských obcích.   

Izrael je téma, které získalo svůj pravidelný prostor od roku 1995. Nalezneme zde 

nejen články z historie Izraele, ale také jeho současnosti, jeho politice a zařadili jsme 

sem také články týkající se sionismu. 

Do kategorie Židovské muzeum spadají články věnující se Židovskému muzeu 

v Praze a jiným židovským muzeím a památkám z celého světa.  

 

Graf 1: Tematického složení časopisu Věstník a časopisu Roš chodeš v letech 1990 - 2005   

 

 

4.2    Rubriky 

Časopis má již od svého prvopočátku několik stálých rubrik. Mezi ně patří 

rubrika Aktuality, Sidra na tento měsíc, Přehled bohoslužeb, Kalendárium, Zprávy 

z obcí a Zprávy ze světa. Kromě pravidelných rubrik se pak v časopise objevovalo čtyři 

až pět článků věnujících se historii, víře, kultuře a holocaustu. 

Od roku 1990 do roku 1995 fungovala též jako stálá rubrika titulka časopisu, 

kde si mohli čtenáři přečíst hlavní téma čísla, které se vztahovalo k události daného 

měsíce. Nejčastěji k nejbližšímu židovskému svátku či k osobnosti, se kterou byl 

v daném čísle rozhovor či o ní článek.  
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Tento způsob rozdělení textu na dvě části je vzhledem k omezenému prostoru 

v časopise a některým ustáleným rubrikám využíván i uvnitř časopisu. Některé články 

jsou tak na pokračování nebo jsou dokončovány na jiných stranách.  

Ač se jedná o časopisecký formát, postrádá časopis Rch jakýkoliv úvodník. 

Tedy slovo šéfredaktora, ať již k obsahu daného čísla či komentář k aktuálnímu dění. 

První rubrikou, která se objevuje ve všech číslech po celé sledované období a na 

stejném místě je rubrika Aktuality.     

Aktuality byly již od lednového vydání Věstníku v roce 1990 na vnitřní straně 

obálky a jejich forma se nezměnila. Pouze od roku 1997 přibyl na tuto stanu grafiky 

oddělený přehled obsahu čísla nazvaný Z obsahu. V této rubrice nalezneme aktuální 

informace z dění v Čechách i v zahraničí, krátké komentáře k aktuálnímu dění či dopisy 

od čtenářů. 

Sidra na tento měsíc je další stálou rubrikou časopisu vyskytující se během 

analyzovaného období. Tato rubrika původně na třetí straně přestala být na nějakou 

dobu v roce 2003 vydávaná, obnovena byla v roce 2004 pod názvem Sidry na tento 

měsíc.  V této rubrice byl vždy otištěn úryvek ze sidry, která byla aktuální v daném 

měsíci. Pokud se k měsíci vztahoval židovský svátek, byla tato sidra nahrazena 

příběhem, který s tímto svátkem souvisel. V červenci 1990 se rubriky Sidra i 

Bohoslužby přesunuli na 4. a 5. stranu. Na 3. stranu začaly být publikované proslovy a 

autorské články.
23

  

Rubrika Bohoslužby je graficky oddělena od zbytku textu rámečkem a 

vyskytuje se v ní seznam bohoslužeb, které probíhají daný měsíc v hlavních synagogách 

v Praze. Vzhledem k aktuálnosti bohoslužeb se na tomto místě vyskytuje Synagoga 

v Jeruzalémské ulici, Staronová synagoga, Vysoká synagoga a Španělská synagoga. 

Kalendárium je také stálou rubrikou časopisu Rch. Tato rubrika se postupně 

posunovala na zadní strany časopisu, z dvanácté strany, kde byla v roce 1990, se dostala 

do roku 2005 na stranu osmnáct. V rubrice nalezneme krátké slohové útvary 

připomínající kulatá výročí úmrtí významných židovských osobností. Mezi nimi 

nalezneme rabíny, umělce, profesory, spisovatele, vědce.  

Další pravidelnou rubrikou, kterou nalezneme ve všech číslech sledovaného 

období, jsou Zprávy z obcí. Zde vycházely informace o dění v jednotlivých obcí po 
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    Sidra je týdenní oddíl, který se čte každý šabat z Tóry v synagoze. K jejímu předčítání z tóry jsou po 

řadě předvoláváni dospělí muži. 
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celé České republice a na Slovensku. Rubrika přinášela informace o životních jubileích, 

narozeninách či výročích úmrtí. Zprávy z obcí byly původně na zadní straně obálky, ale 

od dubna 1991 se přesunuly na předposlední (15.) stranu a vyměnily si tak místo 

s rubrikou Zprávy ze světa, která vznikla jako pravidelná rubrika v květnu 1990.     

Zprávy ze světa jsou také krátkými texty věnujícími se nejzajímavějším 

událostem s židovskou tématikou, které se staly v tom daném měsíci.  

Kromě výše uvedených pravidelných rubrik v časopise Roš chodeš bychom také 

rádi zmínili dvě pravidelné rubriky, které vycházely v původním časopise Věstník. 

Zamyšlení byla rubrika na čtvrté straně Věstníku, která obsahovala různé úryvky z knih 

či citáty vztahující se k Tóře. Další nábožensky orientovanou pravidelnou rubrikou bylo 

ABC judaismu také na čtvrté straně. V ní byly vždy uvedeny slovní pojmy z judaismu. 

Tato rubrika se postupně posouvala z třetí strany na zadnější strany (v srpnu 1990 byla 

již na deváté straně) až v roce 1991 zanikla úplně. 

K již zmíněným pravidelným rubrikám, které bychom našli v celém 

analyzovaném období, přibyla v časopise v roce 1993 ještě rubrika Kulturní pořady. 

Články o kultuře bychom našli i v předchozích letech, ne však pod ustálenou rubrikou. 

Stejně tak tomu bylo i s rubrikou Zprávy, informace, inzerce, která se objevila poprvé 

v roce 1993. Tato rubrika byla později přejmenována na Výzvy, informace, inzerce a 

v roce 1997 na Výzvy, zprávy, inzerce. Tento název pak rubrice zůstal až do roku 2005. 

V této sekci časopisu nalezneme, jak název vypovídá, různé výzvy, inzerci a také 

zprávy z dění okolo jednotlivých židovských spolků či oddělení na Židovské obci 

v Praze.    

Další rubriky nejsou umisťovány vždy na stejném místě, ale nalezneme je 

v časopise pravidelně. Takovou rubrikou jsou rozhovory, které nejsou jako rubrika 

uváděny, přesto je nalezneme v každém čísle časopisu již od roku 1993. Pravidelnou 

rubrikou, která se také neobjevuje vždy na stejném místě, je rubrika Izrael. Tu najdeme 

v časopise pravidelně od roku 1995. Nestálou a nepravidelnou rubrikou je také Před 

padesáti lety, kde se redakce vrací k událostem, ke kterým došlo v ten stejný měsíc před 

padesáti lety.    
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4.3    Změna obsahu časopisu Roš chodeš 

Časopis v průběhu sledovaného období zaznamenal několik změn, které jsou 

popsány níže v jednotlivých kapitolách. Vliv na změnu obsahu mělo několik faktorů, 

jedním z nich bylo například rozšíření počtu stran časopisu Rch. Věstník měl v roce 

1990 pouze 8 stran, které se při přejmenování časopisu na Rch rozšířily na 12 (červenec 

1990), posléze na 16 (leden 1991), 20 (leden 1994) stran textu. V roce 1997 pak došlo k 

rozšíření na 24 stran (a v lednu 2013 na 28 stran). 

 

4.3.1. Rok 1990 

Rok 1990 měl zásadní vliv na obsahovou změnu časopisu. Spolu se změnou 

jména na Roš chodeš a zcela novou grafickou úpravou začal naplňovat Rch svůj první 

velký cíl, kterým bylo přeměnit časopis z bulletinu na plnohodnotný časopis. V rámci 

získání úplné představy o obsahové proměně časopisu související se změnou názvu a 

grafické podoby byly analyzovány všechna čísla daného roku. Srovnávali jsme tedy 

vydání časopisu Věstník v měsíci leden až červen s již proměněným časopisem Rch 

v období červenec až prosinec. V tomto období bylo analyzováno 95 článků. Jak je 

možné vidět na grafu a také ve srovnání s dalšími roky, přeměnou časopisu ubylo 

článků na téma náboženství, naopak přibylo více rozhovorů a medailonků osobností a 

informace z pražské židovské obce i obcí mimopražských a z Židovského muzea. 

 

Graf 2: Změna tematického zaměření časopisu Věstník a časopisu Roš chodeš v roce 1990  
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4.3.2. Období 1991–1995 

V tomto období byly již analyzovány pouze čtyři vydání z každého roku. Vždy 

se jednalo o měsíc leden, duben, srpen a měsíc prosinec tak, aby byla pokryta všechna 

čtvrtletí celého roku. Jak je vidět níže v grafu, v období let 1991 až 1995 začal výrazně 

klesat počet článků věnujícím se náboženské tematice. Z počtu 6 článků klesl počet 

v průměru na články dva, v pozdějším období, tedy v roce 1995, toto téma vymizelo 

dokonce úplně. Další pokles můžeme vidět také u článků z kategorie Filosofie/kabala, 

které po roce 1991 zcela z obsahu časopisu zmizela. Naopak přibývalo tematicky 

zaměřených článků v kategorii Holokaust, tedy článků věnujícím se antisemitismu a 

historii druhé světové války a dále rostl rozsah kulturních témat a článků věnujícím se 

Izraeli.  

 

Graf 3: Změna tematického zaměření časopisu Roš chodeš v období 1991 – 1995 

 

 

4.3.3. Období 1996 – 2000 

V tomto období bylo analyzováno celkem 111 článků. Při srovnání 

s předchozím obdobím zde vidíme opět absenci náboženských a filosofických témat. Je 

zde vidět opět nárůst témat věnujícím se holokaustu a Izraeli. Další vzrůstající kategorií 

jsou témata z života okolo židovské obce a židovské historii. Zde je vidět oproti rokům 

1991–1995 nárůst až o 100 %. Konzistentní zůstává obsahová část orientovaná na 

kulturu. Tedy počty článků věnujícím se rozhovorům a recenzím knih, výstav či filmů.   
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Graf 4: Změna tematického zaměření časopisu Roš chodeš v období 1996–2000 

 

 

4.3.4. Období 2000–2005 

V tomto období se opět začínají objevovat témata náboženského charakteru. 

Opět stoupá výskyt článků s tématikou holokaust. Nejvíce je v tomto roce vidět 

stoupající tendence článků věnovaných pražské židovské obci a událostí okolo ní. 

Pravidelně také vycházejí články věnující se Židovskému muzeu či židovské 

architektuře. Rubrika Medailony osobností se ustálila, stejně jako je tomu u témat 

kulturních.  

 

Graf 5: Změna tematického zaměření časopisu Roš chodeš v období 2001–2005 
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4.4    Grafika 

Grafická podoba časopisu se začala postupně měnit již s výměnou redakce 

v květnu 1990, kdy se ve Věstníku změnilo písmo a přibylo tam více grafických prvků.  

Výrazné změny však časopis prodělal až v červnu téhož roku, kdy byl přejmenován 

z Věstníku na Roš chodeš. V té době prošla největší proměnu obálka časopisu, která 

získala zcela nový design
24

. Ten navrhl Aleš Krejča, akademický malíř, knižní grafik a 

přítel začínajícího šéfredaktora Jiřího Daníčka. Písmo se zvětšilo a text začal být členěn 

na tři sloupce. Zároveň do časopisu vnikly grafické prvky a rámečky, které stránky 

rozčlenily a zpřehlednily. 

Grafickou podobu časopisu pak měl na období několika měsíců na starosti Marek Hlupý 

a od roku 1991 až do dnes působí jako grafik v časopise Rch Anna Tomášková.  

Formát časopisu (A4), písmo ani grafická podoba obálky se poté již za celou 

dobu zkoumaného období nezměnili. Změnil se pouze grafický styl, který se postupně 

proměňoval především díky vývoji tiskařské technologie a zkvalitnění informačních 

technologií. Až do roku 1994 byla obálka i celý vnitřek časopisu pouze černobílý. Celý 

obsah se tehdy tiskl na papír, který se pak rozstříhal, a ručně se z něj sestavovala 

maketa. Některé titulky tak musely být lepeny ručně. Tato maketa se vyfotografovala a 

až poté bylo možné časopis vytisknout. Časopis Rch byl až do roku 1996 tištěn na 

obyčejný papír, od roku 1997 se tiskne na matnou křídu, která mu dodává více 

časopisecký než novinový vzhled, jaký měl do té doby.  

Větší odklon od novinového vzhledu časopisu byl také způsobený využitím 

fotografie či grafiky na obálce a její barevné varianty, které je možné nalézt na 

některých číslech časopisu od roku 1995. Barva názvu časopisu na obálce byla vždy 

volena vzhledem k barevnosti fotografie, která byla případně na obálce vyobrazena. 

Stejná barva, která byla na obálce, byla také často použita pro nadpisy a grafické prvky 

uvnitř časopisu. Právě vyspělost technologie a zkvalitnění obrazových materiálů vedlo 

redakci k tomu, že se v průběhu roku 1995 na obálce stále častěji místo textu (úryvky 

z článků, které čtenáři našli uvnitř časopisu) objevovaly fotografie či grafiky. Ty se 

začaly objevovat postupně během roku 1995 a zcela nahradily textový útvar v roce 

1996. Od roku 1998 dostaly barevnou podobu i vnitřní grafické prvky časopisu Roš 

chodeš – oddělující bloky, nadpisy, grafika. Fotografie uvnitř časopisu začaly být 

barevné až v roce 2004.     

                                                      
24

    Příloha č. 5 
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Fotografie či grafika na obálce vždy koresponduje s nejrozsáhlejším článkem 

uvnitř čísla, měsícem vydání, aktuálním židovským svátkem či s výstavou, o které je ve 

vydání článek.   

Redakce měla kmenového ilustrátora, Antonína Sládka, který vytvářel ilustrace 

ke článkům. Mnoho ilustrací však pochází z dílny Marka Podwala, amerického umělce 

a spisovatele, který s časopisem spolupracuje již od září 1990. Velká část malých 

ilustrací uvnitř časopisu pochází z Pražské pesachové Hagady
25

. 

 

4.5    Jazyková úprava 

Časopis Rch je psaný publicistickým stylem. I přes rozmanitost autorů se snaží 

udržet jednotný styl. Výjimkou jsou přebírané úryvky z knih a statí. Texty, které jsou 

psané ve slovenštině, se nepřekládají a jsou vždy otištěny v původním znění. Redakce 

na jazykové korektury využívá externí editorku. Všechny texty, které přebírá redakce 

z hebrejštiny, mají propracovanou transkripci a využívají fonetický přepis podle doc. 

Bedřicha Noska z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.   

 

4.6    Redakce a autoři 

Věstník – šéfredaktorem časopisu Věstník byl ještě v roce 1990 pověřený Ota 

Ornest. Jeho zástupkyní mu byla Vlasta Grónská a jako předsedkyně redakční rady je 

v tiráži uváděna Zdeňka Meisnerová. Nejvíce do časopisu přispíval také Vladimír Sadek 

a Jan Podlešák. Častými přispěvovateli byli ovšem i samotní čtenáři, kteří se chtěli 

podělit o nějakou svoji vzpomínku či názor. V době, kdy časopis existoval ještě pod 

názvem Věstník, do něj přispíval také rabín Židovské obce v Praze, Daniel Mayer. 

Již v květnu roku 1990 nahradil Otu Ornesta Jiří Daníček, který se stal 

šéfredaktorem. Zástupcem se mu stal Tomáš Pěkný. Ti poté sestavili zcela novou 

redakci, která kromě nich čítala ještě redaktorku Alici Marxovou a grafičku Annu 

Tomáškovou. V této podobě zůstala redakce, s malou přestávkou v roce 1996, kdy byla 

Alice Marxová na mateřské dovolené, zachovaná až do roku 2005. V roce 1996 tak 

působila v redakci novinářka Jana Šmídová.  

                                                      
25

   Česko-hebrejské kniha obsahující tradiční vyprávění o exodu Židů z Egypta. Tato kniha se čte na 

svátek Pesach. 
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Jiří Daníček je jako šéfredaktor zodpovědný za celkovou podobu, koncepci a 

obsah měsíčníku. Alice Marxová má na starosti rubriku zahraničí, kultura, zprávy 

z obcí, kulturní servis a rozhovory. Dále také překládá z anglických originálů texty, 

jakými jsou například úryvky z knih či básně. Tomáš Pěkný zastává funkci editora a je 

zodpovědný především za rubriku historie, kalendárium a výběr z tisku. 

Za náboženskou rubriku, kterou je v případě časopisu Rch rubrika Sidra na tento měsíc 

byl zodpovědný Karol Sidon, vrchní rabín pražské židovské obce. 

Měnili se ale někteří externí dopisovatelé. Do roku 1993 byl externím 

redaktorem zodpovědným za rubriku věnující se zahraničním událostem, především 

však v Izraeli, Daniel Kumermann, bývalý český velvyslanec v Izraeli. Od roku 1993 jej 

nahradil Zbyněk Petráček, komentátor Lidových novin, dlouholetý redaktor a jeden ze 

zakladatelů časopisu Respekt, který se věnuje převážně zahraniční politice, Izraeli a 

izraelsko-palestinským vztahům. Jako zahraniční dopisovatel působí Jaro Franek, 

biolog, spisovatel a bývalý mluvčí Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na 

Slovensku. 

Historické články, které se věnují především historii Židů na našem území a 

židovským památkám, píše pro redakci již od roku 1990 Arno Pařík, historik umění 

specializující se na židovskou architekturu a známé i pozapomenuté židovské umělce. 

Jeho fundované články tvoří již v podstatě cyklus, představující široký záběr pohledu na 

židovské umělce původem z Čech a Moravy. 

Dalším velmi častým přispěvatelem je Leo Pavlát, který od roku 1994 působí ve 

funkci ředitele Židovského muzea v Praze. Jeho články se týkají převážně Židovského 

muzea a židovských památek, reakcí na antisemitismus a mnoho článků se také 

věnovalo sporům na Židovské obci v Praze, ke kterým docházelo v roce 2005. 

Mnoho autorů, kteří v analyzovaném období do časopisu přispívali, byli také přeživší 

z druhé světové války, mezi nimi zmíníme například Jiřího Žantovského či Anetu 

Frankovou. 

V časopise Rch byly také od jeho prvopočátku rozhovory s významnými 

osobnostmi žijícími v ČR i zahraničí (historiky, vědci, politickými aktivisty, spisovateli, 

malíři, hudebníky, zajímavými pamětníky) či zde byly uvedeny jejich komentáře 

k nějakému dění. Do Rch přispěl například Petr Pithart či Arnošt Lustig, rozhovory ve 

sledovaném období poskytli mj. spisovatelé Viktor Fischl, Gabriel Fischl, Gyorgy 

Konrád; estetik Tomáš Kulka; historik Howar Wachtel a historička holokaustu Deborah 

Lipstadtová; malíř Viktor Pivovarov; neteř Franze Kafky Věra Saudková; dcera 
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spisovatele Egona Hostovského Olga Castiellová-Hostovská; ilustrátor Mark Podwal či 

izraelský dirigent Jisrael Jinon. 

Poměr autorských a převzaných článků se za celou dobu sledovaného období 

nezměnil. Redakce se podílí na stálých rubrikách a v každém z analyzovaných čísel jsou 

vždy jeden až dva články napsány samotnou redakcí. Zbylé články píší již zmínění 

externí přispěvovatelé.       
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Závěr 

 Bakalářská práce Roš chodeš – měsíčník židovské náboženské obce (1990 – 

2005) přináší pohled na obsahovou skladbu a obsahové změny v časopise Roš chodeš 

v letech 1990 až 2005. V úvodních teoretických kapitolách byla popsána současná 

podoba časopisu, jeho konkurence a jeho význam pro židovskou komunitu. Jako velmi 

přínosný zdroj informací jak pro teoretickou, tak i praktickou část, se stali redaktorů 

časopisu. Na základě rozhovorů s nimi pak bylo možné hlouběji analyzovat médium 

v daném období. Jak již bylo uvedeno v úvodu, sekundární literatury na téma 

židovských médií je velmi málo a pokud již existují, věnují se většinou židovským 

autorům a médiím v začátcích 20. století. Novodobým židovským tiskovinám se nikdo 

zevrubně ještě nevěnoval. Velkou část informací jsme proto čerpali nejen skrze 

rozhovory, ale také skrze osobní zkušenosti s židovskou komunitou. 

Při bližším zkoumání daného období jsme došli k závěru, že k tematickým 

změnám v průběhu těchto patnácti let docházelo velmi sporadicky. Největší změnu 

prodělal Rch v roce 1990, kdy byl přejmenovaný z původního Věstníku židovských 

náboženských obcí v Praze. V této době zaznamenala změnu nejen celá grafická úprava 

časopisu, ale také obsahová část. Výrazně ubylo náboženských témat a časopis se začal 

soustřeďovat převážně na kulturní témata a představování osobností. Kulturní témata 

tak začala zabírat největší prostor časopisu, v průběhu zkoumaného období to bylo až 

27% z celkového počtu všech článků. Osobnosti byly v časopise Rch představovány 

hlavně skrze medailony a rozhovory a tvořili až 18% z celkového obsahu časopisu. 

S přejmenováním souviselo také zvýšení počtu článků věnujícím se životu na 

židovských obcích nejen v Čechách, ale i ve světě a také témata související 

s holokaustem a antisemitismem. Ty se do té doby v časopise příliš nevyskytovaly.          

 Od doby přejmenování časopisu Věstník na Roš chodeš se však dále jeho obsah 

příliš neměnil. Počet medailonů závisel vždy na okolních událostech, tedy například zda 

někdo zemřel či přijel někdo významný ze zahraničí. Stejně tomu tak bylo i se zprávami 

s tématikou židovských obcí, jejichž počet rostl převážně v období voleb, které se na 

židovské obci pravidelně konají. 

Můžeme tedy říci, že časopis se přeměnil z nábožensky orientovaného periodika 

na médium, které zařazuje hlavně kulturní témata a texty různých slohových útvarů, 

jakými jsou povídky, fejetony, básně a hlavně úryvky z knih. 
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V závěru jsme kromě nepatrných změn v obsahové části časopisu popsali také 

změnu grafické podoby časopisu a složení redakční rady, které se také v průběhu let 

nezměnilo, což také můžeme mít vliv na téměř neměnnou strukturu časopisu Roš 

chodeš.    
 

Summary 

Final thesis Rosh chodesh – Monthly Jewish community in Prague (1990-2005) 

focuses on changes of content of the longest published jewish printed periodical 

medium in Czech Republic.  

After mentioning the characteristics of the religous media, the historical 

background of jewish press and the basic figures of the magazine in the first theoretical 

chapters, the analysis of content of the Rosh chodesh was undertaken.  

We decided to combine the qualitative and the quantitative content analysis as a 

research method. The aim was to analyze how the content and the themes changed 

during the analyzed period. We analyzed all together 64 issues of the magazine 

published over the years 1990 – 2005. 

The analysis shows that the themes changed mostly in 1990 when the magazine 

rename itself from Věstník to Roš chodeš. This year was then very important in the 

content change when the cultural orientated articles surpassed the religious ones. 

It is neccesary to mention that during the whole period the editorial board didn´t 

change which most likely had an influence on fact that since 1990 we didn´t detect any 

major changes in the composition of the magazine Roš chodeš. 
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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. 
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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.  
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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. 
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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).   
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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? 
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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. 
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Příloha č. 4: Obálka časopisu Věstník únor 1990 (obrázek) 
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Příloha č. 5: Obálka časopisu Roš chodeš červenec 1990 (obrázek) 
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Příloha č. 6: Obálka časopisu Roš chodeš červen 1991 (obrázek) 

 

 

 


