
 

             
 

Projev Přemysla Sobotky, 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, 

na slavnostním shromáždění 

u příležitosti 

Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 

Senát, Hlavní sál, 27. ledna 2011 

 

Vážené dámy a pánové, vážení hosté, p řátelé, 

  

dovolte mi, abych všechny přítomné srdečně pozdravil a poděkoval vám  za to, 

že jste si dnes našli čas na naše tradiční lednové setkání v českém Senátu, kterým 

si připomínáme „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 

lidskosti“. Přestože podnětem této piety se stalo datum 27. ledna 1945, kdy došlo 

k osvobození nacistického vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim, při vší 

úctě k milionům  obětí zrůdného nacistického režimu, se každý rok v tento den 

zamýšlím především nad naší současností, zda si dostatečně bereme z hrůzné 

minulosti potřebné poučení. Bohužel často při tom člověk propadá pesimismu a 

zdaleka nejde jen o pohled na primitivní zlostný antisemitismus kdesi v Teheránu či 

v komunitách sotva zletilých skinheadů v některých evropských velkoměstech. My si 

spíše musíme připomínat skutečnost, že hlavní proudy mezinárodního terorismu se 

opírají o antisemitismus a nenávist ke státu Izrael, a přesto to často stojí zcela mimo 

pozornost mnoha novinářů, mírových aktivistů a politiků – podobně jako v případě 

nacismu a jím smrtelně ohroženého demokratického Československa v roce 1938. 

Minulý týden jsem měl tu čest předat norskému velvyslanci nominační dopis 

na Nobelovu cenu míru pro Sira Nicholase George Wintona, jehož příběh záchrany 

669 českých, převážně židovských dětí, v roce 1939 všichni dobře známe. Při té 

příležitosti jsem připomněl slova britského filozofa a politika Edmunda Burkeho z 18. 

století, že „k vítězství zla stačí pouze to, aby dobří lidé nic nedělali.“ Tuto moudrost 



dnes někdy ještě bohužel musíme rozšířit o fenomén hlouposti či v lepším případě 

stejně nebezpečné krátkozrakosti. 

Uvedenu jeden příklad za všechny. Loni jsem navštívil Izrael právě v době, 

kdy tam došlo k řízené provokaci s tureckou lodí při pokusu o narušení blokády 

Gazy, ve které jak známo vládnou teroristé z Hamásu, kteří často ostřelují izraelské 

území raketami. Akce na palubě již zmíněné turecké lodi se přesto ochotně zúčastnili 

i někteří evropští novináři, míroví aktivisté a politici, kteří po zásahu izraelských sil 

navíc ochotně posloužili jako cenná kulisa při hysterické protiizraelské mediální 

kampani. Málokdo si při tom byl vůbec schopen uvědomit, že takové aktivity oslabují 

nás všechny a naopak oživují a posilují síly netolerance a násilí. Mějme i to stále na 

paměti a nebuďme pasivní i k těmto projevů nebezpečné naivity. V opačném případě 

by se například uctívání obětí holocaustu stalo jen pouhou formalitou.  

Vážení přátelé, na záv ěr chci říci, že v Senátu a ve mn ě osobn ě  máte 

záruku, že na krutou historii holocaustu nikdy neza pomeneme, stejn ě jako na 

jeho odkaz pro sou časnost i budoucnost. Čest památce všem ob ětem 

holocaustu.  

 

Děkuji vám za pozornost 

 


