
Být informován je někdy způsob záchrany života 

 

Rózi: Pan Petr Brod, známý mimo jiné pod pseudonymem Petr Lukavec, je velmi populární novinář 

spojený s britskou BBC . V žurnalistice nasbíral 23 let praxe, po kterých se odebral na zasloužený 

odpočinek do Prahy. Tady i žije a rád často vzpomíná na svou životní cestu. 

PB: Jmenuji se Petr Brod a narodil jsem se v Praze 25. Listopadu 1951.(0,11-0,19)_8s 

Anička: Jeho rodiče pocházeli každý z jiné rodiny, což pro pana Broda znamenalo poměrně složitou 

situaci. Sešlo se v něm najednou češství, němectví a židovství – v českém prostředí vyrůstal tatínek, 

v německém maminka. O velkou část své židovské rodiny přišli Brodovi za 2. sv. války. 

PB: Vyrůstal jsem v rodině, která měla velmi komplikované etnické, jazykové a náboženské pozadí. 

Dneska bychom řekli, že to byla rodina multikulturní. (0,44_0,59)_15s 

Rózi: Komunistům se jeho rodiče příliš nezamlouvali. Pan Brod starší musel opustit svou práci 

advokáta a stal se pomocným dělníkem. 

Anička: I proto krátce po srpnu 1968 začali Brodovi uvažovat o legální emigraci, mimo jiné proto, aby 

měli možnost se do Československa vracet. Díky doznívajícímu Pražskému jaru mohli v létě 1969 

společně odjet do Bavorska pod záminkou "stmelení rodiny". 

Rózi: V Mnichově dokončil pan Brod úspěšně střední školu a díky stipendiím mohl studovat rok v 

Anglii a rok v Americe. 

Rózi: Po studiích nastoupil do BBC, nejdříve do televizního a později do rozhlasového vysílání. Strávil 

tam celkem 7 let. 

PB: Musím říct, že to byla výborná škola ta BBC pro mě, protože jsem spadl skutečně rovnou do té 

praxe a učil jsem se takříkajíc v chodu. (17,37-17,47)_10s 

Anička: Časem se pan Brod rozhodl změnit působiště a přestoupil do Svobodné Evropy 

PB: No prostě říkal jsem si, tak jestli teda mám bojovat proti tomu komunismu pořádně, tak to 

bude lepší v tý Svobodný Evropě v Mnichově. (25,12-25,20)_8s 

V ní prožil i podzim 1989. 

PB: To je životní zážitek. (1,30,29-1,30,31)_2s   

Anička: Ve Svobodné Evropě Petr Brod pracoval šest let; pak přestoupil do mnichovského 

Suddeutsche Zeitung a roku 1998 na trvalo vrátil i s manželkou a dcerou do Prahy. 

Rózi: Dva roky byl pražským zpravodajem Suddeutsche Zeitung, poté šest let ředitelem pražské 

redakce BBC a od roku 2006 je na volné noze, s manželkou žijí na Petřinách a dcera studuje v 

zahraničí. 

Anička: A proč se pan Brod stal vlastně novinářem? 

PB: No, já jsem byl zvědavej, vždycky. A vedl mě k tomu asi taky vliv táty, který vždycky četl hodně 

denního tisku a sledoval zprávy a poslouchal hodně zahraničního vysílání a taky určitá, bych řekl 

“židovská citlivost” (32:39) já jsem z těch rodinnejch dějin věděl že: Být informován o světovém dění, 

je někdy způsob záchrany vlastního života. (32:41 – 32:49)  



(32:20 – 32:49)- R07_0006  

 


