Travelodge odstraní Bible ze všech pokojů:
řetězec nechce diskriminovat
Jeden z největších hotelových řetězců v Británii odstraňuje Bible ze svých pokojů, aby nezneklidňoval
nekřesťany. Anglikánská církev odsoudila rozhodnutí řetězce Travelodge jako „tragické a bizarní“ a
uvedla, že Bible v hotelových pokojích jsou důležité, neboť poskytují naději, útěchu a inspiraci lidem,
kteří jsou na cestách.
Ale řetězec, který provozuje 500 hotelů, sdělil, že země je stále více multikulturní a k tomuto kroku
se odhodlal kvůli „diverzitě“.
Toto opatření bylo provedeno, „aby nedocházelo k diskriminaci žádného náboženství“ – ačkoli si
nikdo z hotelových hostů nestěžoval. Bible byly odebrány v době, kdy byly rekonstruovány pokoje a
odstraněny šuplíky, kde byly výtisky uloženy.
Bible, které zdarma poskytla společnost Gideon, jsou uloženy za recepcí, kde si je hosté mohou na
vyžádání zapůjčit, uvedl řetězec. Mluvčí anglikánské církve řekl: „Zdá se to být tragické a bizarní, že
hotely odstraňují Boží slovo kvůli ergonomickému designu, z ekonomických popudů nebo kvůli
nevěrohodné definici slova ,diverzita'.“
Ale zřejmě ne všechny hotely Travelodges poskytují Bible na vyžádání. V pobočce v Battersea v
jižním Londýně nebyly žádné Bible na pokoji ani za recepcí.
Když byl recepční o Bibli požádán, nemohl žádný výtisk najít a řekl, že ho o ni za celé čtyři měsíce,
co tam pracuje, nikdo nežádal. Místo toho nabídl bezplatné použití hotelového wifi, „vygooglit Bibli a
číst ji online“.
Když jsme trvali na výtisku, zatelefonoval svému vedoucímu, který mu řekl, že Bible bývaly na
pokojích, ale od loňské rekonstrukce už v hotelu nejsou.
Ale ostatní hotelové řetězce včetně největší britské společnosti provozující levné hotely Premier Inn,
společnost InterContinental Hotels či majitelé řetězce Holiday Inn tvrdí, že v jejich hotelech Bible
zůstaly. Mluvčí Premier Inn řekl: „Bible jsou na pokojích Premier Inn k dispozici. V ojedinělých
případech, kdy si zákazník nepřeje mít Bibli ve svém pokoji, může před svým příjezdem hotel
kontaktovat, aby byla odstraněna.“
Řetězec luxusních hotelů Millenium&Copthorne, jenž provozuje čtyřhvězdičkové hotely v oblastech,
jako je Mayfair, Kensington a Knightsbridge, potvrdil, že stále na pokojích Bible ponechává a nemá v
úmyslu je odstranit, přestože „ubytovává hosty z celého světa“.
Travelodge je první hotelový řetězec v zemi, který odstranil Bible – ačkoli v roce 2012 nezávislý hotel
Damson Dene v Crosthwaite v hrabství Cumbria nahradil Bibli erotickým bestsellerem Padesát
odstínů šedi.
Mluvčí Travelodge řekl: „Důvodem je diverzita. Země je stále více multikulturní a my se
nedomníváme, že by bylo vhodné nabízet jen Bible, protože hotely navštěvují i lidé vyznávající jiná
náboženství. Lidé také Bible odnášejí, a když jsme prováděli rekonstrukci pokojů, domnívali jsme se,
že by bylo lepší je odstranit.“
Další mluvčí dodal: „Abychom nediskriminovali žádné náboženství, návštěvníci, kteří by si chtěli
vypůjčit Bibli, si ji mohou vyzvednout v recepci kteréhokoliv z 500 hotelů Travelodge po celé zemi. K
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dnešnímu dni řetězec Travelodge neobdržel od klientů žádnou stížnost týkající se tohoto rozhodnutí.“
Dále uvedli: „Odstranění Bible z hotelových pokojů bylo opatření, ke kterému jsme se rozhodli v roce
2007 a které jsme v následujících letech postupně zaváděli.“
126 LET STARÁ TRADICE: JAK DOŠLO K TOMU, ŽE BYLY BIBLE UMÍSŤOVÁNY DO HOTELŮ
Praxi umísťovat Bible do britských hotelových pokojů zahájilo Křesťanské sdružení obchodních
cestujících ještě ve viktoriánské době.
Tato organizace, jež byla založena v roce 1888 s podporou vlastníků manufaktury na sušenky
McVitie, darovala Bible hotelům po celé zemi.
V posledních letech tuto činnost převzala společnost Gideon, která zdarma distribuuje Bible v téměř
194 zemích světa.
Členové společnosti Gideon, evangelikální křesťanské organizace založené v roce 1898 v USA, se
inspirovali k umísťování Bible do hotelových pokojů při návštěvě Británie, kde viděli působení
Křesťanského sdružení obchodních cestujících.
Ve Velké Británii společnost Gideon, jejíž příjmy pocházejí z darů a dědictví, v této činnosti stále
pokračuje – zdarma rozdává Bible ve velkých institucích včetně nemocnic a věznic.
Výtisky Nového zákona jsou také poskytovány žákům ve školách, příslušníkům ozbrojených sil,
policistům, pracovníkům záchranné služby a požárníkům.
Zdroj: res.claritatis.cz
Autor: -mk-

2/2

www.rodon.cz

