
Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Adélou 
 

Můžeš mi říct něco o sobě? Kolik ti je let, jestli studuješ nebo pracuješ. 

Adéla: Tak já jsem se narodila roku 1984, takže je mi už 28 a teď jsem vystudovala 

magisterský obor Orální historie na Karlově univerzitě. Ještě jsem začala studovat vizuální 

design v Ústí nad Labem, což už asi nevím, jestli dostuduji, protože už se mi přestává chtít 

studovat. A taky pracuji pro Židovské muzeum, dělám orální historii a dělám ještě asi ve 

třech dalších projektech orální historii, grafický design a PR. 

 

A co se týče židovství, jsi třeba podle halachy Židovka nebo jak? 

Adéla: No tak máma je teda Židovka, ale táta je vlastně Žid jenom přes tátu, takže ten 

oficiálně Žid není. Takže já jsem podle halachy a moji sourozenci také jsou. 

 

Kam jsi chodila do školy, do české nebo židovské? 

Adéla: Do česko-italské školy, do židovské jsem nechodila, ale taky mám s tím trošku 

zkušenost. Tady v Praze existuje židovská školka, ona je utajená ta adresa, tak ti ji pak 

když tak můžu říct mimo záznam, takhle by se to asi nemělo říkat. My jsme tam učili 

keramiku ty děti jako dobrovolníci. To bylo docela příjemný, ony tam byly i nějaké jakože 

náboženské akce. To bylo takové zajímavé setkání s tím židovstvím, možná i jakoby 

povzbuzení té identity. Dělali jsme vlastně ty keramický věci třeba na nějaké svátky, třeba 

byl svátek stromů, tak jsme dělali třeba nějaký květináče, kam si potom ty děti zasadily 

semínka. A s tím stromem to bylo zajímavý, že já jsme se vlastně díky tomu i dozvěděla o 

těch svátcích, co jsem třeba před tím nevěděla. 

 

Byla jsi někdy v Izraeli? 

Adéla: Tak v Izraeli jsem byla třikrát celkově. 

 

Mohla bys to, prosím, trochu rozvést? 

Adéla: Jednou jsem byla poprvé v kibbutzu, na poušti v Negeri jsem se starala o kozy, 

dělali jsme tam sýry, bydleli jsme tam u jednoho pána. Taková dobrovolnická činnost. 
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Podruhé jsem tam jela na rok studovat do Jeruzaléma Bezalel1, což je taková výtvarná 

škola, a potřetí jsem tam byla na taglitu jako madricha, jako vedoucí. 

 

Takže asi umíš hebrejsky. 

Adéla: No, úplně ne. Jak se říká, obráním se, jakože trošku jo, ale bohužel tím, jak tam 

v Izraeli všichni mluví anglicky, tak jsem neměla takovou tu potřebu pořádně mluvit jako 

v jiných státech, kde jsem třeba byla a naučila jsem se rychle ten jejich jazyk. 

 

A v Čechách jsi třeba hebrejštinu někdy použila? 

Adéla: Použila, protože jsem pracovala pro židovské studenty z Ameriky, oni sem jezdili 

jako na poznávání, takové to holocaust - poznání, tak jezdili do Čech a do Polska. To jsem 

se s nimi někdy bavila hebrejsky, ale většinou spíš anglicky a do toho jsem občas prohodila 

ty hebrejský slova. 

 

A co se týče judaismu, jsi věřící? 

Adéla: Tak věřící. To asi ne, ale jako já si myslím, že je to trošku něco jiného v tom 

židovství to být věřící, než je to křesťanský věřící. Myslím si, že je ta víra víc v nějakém, 

podle toho, co jsem teda viděla i třeba v té Izraeli, že to není jen o té víře, ale hlavně o tom 

způsobu života. Což já třeba osobně úplně nemám, ale třeba mi je sympatické jít na velké 

svátky do synagogy. Nebo je mi sympatické, když mi někdo řekne, že je taky Žid. Ale jako 

vím o tom málo, duchovně. 

 

Takže do synagogy chodíš? Na velké svátky? 

Adéla: Ano, na velké svátky s rodinou. Hlavně teda náš táta, paradoxně, který je vlastně 

nejmíň Žid, tak ten to má nejraději. Takže vždycky je to pro něho takový svátek, děláme to 

spíš pro ně. Je to takové potkání s rodinou. 

 

A mohla bys mi popsat třeba nějaký ten židovský svátek, když slavíte? 

Adéla: Ale tak to my to zase moc neumíme. Třeba jdeme do té synagogy, kde teda sedíme, 

jsme spolu a je to jiný než třeba v tom kostele, protože tam nemáš takovou tu hierarchii, 

tam nemáš tu posvátnou úctu. Že třeba během té bohoslužby si tam lidi prostě povídají. Že 

se občas ani moc neposlouchá, já to spíš beru jako takové setkání lidí.  
                                                 
1 The Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem 
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A co třeba teď jak bude Pesach, máte něco v plánu? 

Adéla: Teď v pátek bude Seder2, tak jsme si říkali, že ho uděláme, ale pak jsme si nakonec 

řekli, že ne, protože každý jedeme někam pryč o víkendu. Když to jde, tak je to pro nás 

takové příjemné rodinné setkání, ale plány kvůli tomu neupravujeme. 

 

A co třeba ty české, vlastně křesťanské svátky, držíte nějaké? 

Adéla: Ale jo, jasně. Slavíme Vánoce, jako nemá to asi takového toho, podle mě 

kýčovitého, ducha jako to může být v těch českých rodinách. 

 

Jak to vypadá konkrétně? 

Adéla: Máma peče cukroví, to je fajn. Stromeček máme, ale malinký, dárky taky. A hlavně 

táta, když byl malý, tak to nikdy neslavili, tak se zařekl, že my nebudeme out a budeme je 

mít. 

 

Ještě nějaké svátky slavíte? 

Adéla: Třeba Mikuláše jsme slavili jako děti. Asi i Velikonoce. 

 

2. část – Oficiální instituce 

A co třeba členství v židovské obci? 

Adéla: Nejsem členkou židovské obce, zatím ani nechci být. 

 

Proč? 

Adéla: Já vlastně ani pořádně nevím, ale zatím se mi prostě nechce být nějakým členem 

takového oficiálního společenství. Možná proto, že je to moc určující, si říkám. 

 

Takže se ses nikdy nepohybovala v rámci té židovské obce? 

Adéla: To asi ne. 

 

Třeba že bys docházela na nějaká setkání nebo kulturní akce? 

                                                 
2 Seder, doslova „pořádek, uspořádání“, (ֵסֶדר  ) je označení pro slavnostní večeři pro první noc(i) svátku 
Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z 
egyptského otroctví 
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Adéla: Jo, tak to jsem tam byla asi dvakrát na nějaké přednášce, kde se ale všichni hádali 

strašně moc. (smích). Ale to jsem tam šla doprovodit mého tátu, který u nás v rodině má 

asi nejvíc takovou potřebu se cítit tím Židem. Takže jsem ho tam šla doprovodit, aby tam 

nebyl sám. Ale jako bylo to fajn. Ale jinak chodím jenom do toho Židovského muzea. 

 

Jsi členkou Unie? 

Adéla: Taky nejsem a to teda nechci být, určitě. Nebo jako já nevím, no. Možná že proto, 

že s těmi lidmi, se kterými jsem se setkala, tak mi přijde, že si honí....jak já říkám, že to 

jsou ti „profesionální Židi“, že si honí tu svojí identitu právě na tom židovství. A není mi 

sympatické, když se Židi schází jenom s Židy, prostě si myslím, že to tak být nemá. Jsem 

pro asimilaci. 

 

A znáš nějaké členy té Unie? 

Adéla: Já nevím přesně, kdo jsou nebo kdo byli členy, ale nějaké asi ano. Viděla jsem 

nějaké jejich vystoupení, minulý rok na Purimu. Měli nějakou oslavu. Jako ano, některé 

znám třeba i od dětství, jejich rodiče jsou kamarádi mých rodičů. Ale nikdy mě to teda 

nelákalo se stát členkou, ne. 

 

3. část – židovství a češství 

Dobře. Děkuji. Teď už bych přešla asi konkrétně k tomu židovství. Cítíš se jako 

Židovka? 

Adéla: Asi bych řekla, že se cítím jako Židovka, to ano, ale jak jsem říkala, je mi strašně 

nesympatický se nějak vymezovat a scházet se jenom jako takový ten snobácký Žid, aby to 

bylo s halachickými Židy, to je mi vážně hrozně nesympatické. Nejsou mi ani sympatické, 

abych se přiznala, takoví ti za každou cenu ortodoxní Židi, kteří si podle mě právě tím řeší 

tu svou identitu. No já si to svoje židovství uvědomuji asi nejvíc, když dělám ty rozhovory3 

pro Židovské muzeum, protože to je určitým způsobem pro mě zajímavý, ty příběhy. A 

sympatický, že dělám tohle. Nebo taky mám kamarády Židy, říkáme si spolu třeba nějaké 

vtípky. 

 

 

Třeba? 

                                                 
3 Rozhovory orální historie s přeživšími šoa 
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Adéla: Hm......Teď jsme dělali Febio music fest a zasekl se nám facebook, tak jsme 

s kamarádem říkali, Židem právě, „To je v prdeli, zase ti Židi to posrali, s tím facebookem“ 

nebo něco takového. To pak někdy vnímám i takovou tu sounáležitost. Ale zase když se 

mě vždycky ptali v Izraeli, jestli je pro mě důležitý, aby můj partner byl Žid, tak to třeba 

pro mě vůbec důležitý není. A ještě věc, která si myslím, že mě opravdu jakoby možná 

trošku nasměrovala, že jsem se začala zabývat tím, že jsem Židovka, byla i to, že jsem 

začala pracovat pro ty skupinky, jak jsem už říkala, židovský. To byli takový mladý 

Američani a jezdili jakoby na tábory. S těma jsme si povídali a bylo to fajn. Že jsme 

všichni, co jsme tam byli jako my Češi, kteří jsme tam pro ně pracovali, tak jsme vlastně 

jako byli Židi, tak to bylo taky takové zajímavé, setkat se s jinými Židy od jinud. Ale 

vlastně pak jsme jednou ještě řešili takový projekt s jedním mým kamarádem, který vlastně 

mě tak trochu namočil do toho, že jsme pro něj začala pracovat s těma skupinkama, tak 

možná díky němu jsem trochu víc pronikla do toho židovství. Tak s ním jsem začala řešit, 

a on mě i pak vyslal na nějaký seminář do Budapeště, právě v rámci té židovské mládeže, 

nebo teda mladých lidí z východní a střední Evropy. A že by se mělo vyřešit v Čechách 

nějaké takové centrum pro židovskou mládež, což existuje právě v té Budapešti a jmenuje 

se to myslím Izraelský institut nebo nějak tak. My jsme se i scházeli, sešli jsme se všichni 

z těch států, Bulharska, Slovinska. Bylo to hrozně příjemný. A pak se hledal nějaký člověk, 

jako koordinátor, který by se o to staral tady v Čechách. No a já jsem přijela do Čech a 

prostě nějak vnitřně jsem si řekla, že to dělat nechci a to asi vyplývá z toho, jak říkám, že si 

nemyslím, že je dobrý, aby se mladý lidi scházeli jenom proto, že jsou Židi. Tak to byl 

vlastně takový důvod, proč jsem s tím přestala. I když by to určitě zajímavá práce byla, 

cestování a tak. Ale to je přesně to, že mi to prostě nepřijde jako spravedlivé. Furt je ve mě 

obojí, ne jen to židovství, ale i to že žiju tady. 

  

A myslíš, že je něco, co mají Židé společného? V čem spočívá to židovství? 

Adéla: Tak já myslím, že to je asi to vědomí o té historii dlouhé. Pak asi ne úplně všichni, 

ale třeba nějací ti kamarádi a já máme nějaké věci společné, co jsem vypozorovala, hlavně 

třeba takovou tu internacionalitu, asi i větší znalost jazyků, prostě takové to „být víc do 

světa“. Ale zase se to asi těžce generalizuje. Pak taky asi ty silnější, spojenější rodinný 

vazby, ale nevím, do jaké míry se to dá takhle paušálně říct. Ale já si myslím a přijde mi, 

že to hodně vidím i kolem sebe, že lidi, který nejsou halachický Židi, o to nějakým 

způsobem podle mě víc usilují, to židovství si nějak potvrdit než ti lidi, kteří to mají. Stejně 

tak se mi potvrdilo, že Židi, kteří jsou jako olim chadashim, jako ti nově příchozí do 
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Izraele, tak to jsou mnohem větší takoví ti ortodoxní Židé. Že mají víc potřebu a asi i 

důvod víc bojovat než ti lidi, kteří v Izraeli žijí nebo kteří na té obci můžou být naprosto 

snadno. A pak je ještě jedna věc, já si myslím, že většina lidí v té diaspoře nebo aspoň v té 

České republice, že mají tu svou židovskou identitu spojenou s tím holocaustem. Že je to 

prostě taková věc, která se řekne. Jakože „Ty jsi Židovka?“ „Jo, moje babička byla 

v koncentráku..“. Tohle kolem sebe hodně vidím a i u nás doma to mamka v jednu chvíli 

hodně připomínala, abychom to se sourozenci věděli, co se jako stalo. To jsem si možná 

uvědomila právě v té Izraeli nebo i s těmi skupinkami, že to nekončí tím, že řekneš „Já 

jsem Židovka, protože moje rodina byla za války tam a tam. 

 

A jak t řeba vnímáš Židy v rámci České republiky? 

Adéla: No tak já doufám, že všichni jsou tady jako asimilovaní a klidně ať se rozmnoží 

s Nežidy, je mi to jedno. (smích). Ale jak je vnímám...tak je to asi menšina, ale navíc je 

jich tady málo, oproti Americe, oproti Maďarsku třeba. Nebo Polsku. Je jich tady hrozně 

málo, si myslím. A někdy to trošku hrotí, tu svojí jak už jsem říkala profesionální 

židovskou identitu. 

 

Dobře. Když mluvíš takhle o té asimilaci, tak nemáš třeba pocit, že by bylo dobré 

udržet třeba tu identitu nebo zachovat? 

Adéla: To je možná ale jiná věc. Já si určitě myslím, že je to fajn, když se ty věci 

připomínají, proto si myslím, že je důležité dělat tu orální historii toho holocaustu nebo 

post-holocaustu, to určitě ano. Ale myslím si, že je strašně nepřirozený, aby se jako Židi, 

jako třeba pár, míchali jen zase se Židy. To mi přijde, že už je zase taky rasismus. Ale 

určitě si myslím, že je to fajn udržet tu tradici, jako je dobré v každé rodině, že se udržují 

třeba rodinné historky nebo tak, ale že není podle mě důležité, jestli je židovská nebo není. 

 

Dobře. Cítíš se jako Češka? 

Adéla: Tak máma je ještě napůl Italka k tomu, takže já jsem taková hodně namixovaná. 

Takže jako Češka se asi úplně necítím. To bych jakoby neřekla. Protože máme třeba hodně 

těch příbuzných v Itálii, takže vždycky říkám, že jsem takový mišmaš. Ale tak zase asi 

trochu jo, tak máme nějakou kulturu, to je fajn. Třeba nějaké knížky české, české 

spisovatele. Někteří jsou parádní, ale tak stejně tak jsou židovsko český spisovatelé, kteří 

jsou také fajn. 

Tady bych se ještě chvilku zastavila. Předpokládám, že máš české občanství. 
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Adéla: Ano, české a italské taky. 

 

A rodný jazyk máš taky asi češtinu. 

Adéla: Ano. 

 

Ale jako Češka se tedy necítíš? 

Adéla: Ani moc ne. 

 

A čím myslíš, že by to mohlo být? (odmlka) 

Tak máš třeba nějaký negativní názor na Čechy? 

Adéla: No, je pravda, že já jako hrozně nerada...že mám občas takové tendence se 

distancovat a říkat „No jo, typickej Čech“. Jakože jsou nějaké věci, které mi vadí. Ale to je 

zase hrozné generalizování, protože mám tady spoustu přátel, kteří takovýhle nejsou. Ale 

pak někdy mě to tady opravdu štve, že tady žiji. Ale jindy jsem zase ráda. 

 

A napadla by tě třeba nějaká konkrétní situace nebo chování, kdy si řekneš to 

„typickej Čech“? 

Adéla: Třeba když pánové s pupkem chodí doma v trenýrkách. Ale to zase mám možná 

z té Itálie, od té mámy, která vždycky dbá na tohle. To je třeba další věc, to je v židovství 

ale i třeba v tom italství, že doma máma dělá ty teplé večeře a sedíme u toho spolu a pak 

s vždycky říkáme „Nebuď ten typickej Čech, že to jíš u té lednice, sedni si s tím k nám.“ 

Ale tak to nevím, to si zase říkám, že možná to je zase nějaká ta generalizace.   

 

A setkala ses třeba někdy s nějakým problémem ze strany Čechů nebo třeba jinde ve 

světě kvůli t ěm tvým národnostem? 

Adéla: Jako třeba s antisemitismem? Tak trošku verbálně, ale já jsem si vždycky říkala, 

jestli mám být jakoby hysterická a říkat tomu antisemitismus. Někdy se setkám třeba 

s takovými fórky jako „ty jsi škrťa“, „no jo, ty jsi ta Židovka“, nebo třeba ve Španělsku, 

když jsem byla na Erasmu, tam jsou takový docela ostře levicově naladěný lidi a ti si 

myslí, že třeba stát Izrael a židovství, to všechno, že je to pakáž, pravičácká, tak jsem třeba 

nějaký malý konflikt měla, což mě paradoxně ochraňovala jedna Němka, tak nevím, jestli 

třeba v ní nebyly nějaké jakoby výčitky svědomí. Ale tak nebylo to nějaké jako extrémní. 

Spíš občas ty verbální legrácky, ale to mě asi neuráží. Ale jinak jsem neměla tady problém. 

 A napadlo tě, že by ses chtěla třeba přestěhovat do Izraele? 
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Adéla: No tak ani ne, ale teda kvůli rodině, pro mě je tohle hrozně důležitý. Asi i ten život 

tady. I když zase kdyby se mnou šla celá rodina, tak jo, proč ne. Je to tam fajn, je tam 

příjemně. 

 

Proč ti to tam připadá příjemné? 

Adéla: Tak je tam příjemné klima, je tam moře, což je super. A hlavně ti lidi jsou fajn, 

milí. Ale to je vtipné, že jsou si i třeba fyzicky podobní, což mi přijde trochu divné, a i 

naladění na podobnou vlnu. To mi na Izraeli je asi nejvíc sympatický. Ale musela by tam 

jít se mnou ta rodina. (smích). A rodiče ti byli poprvé v Izraeli za mnou právě když jsem 

tam byla studovat. Bylo to strašně zvláštní, pro ně, protože to se tak ví, že jako ta země 

není jako každá jiná. Aspoň pro mě. Už tím, jak jsem říkala, že ti lidi ti jsou fyzicky 

podobní, psychicky podobní. 

 

Jak psychicky? 

Adéla: Tak třeba mě zajímá to výtvarno a ti malíři tam jsou prostě na té stejné vlně. V tom 

se člověk prostě jako hrozně poznává. To mi přijde zvláštní, že to v těch lidech takhle jako 

přetrvalo, že to v nich ještě takhle je. I třeba to jejich myšlení, ta židovská morálka a etika. 

Já jsem tyhle věci vždycky vnímala nebo cítila, jako že tohle máme takhle a jiní lidi to tak 

třeba nemají, ale nevěděla jsem vlastně, jestli je to to italství nebo to židovství, takže něco 

jsem našla právě v Izraeli, že to máme všichni společné. 

 

Můžeš mi dát nějaký příklad? 

Adéla: Já nevím....třeba otevřenost k cizím lidem. Pohostinnost. To říkal vlastně jeden můj 

kamarád, ona je jedna taková organizace, jmenuje se CouchSurfing4. To můžou mladí lidi 

jezdit navštěvovat někoho k němu domů, prostě půjčit někomu gauč. A on říká, že to je ale 

jako celý princip židovství, židovského náboženství i židovské pohostinnosti. Fakt je to 

tak. Prostě Žid tě potká na ulici, začne se s tebou bavit a ty už tam u něj můžeš tři dny 

bydlet. Ale tak samozřejmě to má taky svoje mouchy, bylo v té Izraeli spousta věcí, které 

mi vadily, protože na druhou stranu se cítím hodně jako Evropanka a takový ty věci, na 

které jsem zvyklá že mám v Evropě, to tam nebylo. Takže si to možná teď jenom 

přibarvuji trošku. 

Dobře, děkuji moc za rozhovor. 

                                                 
4 Projekt CouchSurfing je v současnosti největší internetová služba bezplatného ubytování. Jedná se o jistou 
formu sociální sítě. 
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Poznámky a reflexe 

Při tomto rozhovoru jsme se s Adélou viděly podruhé, prvně když mi ji představila 

naše společná známá právě kvůli této bakalářské práci. Adéla je vlastně moje „key 

person“, od ní jsem dostala další kontakty a také jsem její jméno používala, abych se 

dostala na obec i k současnému předsedovi Unie. Při minulém setkání navrhla tykání, proto 

ji tedy během rozhovoru tykám. To se možná odrazilo také na množství získaných 

informací, které se mi zdá celkem široké, alespoň tedy ve srovnání s rozhovorem 

s předsedou Unie. Také to může být tím, že Adéla pracuje pro Židovské muzeum a sbírá 

rozhovory s přeživšími šoa, takže ví, že je dobře se hodně rozpovídat a nemusela jsem ji na 

to během rozhovoru moc upozorňovat. 

 Rozhovor byl příjemný, ani jedna z nás nevypadala nervózně. Snažila jsem se 

doptávat a nechávat si vysvětlit a zkonkretizovat některé odpovědi. Dostala jsem další 

kontakt na bývalého předsedu Unie, který je ochotný k rozhovoru.  

 

Příloha č. 2: Přepis etnografických poznámek z výletu do Dráž ďan 

Celodenní výlet do Drážďan s Českou unií židovské mládeže, 22. 4. 2012. Jede nás 

nakonec celkem 6, 5 stálých členů a já.  

Odjezd v 6.29 z Hlavního nádraží v Praze, sraz v 6.15, všichni jsme kolem 6.20 

dorazili, měla s námi jet ještě Z., ale ta se prý zhruba v tu dobu vrátila domů, takže by to 

nezvládla, a O., ale ta nakonec nejede kvůli psaní diplomky. Má přijet ještě Petr, prý si 

popletl čas. Už jsme mu koupili lístek, ale nedorazil a podle statusu na „facebooku“ mu 

ujel vlak přímo před nosem.  

Cesta ve vlaku probíhá vcelku vesele, já jsem se zpočátku moc nezapojovala do 

hovoru, chtěla jsem vědět, o čem se sami baví. Většinou si vyprávějí historky ze 

společných akcích pořádaných Unií nebo o lidech pohybujících se v rámci Unie a obce. 

Hodně o společných večerních akcích, párty, večírcích a hospodách, které sice neprobíhaly 

pod záštitou Unie, ale ten určitý okruh členů, co se často stýká, se na nich schází 

pravidelně. Také podle toho, co vyprávějí, tráví všichni na obci nebo činností v rámci obce 

spoustu času, Lenka tam například dochází pravidelně i na obědy. Zní to jako by většina 

jejich přátel byla židovská (což je pochopitelné, jestli se od dětství pohybují v rámci obce, 

to je asi hodně determinující). Pak se stočil hovor na reality show, P. zmínil, jestli si 

pamatujeme na Vladka (Vyvolení), že je to souvěrec, že patří pod obec někde v Košicích. 

Mluví o tom, že se snažil zkontaktovat Unii německé židovské mládeže, ale že nějak 
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neměli čas, nehodil se jim termín, takže žádná schůzka. Baví se tom, jaký mají rádi český 

humor – třeba Mládek nebo Cimrman, že je to takový hezký český humor, vtipně si hrají 

s jazykem. Po chvíli se také začali bavit s mužem sedícím vedle nich, o cenách lístků, o 

tom kam jedeme my a on.  

 Dorazili jsme do Drážďan, cigareta, a teď směrem do Zwingeru. Cestou jsme se 

zastavili na kávě v nějaké kavárně, tam pokračoval hovor vesměs o dalších akcích 

pořádaných Unií, spousta vzpomínek se týkala především večerních akcí (například 

uklízení hřbitova a večerní diskotéka – o uklízení se nebavili, ale o tom, jak se večer kdo 

opil a co při tom dělal). O společných známých, některé nové společné známe i zjistili až 

z hovorů (provázanost, asi se dost navzájem všichni znají). Při odchodu vtípky na typické 

Čechy, že bychom si měli narvat kapsy těmi cukříky, co tam jsou zadarmo. „Jako správnej 

Čech, dělej, vem si je! Vždyť jsou zadarmo, neblázni, přece to tady nenecháme! (smích)“.  

Došli jsme do Zwingeru, společné focení (i se mnou, nevím, jestli mě brali jako 

budoucího člena nebo jen nechtěli, abych si připadala hloupě nebo prostě byli milí), nákup 

lístků, prohlídka. Rozdělili jsme se,  šla jsem s Lenkou a T.. Barokní tématika je prý příliš 

nezajímá (neustále vtípky na náboženskou tématiku, ale spíše spojeno s tím, jak se obrazy 

dříve malovaly než že by se vysmívali křesťanství). Lenka se dívala na obrazy madony 

s Ježíškem a ukřižovaného Ježíše a povídá: „A kde jsou nějaký Židi?“ (smích). Prošli jsme 

obrazy celkem rychle, sešli jsme se venku a vyrazili na oběd. Cestou probírají, kam by se 

dalo jet příště, třeba Vídeň nebo i nějaká česká města, případně Liberec a IQ park. Když 

byla navrhnuta Vídeň, Lenka se ohradila, že tam ne, že už jí má dost, protože loni tam byla 

asi třikrát. Také byla loni v Drážďanech, proto se ji moc nechtělo do Albertina. Když si 

povídali o tom, kam by se dalo jet příště, znovu bylo jasně vidět, že toho již mají hrozně 

moc procestováno, že jsou podobné výlety dost časté. 

 Na oběd jdeme do bývalé továrny na cigarety, která má tvar mešity, všichni 

obdivují její vzhled. Sedíme nahoře na terase. Nejedí sice úplně košer, ale nikdo si nedal 

vepřové, to P.(překladatel jídelního lístku) ze čtení rovnou vynechal. „Vepřové, no to číst 

nemusím, že?“. Odkýváno. P. a Alena jsou vegetariáni, Alena určitě, P. jsem se nezeptala, 

jen podle toho co si objednával a jak to komentoval. Pijeme všichni pivo, kouříme 

cigarety. Cestou po dvoře z oběda zase trochu nějaké vtípky na typické Čechy, že oni se 

dobře najedli v restauraci, ale „typický Čech by vytáhl z baťohu ten zamaštěný řízek“. (To 

jsem si připadala docela hloupě a nevím, jestli si i třeba nedělali legraci ze mě, protože já 

jsem si tam oběd nekoupila. Neměla jsem na to peníze a měla jsem v batohu svačinu, i 

když řízek to sice nebyl). Taky vtípky na to, že Češi hodně kradou. Na obchodech na 
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německých hranicích dřív cedule, „Češi nekraďte nám tady“ (při komentování této cedule 

docela výrazný pocit distance).  

 Pak jsme šli na tramvaj, tam jsme se rozdělili, protože P. naplánoval jako další 

program návštěvu obrazárny Albertinum, ale ve vlaku si holky všimly v průvodci, že je zde 

Muzeum Hygieny, které pro ně znělo zajímavěji. Já jsem se tedy rozhodla jít s většinou. Já, 

Jan, Lenka a T. jsme se tedy vydali do Muzea Hygieny, P. a Alena do Albertina a sraz jsme 

měli ve 4 hodiny před synagogou. Muzeum Hygieny je docela zajímavé, procházíme ho 

společně a Jan s Lenkou si ze sebe neustále dělají legraci, verbálními vtípky i se 

pošťuchují. V jedné místnosti se dají posílat speciální emaily s pozdravem z Muzea, Lenka 

s Janem posílají email s vtipným vzkazem Petrovi, kterému ujel vlak, a také některým 

dalším členům Unie.  

 K synagoze jsme dorazili o chvilku dřív, tak jsme se ještě před vchodem fotili. 

Přišlo k nám několik lidí a ptali se, jestli jsme z Izraele, což nás všechny pobavilo. P. 

vysvětloval, že ne, že jsme z Prahy. Kluci mají vlastní kipu a tváří se trošku nerudně, že 

nikdo jiný z prohlídky nemá pokrytou hlavu, i když zatím stojíme jen před vchodem. U 

vstupu do synagogy se dala kipa půjčit a skoro každý z mužů ve skupině si ji tam půjčil, 

někdo ale ne a to komentují kluci trochu nedůtklivě, nelíbí se to ani průvodci.Prohlídka je 

německy, takže P. nám překládá. Překládá však jen to, co uzná za vhodné, především 

historická fakta a občas něco o náboženství. Když průvodce hovořil o zabezpečení obce a 

synagogy, tak překládal hodně a všichni se podivovali, že v Drážďanech je nejvíc 

neonacistů a přitom je to zabezpečení minimální. Přesunuli jsme se s prohlídkou do vnitřku 

synagogy, kde nám P. překládá informace o stavbě synagogy. Když se průvodce přesunul 

k vysvětlování židovských svátků a jejich průběhu, P. řekl, že tohle všichni znají, to 

překládat nemusí. Občas něco prohodí, o čem zrovna průvodce mluví (šabat, micvot – 

když to P. zmínil, chvíli se o tom bavili i ostatní, prý že by nebylo od věci si to taky 

zopakovat). Trochu se vtipkuje na téma vybavení synagogy, porovnává se s těmi, kam 

chodí oni (Jeruzalémská, Staronová). V dřevené části lavice je vespod vysouvací část, tak 

si dělá Lenka legraci, že je to na klekání a modlení, že by to vlastně mohlo fungovat 

zároveň i jako kostel. Potom průvodce začal rozhazovat nějaké sladkosti, co zbyly 

z Purimu. Lenka chytla košer Harribo bonbony, tak jsme si s holkami vzaly, ale P. a Petr 

odmítli, že až potom, tady v synagoze ne. P. vypadal trochu naštvaně, asi si od 

komentované prohlídky sliboval víc, už asi od půlky chtěl odejít, ale nemohli jsme, protože 

synagoga byla zamčená. Tak se začal s ostatními bavit o tom, kde v jakých městech 

v jakých synagogách byli, jak u nás, tak třeba v Německu, P. například v Americe. Když P. 
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něco zmínil, že o tom mluví průvodce, zeptala se Lenka, jestli vím, o co jde. Když jsem 

nevěděla, začala mi to vysvětlovat (třeba kdy se otvírá Aron a podobně, věděla spoustu 

detailů i jak se co dodržuje podle toho, zda je synagoga ortodoxní nebo liberální). Potom 

začal průvodce mluvit o druzích kip, tak si začali dělat legraci, jestli vysvětluje poslední 

módní trendy a střihy. Lenka s P. si začali povídat o tom, kde jakou zvláštní viděli, nějaký 

ředitel organizace měl na zahájení tryzny v Terezíně kipu se Supermanem, Lenky kamarád 

má zase jako basketbalový míč, průvodce ukazoval například „smajlíka“, Simpsonovi nebo 

míč na rugby. (zajímavé, je to směšné a veselé a přitom to má velkou náboženskou funkci, 

vyjadřuje úctu pře Bohem). P. už to nebavilo, šel si k průvodci pro klíče, odešli jsme 

trochu dřív a vydali se tramvají do Neustadtu.  

 Prošli jsme se kousek městem a zastavili jsme se na zmrzlině ve stánku, pak jsme 

šli do indické restaurace, dali jsme si piva a mangolassie, cigarety. Nikdo tam nechtěl jíst, 

tak jsme se pomalu přesunuli dál do města a zastavili jsme se v afgánském bistru. Tam už 

všichni jedli a probíhal tam hovor o tom, že by některá slova asi neměli zmiňovat tak 

hlasitě, protože několikrát řekli anglicky Jew. P. totiž vykládal, že má tričko s nápisem „Do 

not worry to be Jewish“ a pak vtipkovali, kde by byla vážně odvaha ho mít na sobě. Taky 

se bavili o vztazích mezi „nimi“ (Židy) a Araby a o tom, že Afgánci by měli být jejich 

bratři a ne je hubit. (ztotožní se s celým národem, etnikem, několikrát). Při některých 

tématech jsem se necítila úplně příjemně, neboť během hovoru některá slova často 

nahrazují anglickými, například užívají právě ono slovo Jew, což v afgánském bistru 

působilo trošku jako provokace. Ale pán byl velmi milý, ještě se nás při odchodu ptal, 

odkud jsme a jestli se nám v Drážďanech líbí. Pak jsme odcházeli a šli se ještě projít do 

parku. 

 Dojeli jsme do parku, prošli jsme jím na tramvaj a dojeli na vlakové nádraží. Tam 

jsme si koupili pivo do vlaku, dali si cigarety a jeli jsme domů. Na cestě se už tolik 

nepovídá, všichni jsme unavení. Ale teď Petr s P. a Lenkou řeší organizaci židovského 

festivalu Židé sobě, který budou organizovat, a také to, že budou dělat nějaký letáček o 

Unii a co by tam měli dát. Také si povídají některé židovské vtipy a baví se o tom, kdo ty 

vtipy vymýšlí, že to musí být sami Židé. Baví se také o tom, že 8.5. budou pořádat nějakou 

akci v rámci svátku a že ji chtějí spojit ještě s jinou organizací, ale tu neznám. Rabinát jim 

na to ale řekl, že jim nedá peníze, protože by to nebylo podle ortodoxních pravidel a tak se 

začali bavit o tom, jestli to je správné nebo ne. V čele obce je totiž ortodoxní rabín, ale 

ortodoxních věřících je tu hrozně málo, prý kolem 35, takže podle Petra je hloupost, aby 

rabinát rozděloval peníze podle těch 35, když členů je kolem 1800.  
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 Všichni jsou hrozně zcestovalí, vyprávěli si různé historky z cest, kde všude byli. 

Také hodně jezdí spolu, třeba Lenka a Petr byli spolu v Berlíně, Lenka s T. ve Francii a 

podobně. Když někam jedou, většinou tam navštíví synagogu nebo se zajdou třeba podívat 

na košer restauraci (vyhledávají tam další kontakty, Židy?). Všichni jsou také studenti na 

vysokých školách, P. dokonce v rámci doktorského studia učí. Když jsem se zastavili 

někde na jídlo nebo pití, tak navzájem od sebe ochutnávají. Také se někdy dělí o cigarety a 

pivo.  

Příloha č.3: Plakát Jom-ha-šoa 

 
 


