
 
 

 
 
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Fakulta humanitních studií 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucie Remešová 

 
 

Skupina rusko-židovských imigrantek v České republice  
Průnik identit – ruské, židovské a české 

 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2012 
 
 
 
 

Vedoucí práce:  PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a literatura byly řádně 
citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 
 
 
 
V Praze dne 6.ledna 2012                    ....................................... 
                       Lucie Remešová 

 
 
 
 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

V první řadě bych chtěla moc poděkovat vedoucí mé práce PhDr. Mirjam Moravcové, která mi 
věnovala  nesmírně obětavou, trpělivou a cennou pomoc s přípravou.    
Také děkuji všem mým respondentkám za jejich věnovaný čas a ochotu sdílet se mnou své 
příběhy. Zvláště pak mé hlavní respondentce Tanje, a to nejen za velkou pomoc s touto prací a 
cenné rady, ale i za naše dlouholeté přátelství.  
Děkuji také Mgr.Pavlovi Meytuvovi za čas, který mi věnoval k uskutečnění našeho rozhovoru, díky 
kterému jsem získala velmi cenné informace.  
A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům za jejich velkou podporu.  
 
 
 
 



4 

 
 
 

Obsah 
 

Prohlášení ........................................................................................................................................................ 2 

Poděkování ...................................................................................................................................................... 3 

1.Úvod ................................................................................................................................................................. 6 

1.1.Charakter a cíl práce .................................................................................................................................. 6 

2.Teoretická východiska .................................................................................................................................. 6 

2.1. Historické podmínky ruských Židů za posledních 200 let  ........................................................................ 9 

2.2. Emigrace ruských Židů ve 20.století ....................................................................................................... 12 

2.3. Imigrace ruských Židů do České republiky ............................................................................................. 13 

2.4. Židé v České republice ............................................................................................................................ 15 

2.5. Obyvatelé států bývalého Sovětského svazu v České republice ............................................................ 17 

2.6. Vztah občanů České republiky k imigrantům ......................................................................................... 18 

3.Vlastní empirický výzkum ............................................................................................................................... 21 

3.1. Základní výzkumné úkoly práce .............................................................................................................. 21 

3.2.Výzkumná strategie a metoda sběru dat ................................................................................................ 21 

3.3.Charaktreristika respondentek ................................................................................................................ 24 

3.3.a.Výběr vzorku respondentek a prostředí výzkumu ........................................................................... 24 

3.3.b.Charakteristika souboru respondentek a rodinné výchozí podmínky v Sovětském svazu .............. 25 

3.3.c.Deklarovaná etnická identita respondentek .................................................................................... 26 

3.4.Okolnosti emigrace do České republiky .................................................................................................. 28 

3.4.a.Důvody příchodu do České republiky ............................................................................................... 28 

3.4.b.Očekávání, jak bude život v ČR vypadat a plánovaná délka pobytu ................................................ 29 

3.5.Situace po příchodu do České republiky ................................................................................................. 29 

3.5.a.Kulturní šok ....................................................................................................................................... 29 

3.5.b.Jazyková bariéra ............................................................................................................................... 31 

3.5.c.Rozdílná strava .................................................................................................................................. 31 

3.6.Názory na Českou republiku po delší době pobytu ................................................................................. 32 

3.6.a. Zpětná reflexe prvních dojmů ......................................................................................................... 32 

3.6.b.Otázka přijetí ruské identity v České republice ................................................................................ 33 

3.6.c.Otázka přijetí Židovské identity v České republice ........................................................................... 34 

3.7.Vlastní místo v rámci České republiky ..................................................................................................... 35 

3.7.a.Zaměstnání a životní úroveň ............................................................................................................ 35 

3.7.b.Vybudované zázemí v České republice a plány do budoucna .......................................................... 36 



5 

3.8.Přátelské vztahy ...................................................................................................................................... 37 

3.8.a.Vzájemné seznámení respondentek ................................................................................................ 38 

3.8.b.Budování přátelských vztahů v České republice .............................................................................. 38 

3.8.c.Srovnání přátelských vztahů s Čechy a s ostatními národnostmi ..................................................... 39 

3.9.Budování partnerských vztahů v prostředí ČR ........................................................................................ 40 

3.9.a.Partnerské vztahy respondentek a jejich preference ....................................................................... 40 

3.9.b.Srovnání partnerského vztahu s Čechem a s ostatními národnostmi .............................................. 41 

3.10.Volný čas ................................................................................................................................................ 42 

3.10.a.Výběr kulturních událostí a volnočasových aktivit ......................................................................... 42 

3.11.Slavení svátků ........................................................................................................................................ 43 

3.11.a.Židovské a ruské svátky .................................................................................................................. 44 

3.11.b.Ostatní a české svátky .................................................................................................................... 45 

4.Závěr ............................................................................................................................................................... 47 

5.Literatura ........................................................................................................................................................ 53 

6.Přílohy ............................................................................................................................................................. 57 

 
 



6 

 
 

1.Úvod 
 

1.1.Charakter a cíl práce  
 

 Tématem mého výzkumného projektu je problém konstruování identity imigrantů, kteří do České 
republiky přicházejí s již vybudovanou dvojí identitou a v hostitelské zemi jsou pod novým kulturním 
vlivem většinové (české) společnosti. Zvolený problém jsem sledovala na příkladu členů přátelské 
skupiny rusko-židovských imigrantek, které do ČR imigrovaly v 90. letech a v českém kulturním 
prostředí si již vytvořily pevné vztahy v rámci vlastní vrstevnické skupiny: ruské, židovské i české. 
   Dobu přibližně 15ti let přítomnosti v ČR považuji za dostatečně dlouhou pro možnou 
transformaci výchozí dvojí identity. Ve svém výzkumu se tedy zaměřuji na průnik tří identit: ruské, 
židovské a české. 
   Průnik tří etnických identit jsem sledovala na sebedeklaraci v etnické příslušnosti, na 
vazbách vybrané rusko-židovské přátelské skupiny k nadřazeným vrstevnickým skupinám ruské, 
židovské a české a na vztahování se k festivitám ruské, židovské a české společnosti.   
 

2.Teoretická východiska  
 

 Má práce je z oblasti sociální antropologie se zaměřením na identitu jedince v rámci etnické a 
národnostní menšiny. Jelikož jsou respondentky židovského vyznání, zohlednila jsem  i judaismus 
jako jednu z identit, a to z hlediska jak náboženského, tak etnologického.     
Ve svém empirickém výzkumu i v následné analýze získaných dat pracuji s pojmy: imigrant, 
integrace, identita, dvojí identita, kolektivní identita, přátelská skupina jako neformální instituce, 
etnická menšina, antisemitismus, festivity (svátky a slavnosti). 
Pojem imigrant používám ve smyslu, který mu dala Nina Schillerová. Schillerová tvrdí, že pojem 
imigrant obsahuje představu trvalého rozchodu se zemí původu, opuštění výchozích kulturních 
norem a zvyklostí a souvisí s procesem učení novému jazyku a nové kultuře.1 V jejím pojetí 
znamená střet výchozí kultury a kultury společnosti přijímací země. Podle  Abdelmaleka Sayada 
pak imigrace vždy znamená „přistěhovat se s něčími dějinami, tradicemi, životním způsobem, 
pocity, jednáním a myšlením, s vlastním jazykem, náboženstvím, a dokonce s přivezením vlastní 
kultury“.2 
Pojem integrace používám v pojetí Rinuse Penninxe: „Integrace je proces, v němž jsou 
přistěhovalci přijati do společnosti jako jedinci i jako skupiny…Integrační procesy mají dvě strany: 
přistěhovalce, s jejich charakteristikami, úsilím a adaptací, a přijímací společnost, s její interakcí 
s čerstvými příchozími a jejich institucemi. Právě tato interakce obou stran určuje směr a 
výslednici“3, tedy průběh procesu integrace a jeho výslednou podobu u imigrantů.  
Thomas Hylland Eriksen uvádí dvě hlavní interpretace integrace; „Integraci lze používat jako 
synonymum pro slovo asimilace, tzn. že členové minorit pomalu ztrácejí svoji vlastní identifikaci se 
skupinou a stávají se členy majoritní společnosti... Integrace také může znamenat to, že  se 
minorita přizpůsobí majoritě, aniž by se vzdala své kulturní  či etnické příslušnosti.“.4  Z tohoto 
hlediska se zaměřím, zda se respondentky mého výzkumu asimiliovaly či pouze přizpůsobily se 
zachováním vlastní kulturní či etnické příslušnosti.  
Pojem identita  si ve své práci uvědomuji ve dvou rovinách; v rovině psychologické a rovině, která 
identitu chápe jako nástroj vymezování se sociálních skupin.  
V rovině psychologické odkazuji na Erika Eriksona, který v 70. letech 20. století koncept identity 
vyložil v souvislostech migračního procesu. Pojem „identita“ je v jeho výkladu spojen s prožitkem 
emigrace, imigrace a přizpůsobení se novému kulturnímu prostředí. V procesu transformace  

                                                      
1 SCHILLER, Nina: The Complex Identities of Transnational Migrants, in: Migration, Diasporas, and Transnationalism, 
(eds.) Steven VERTOVEC – Robin COHEN, Northampton, Edward Elgar 1999, str. 26. 
2  SAYAD, Abdelmalek: The Suffering of the Immigrant. Cambridge, Polity Press 2004, str. 3. 
3 PENNINX, Rinus: Integration: The Role of Communities, Institutions, and the State, October 2003  
   http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=168 
4 ERIKSEN, Thomas Hylland: Antropologie multikulturních společností, rozumět identitě. Praha, Triton, 2007, str.57 

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=168
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identity spatřuje Erikson významnou duchovní zátěž přistěhovalců. Budování nové identity tedy 
hodnotí jako zvolený, avšak složitý a pro migranty bolestivý proces.5  
Východisky pro uchopení teorií identity, které jsou založeny na bádání o povaze kolektivních identit 
se pro mě stala stěžejní díla současných společenských věd.  
T. H. Eriksen6 problém identity uvádí v souvislosti s integrací ;dle jeho názoru  majoritní společnosti 
tvrdě pracují na definování své kultury, kterou považují za smysluplnou a vymezují se tak proti 
přistěhovalcům, jejichž identita je z pohledu majoritní společnosti méněcenná. Dle Eriksena panuje 
mylný dojem, že „národní identita je přirozená, a že obecně nelze očekávat nic jiného, než že 
nastanou problémy při konfrontaci s cizinci a minoritami. Etnická diskriminace a národní šovinismus 
tímto  získávají formu naplňujících se proroctví. "Zákonitě musí přijít  rozepře", a tím se rozvíří 
atmosféra okolo cizinců či minorit, dojde ke konfrontaci a oblíbenou frází se stává "A neříkali jsme  
to?". Bohužel je nutné poznamenat, že takový přístup není přirozený; je ideologický a staví na 
selektivním chápání historie, kultury a společenství.“7 
Jakákoli identita a jakékoli společenství předpokládá kontrast vůči těm druhým a děti přistěhovalců 
zažívají tento konflikt identity, když se pokoušejí žít v souladu se vzájemně neslučitelnými 
hodnotami. Právě na tento kontrast se také ve své práci zaměřím.   
Eriksen nakonec uvádí, že vlastní zkušenost, reflexe a historie jedince tvoří jeho identitu. Dle 
Evans-Pritcharda8 je identita jednotlivce uspořádanou jednotou, která vypadá jako ruská babuška 
nebo jako soubor na sebe naskládaných soustředných kružnic.  
Současně také respektuji i názor Zygmunta Baumana, podle kterého „identita představuje prizma, 
skrze něž lze zkoumat rozličné stránky lidského života“, a vystupuje na povrch, je-li ohrožena nebo 
mizí.9   
Vycházím i z Eleonóry Hamar10, která uvádí, že konstrukce osobní identity je podmíněna na jedné 
straně praktickou sférou jednání a na druhé straně obecnými sociálními kategoriemi identity a 
tělesnými vlastnostmi.  Smysluplná odpověď na otázku „Kdo jsem?“ musí dle Hamar obsahovat 
biografii jedince, která shrnuje jeho zkušenosti a životní události. Nestačí uchýlení k obecným 
sociálním kategoriím identity, jež zařazují jedince do nějaké skupiny dle určitého sdíleného, a často 
náhodně vybraného, společného rysu.  
Hamar cituje Ricoeura11, dle kterého je nutné rozlišit dva typy identit ve smyslu Já (ipse) a identitou 
jako stejností (idem); „právě tyto dvě dimenze osobní identity existují v dialektickém vztahu a tvoří 
základ narativní identity.“  Narativní identitu člověk získává prostřednictvím vyprávěných příběhů a v 
tak to pojaté narativní identitě je implicitně obsažena dialektika mezi dvěma rozdílnými významy 
identity, ipse a idem; subjektivita, čili ipse, nemůže být redukována na stejnost, čili idem a zároveň 
nemůže existovat nezávisle na ní.  
Dle symbolického interakcionismu jsou identity jedince uspořádány hierarchicky a má jich tolik, kolik 
je skupin, na jejichž mínění mu záleží. Kolektivní identita12 je pak společná shoda členů o 
podstatných rysech skupiny; kdo k ní patří a kdo nikoli, co by skupina měla a neměla dělat atd. 
Kolektivní identitu má i přátelská skupina. 
Svůj výklad významu přátelské skupiny pak odvozuji od pojetí Rinuse Penninxe, který klade důraz 
na roli institucí během integračního procesu – institucí přijímací společnosti i institucí přistěhovalců. 

13 Takovouto institucí je v mém názoru i malá přátelská skupina.   

                                                      
5 ERIKSON, Erik:  Life History and the Historical Moment. New York, Norton, 1975, str. 43.   
6 ERIKSEN, Thomas Hylland: Antropologie multikulturních společností, rozumět identitě. Praha, Triton, 2007, str.17-51 
7
  Tamtéž, str.17-51 

8  Cituji dle : in  ERIKSEN, Thomas Hylland: Antropologie multikulturních společností, rozumět identitě. Praha, 

Triton, 2007, str.30 

9  BAUMAN, Zygmunt:  Individualizovaná společnost. Praha, Mladá fronta 2004, str. 166-167. 

10  HAMAR, Eleonóra: Vyprávěná židovství, O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Praha, 

Slon Edice Studie, 2008, str.40 

11  Cituji dle: in HAMAR, Eleonóra: Vyprávěná židovství, O narativní konstrukci druhogeneračních židovských 

identit. Praha, Slon Edice Studie, 2008, str.40 

12  JANDOUREK, Jan: Sociologický slovník. Praha, Portál, 2007,  str.105. 

13 PENNINX, Rinus: Integration: The Role of Communities, Institutions, and the State, October 2003 

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=168  

14  Cituji dle: in ŠATAVA, Leoš: Jazyk a identita etnických menšin. Praha, Slon, 2009, str.32.   

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=168
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 Dle definice Francesca Capotortiho z roku 1977 je „etnická/národnostní menšina“ skupinou 
početně slabší než zbytek obyvatelstva státu, nacházející se v nedominantním postavení, jejíž 
příslušníci – coby občané daného státního útvaru – mají etnické, náboženské, nebo jazykové rysy, 
kterými se odlišují od zbytku obyvatelstva, a vykazují, byť pouze implicitně, smysl pro sounáležitost 
zaměřený na uchování své kultury, tradic, náboženství nebo jazyka.14 Pojem „etnická menšina“ je 
dle Šatavy15 velice mnohovýznamový  pojem, který bývá užíván jako pomůcka při zařazování 
rozličných typů a kategorií etnických společenství pod jeden stručný „střešní termín“.  
V této souvislosti je možné, podle Šatavy, rozdělit etnické menšiny na 4 hlavní typy: 
1.„Malá etnika“ - nedisponují vlastním národním státem (např. Baskové) 
2.Části „státních národů“, žijící mimo mateřskou zemi v jiných státních útvarech (např. Rusové v 
České republice, čili má skupina respondentek). 
3.Etnická společenství, u kterých chybí některé znaky „klasicky“ vyvinutých národů, např. území či 
standardizovaný jazyk (např. Romové či Židé mimo Izrael) 
4.Specifické případy, stojící mezi etnickou a etnografickou skupinou (např.Kašubové v Polsku) – 
někdy i zvláštní náboženské nebo sociální skupiny (např. Pomaci v Bulharsku).  
Z této typologie tedy vyplývá, že má skupina respondentek spadá jak do druhého, tak do třetího 
typu etnické menšiny; jako Rusové žijící v České republice jsou částí státních národů, žijící mimo 
mateřskou zemi v jiných státních útvarech a jako Židé jsou zároveň členy společenství bez znaků 
„klasicky“ vyvinutých národů. Na prolínání těchto dvou rovin se budu ve svém výzkumu zaměřovat 
především.  
Jedním z ukazatelů, na nichž sleduji průnik tří identit, je vztahování se respondentek k festivitám 
ruské, židovské a české společnosti. 
 
Jelikož Židé jsou rozptýleni v rámci jiných společenství, mají pro ně velký význam krom přátelských 
vztahů také svátky a slavnosti, jakožto stmelující prvek, skrze který se vztahují ke společnému 
náboženství a ke „své zemi“, k Izraeli. Celkově je pro etnické menšiny slavení svátků důležité, 
jakožto forma vztahování se ke své zemi a identitě a udržování pocitu sounáležitosti. 
Mezi nejvýznamnější židovské svátky, které respondentky slaví o kterých v rozhovorech mluvily 
patří (chronologicky v průběhu židovského roku)16: Roš ha-šana, Jom kipur, Sukot, Chanuka, Purim 
a Pesach17. Dále se v židovských rodinách slaví den nezávislosti Izraele, což však žádná z rodin 
respondentek nedělá a každý týden je Šabat, který také striktně nedodržují.18 
Z ruských svátků se nejčastěji slaví 31.prosince největší ruský svátek v roce, tzv.Novyj God, kdy se 
rodina sejde k večeři a dávají se dárky. Rodiny všech respondentek (kromě jedné) Novyj God slaví.  
Které konkrétní svátky slaví rodiny respondentek a jak se liší způsob slavení v každé jednotlivé 
rodině uvádím  v kapitole 3.11..  
 
V následujících šesti kapitolách (2.1. - 2.6.) se budu věnovat historickým i současným okolnostem 
úzce spjatým s mými respondentkami. Jedná se o židovské emigrantky ze zemí bývalého 
Sovětského svazu (Ruska a Ukrajiny), zaměřím se proto ve vychodiscích své rozpravy na podmínky 
židovského obyvatelstva v historii Ruského impéria a Sovětského svazu. Na emigraci ruských Židů 
jak do České republiky, tak do ostatních zemí a nakonec se budu věnovat tématu postavení Rusů a 
Židů v ČR a postoji české společnosti k imigrantům, aby bylo poukázáno na to,  za jakých okolností 
respondentky emigrovaly a jaké byly a jsou místní podmínky, do kterých se dostaly.  
        

                                                      
14  Cituji dle: in ŠATAVA, Leoš: Jazyk a identita etnických menšin. Praha, Slon, 2009, str.32.   

15  ŠATAVA, Leoš: Jazyk a identita etnických menšin. Praha, Slon, 2009, str.31-32 

16  STERN, Marc. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění. Praha : Vyšehrad, 2002.   

17 Pro uvádění židovských svátků a dalších údajů jsem zvolila českou fonetickou transkripci. 

 Viz ČECH, Pavel; SLÁDEK, Pavel: transliterace a transkripce hebrejštiny: základní problémy a návrhy jejich 
řešení. in Listy filologické 132, 2009, 3-4, s. 332.  

 Tato transkripce je také uváděna v literatuře, ze které v práci vycházím. 

18  viz Příloha 2., Židovské svátky a další pojmy 
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2.1. Historické podmínky ruských Židů za posledních 200 let 19 
 

Alexandr Solženicyn líčí období předrevolučního Ruska let 1795-1916 jako společnost, která byla 
kulturně a hospodářsky asi o 100 let pozadu za evropským vývojem. Panovala zde forma vlády 
samoděržaví a nevolnictví bylo zrušeno až roku 1860.  
Co se týče postavení Židů v této společnosti, je nesrovnatelné s jejich postavením v ostatních 
evropských zemích, kde Židé žili ve společenské symbióze s ostatními národy a i panovníci kolem 
sebe často měli židovské rádce a bankéře. V Rusku byli Židé naopak malou , uzavřenou a poměrně 
chudou skupinou.  
Rusko získalo poprvé území s četným židovským obyvatelstvem (převážně měšťanského a 
kupeckého původu) po tzv. Prvním dělení Polska v roce 1772, jelikož od 15.století vznikaly v Polsku 
tzv.štetly,20 malá města se silnou židovskou populací. Mezi nejvýznamnější představitele 
židovských obcí, tzv.štatlanů patřil rod Ginzburgů,  kteří sehráli velmi významnou roli v zastavení 
represí a v bojích za práva Židů.   
Po druhém a třetím dělení Polska (1793 a 1795) nastal příliv židovských obchodníků do ruských 
měst, proti čemuž se vzbouřili moskevští kupci, načež Kateřina II.Veliká (1762-1796) vydala 
13.června 1794 zákonné opatření s vytyčeným územím, tzv.Pásmem trvalého osídlení, které mají 
Židé povoleno obývat, se záměrem židovské obyvatelstvo na území Ruského impéria omezit a 
utlačit. Jednalo se o Bělorusko, Litvu, část Ukrajiny (krom Kyjeva, jižního pobřeží Krymského 
poloostrova a Charkovské gubernie), později se k tomuto území přidala  Besarábie a jižní část 
Lotyšska. 
V témže roce zároveň Kateřina II.Veliká stanovila uvalit na židovské obyvatelstvo dvojnásobnou daň 
oproti  dani pro křesťany. Zavedla také další povinné daně pro židovské kupce (z příjmu a majetku). 
Pro Židy byl tento výnos ekonomicky nevýhodný. Zároveň v něm byla zakotvena snaha zabránit jim 
v odchodu z Ruska, které mohli opustit pouze po zaplacení všech daní na 3 roky dopředu.  
Po Kateřině II.nastoupil na trůn Pavel I.(1796-1801), o kterém se v Židovské encyklopedii praví : 
„Hněvivá vláda Pavla I.dopadla pro Židy dobře. Všechny listiny týkající se Židů svědčí o tom, že 
panovník byl k Židům tolerantní.“ 21 
Po nástupu Alexandra I. (1801-1825) se však znovu práva Židů omezila v oblasti vzdělání i 
každodenního života a Židé nesměli vlastnit či pronajímat si statky, provozovat na vesnicích 
hostince ani ve vesnicích bydlet. Židé byli násilím vystěhováváni do měst, kde zůstávaly bez střechy 
nad hlavou. I nástupce Alexandra I., Mikuláš I. (1825-1855) byl známý svou nesnášenlivostí vůči 
Židům.  
Všechna tato opatření a vysidlování Židů do Pásma trvalého osídlení, měla za cíl jak ekonomicky 
ochránit místní kupce před židovskými, tak Židy oddělit z náboženských hledisek, jelikož o nich 
panovalo mnoho předsudků a pověr,  především dogma o vraždění jinověrců. Toto dogma se 
udrželo až do 20.století, užívalo se i v rámci nacistické propagandy a existovalo dokonce i po 
2.světové válce ve východních republikách Sovětského svazu. 
Vláda Alexandra II. (1855-1881) přinesla mnoho velkých sociálně-ekonomických reforem a i přes 
panovníkovo protižidovské naladění, na Židy žádná nová represivní opatření neuvalil.  Naopak roku 
1858 vydal výnos, kterým rušil pásmo kolem Moskvy, do kterého Židé nesměli do té doby vstoupit.  
Židé za jeho vlády začali dokonce postupně zastávat i pozice ve státní správě; jednalo se 
především o lékaře a vědce, kteří mohli po dobu výkonu své práce i opouštět pásmo osídlení. Velké 
Alexandrovy reformy vedly k tomu, že Židé měli právo na mnoho výhod, jako např.možnost  
vojenské služby a povolení k pobytu mimo pásmo osídlení, které ale byly podmíněné vzděláním. 

                                                      
19   Údaje v této kapitole čerpám z knih : 
 SOLŽENICYN,Alexandr Isajevič: Dvě stě let pospolu; Díl 1. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916. 
Praha, Academia, 2004 ;  Díl 2. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1917-1995.  Praha, Academia, 2005  
 a  RUCKER, Laurent: Stalin, Izrael a Židé,. Praha, Rybka, 2001   
 (dále viz Příloha 3.,Tabulka demografického vývoje ruských Židů v letech 1914-2002.) 

20 Štetl byl typem převážně malého města se silnou židovskou populací, a to zejména ve střední a východní Evropě. 

Štetly se vyznačovaly používáním jazyku jidiš, uzavřeností od okolního světa, zbožným chasidkým judaismem  a 
velkou chudobou. 

 viz  http://www.templesanjose.org/JudaismInfo/history/shtetl.htm a http://www.sztetl.org.pl/en/ 

21   SOLŽENICYN,Alexandr Isajevič: Dvě stě let pospolu; Díl 1. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916. 

Praha, Academia, 2004, cit.str.35 

http://www.templesanjose.org/JudaismInfo/history/shtetl.htm
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Alexandrova vláda prováděla osvětu i uvnitř židovských obcí a rabínem se mohl stát pouze člověk s 
náboženským a zároveň formálním vysokoškolským vzděláním. Díky těmto reformám rostla také 
generace mladých Židů, kteří se odkláněli od tradičního způsobu života ve štetlech a snažili se 
stěhovat mimo pásmo osídlení, kde byl málo rozvinutý průmysl i zemědělství.  
Tyto všechny reformy vedly k tomu, že v 50. a 60.letech 19.století nesmírně vzrostla vrstva  
židovských kupců a bankéřů. V 80.letech rostl vliv inteligence, zvláště v Oděse jakožto centru 
židovské kultury v Rusku, kde začala vycházet první  židovská periodika v ruštině, jako Rozbřesk, 
Sion a Den. V roce 1863 vznikla také Společnost pro osvětu mezi Židy v Rusku. 
Za vlády Alexandra III. (1881-1894) vzrostla v Rusku nová vlna antisemitismu, která rušila některá 
předchozí povolení z rob reforem Alexandra II., nejsilnější dopad měl opětovný zákaz života mimo 
pásmo. Tato opatření nesla zvláště špatně „reformní“ generace židovské mládeže, která získala 
universitní vzdělání mimo pásmo v rámci universitních kvót. 
Za Mikuláše II. (1894 – 15. březen 1917) byly pogromy a represe proti Židům podporované i ruskou 
ultrapravicí (např.pogrom v Kišiněvu o Velikonocích roku 1903). V roce 1881 byla založena 
ultrapravicová strana Svatá družina, která spolu s dalšími nacionalistickými stranami páchala 
pogromy a násilí na židovském obyvatelstvu. Z těchto důvodů nastala masová emigrace židovského 
obyvatelstva z Ruska, která začala již v 80.letech 19.století. V roce 1897 se k židovské národnosti 
přihlásilo 5,1 milionu obyvatel; z toho 250 tisíc patřilo k privilegované skupině bohatých obchodníků, 
bankéřů, právníků a lékařů s výsadním postavením.  V letech 1881 – 1914 odešlo z Ruska jen do 
USA dva miliony Židů.   
Tlak represivní politiky Mikuláše II. vedl roku 1897 v rámci sociálně-demokratické dělnické strany 
Ruska ke vzniku všeobecného politického spolku  BUND. Bundovci vyžadovali jakožto zástupci 
proletariátu uznání židovské národnosti. Vladimír Iljič Lenin spolu s dalšími představiteli sociálně-
demokratické dělnické strany Ruska se však proti Bundovcům ostře postavili. Koncem 90. let 19. 
století Vzniklo v Rusku také hnutí Po'alej Cijon,22 které kombinovalo socialistickou ideologii s 
politickým sionismem. Počátkem 20.století se hnutí rozšířilo na jihu Ruska, na severozápadě pásma 
osídlení (Vilno, Vitebsk) a v Polsku. V roce 1907 byla V Haagu založena světová federace Po'alej 
Cijon, jejíž společnou ideologií byla myšlenka specifičnosti židovského proletariátu a jeho potřeb.   
V roce 1921 byla v Rusku po 10.sjezdu komunistické strany vyhlášena Leninem Nová ekonomická 
politika (NEP), která podkopala hospodářské základy židovských obchodníků v Rusku. Byl 
vyhlášen zákaz obchodování, konfiskoval se židovský majetek a na štetly byly uvaleny vysoké 
daně. V tomto období byla pro židovské obyvatelstvo a jeho přežití nenahraditelná pomoc 
zahraničních židovských organizací a příbuzných, zvláště ze Spojených států.   
Koncem 20.let, vznikla na dálném východě u hranic s Čínou na základě Leninových snah vytvořit 
něco jako Sovětský Sión, místo kde bude vybudován socialistický židovský svět, tzv. Židovská 
autonomní oblast s hlavním městem Birobidžan. 23 Úředním jazykem zde byl jidiš; existovaly zde 
dvojjazyčné nápisy, zakládaly se školy s hlavním jazykem jidiš, v tomto jazyce zde vycházely i 
noviny. 
Tento projekt do jisté míry uspokojoval sionistické snahy židovského obyvatelstva o trvalém usídlení 
na vlastní půdě.  Pozvolné přesidlování Židů do této oblasti začalo v roce 1928 a cílem bylo přesídlit 
sem do konce roku 1931 25 tisíc židovských obyvatel. V roce 1930 jich zde však bylo usídleno 
pouze kolem osmi tisíc. Město Birobidžan mělo být nejdůležitějším centrem židovské socialistické 
kultury a o Židovskou autonomní oblast projevovali zájem i obyvatelé cizích zemí, zvláště z 
nacistického Německa, kde začínal sílit antisemitismus. Ve 30.letech sem přijelo 1,5 tisíce Židů ze 
Spojených států, Latinské Ameriky, Palestiny ad.  

                                                      
22 Název Po'alej Cijon uvádím ve znění stejně jako Solženicyn 

 SOLŽENICYN,Alexandr Isajevič: Dvě stě let pospolu; Díl 1. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916. 

Praha, Academia, 2004, str.209 
 Název, který uvádí encyklopedická literatura je však Sijon. 

23 Židovská autonomní oblast se nachází na dálném východě Ruska v povodí řeky Amur. Rozloha činí rozloha 36 000 

km2, správní středisko Birobidžan. Tato oblast byla zřízena v roce   v r. 1934, aby do ní byli násilně deportováni Židé 
z celého SSSR. 

 viz Všeobecná encyklopedie Diderot. Nakladatelský dům OP, Praha, 1998, str.701.     

 Pro další bližší info viz viz http://eao.ru/eng/?p=343 

 viz Příloha 4.–obr.1. 

http://eao.ru/eng/?p=343
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Lenin zemřel v roce 1924 a s jeho smrtí stoupala moc Josefa Visarionoviče Stalina. V letech 1936 
a 1938 začaly nové represe a stalinistické čistky, vedení oblasti bylo obviněno z trockismu a 
popraveno. Při těchto represích nejvíce trpěli imigranti, které Stalin považoval za špiony.   
Stalin se po říjnové revoluci stal lidovým komisařem pro národnostní otázky (1917-1923). Dle jeho 
teorie, zakotvené v práci Marxismus a národnostní a koloniální otázka 24 může být jako národ 
kvalifikováno společenství, které má společnou kulturu, zemi a jazyk. Židy považoval za neživý a 
neaktivní národ, pouze za něco mystického, nehmotného a nadpřirozeného, jelikož se  skládá se z 
Gruzínců, Rusů, Američanů a dalších Židů všech částí světa, kteří si vzájemně ani nerozumí, neboť 
mluví vzájemně rozdílným jazykem. Nikdy se nepotkají a nikdy spolu nebudou společně jednat v 
čase míru či války. Z této pozice se odvíjela i jeho politika vůči židovskému obyvatelstvu.  
Ve 30.letech se v Sovětském svazu zvedla nová vlna antisemitismu s represí, v Bělorusku a na 
Ukrajině byly zrušeny židovské vědecké ústavy, zcela odsunuta do ilegality byla také jakákoli 
židovská kultura v hebrejštině a jidiš, židovské vzdělávací instituce a synagogy.   
1945 však vláda Sovětského svazu začala  potlačovat veřejné a kulturní židovské působení. 
Represe byly ještě větší než ve 30.letech; netýkaly se pouze vysoce postavených Židů a židovských 
imigrantů, ale byly snahou zničit jakékoli židovské aktivity. V roce 1949 byli zatčeni všichni 
obyvatelé oblasti, kteří sešli v synagoze ku příležitosti svátku Roš ha-šana a vrchní rabín byl 
odsouzen k popravě.    
Po Stalinově smrti roku 1953 projekt Židovské autonomní oblasti začal upadat; od jidiš nastal návrat 
k ruštině a jediným pozůstatkem po židovské kultuře byly noviny „Der Birobidžaner Stern“, které zde 
nadále vycházely. Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 odtud velká část Židů emigrovala do 
Německa a Izraele, avšak židovská kultura se v oblasti začala pozvolna obnovovat a v dnešní době 
zde opět existují školy vyučující v jidiš a rádio vysílající v tomto jazyce. 
Osudy Židů v Rusku byly tedy velice dramatické; v období Ruského Impéria panovala vůči Židům 
nesnášenlivost zvláště vlivem přežitku náboženských středověkých dogmat o jejich zákrocích vůči 
jinověrcům apod. Ve 20.století zase pro jejich výrazné úspěchy v podnikání. Krátká období 
relativního klidu a rozkvětu židovské kultury byla vždy vystřídána tvrdými represemi a obdobím 
antisemitismu.   
Co se týče 21.století, dle sčítání lidu v roce 2002 tvoří Židé asi 0,16% z celkového počtu obyvatel 
Ruska. Většina ruských Židů je sekularizovaných a identifikují se s židovstvím etnicky, nikoli 
nábožensky. Hnutí Chabad25 založilo za poslední léta mnoho synagog a židovských školek pro děti 
v ruských městech s vysokou koncentrací židovského obyvatelstva. V Rusku dnes také existuje 
několik židovských organizací, např. Federace židovských obcí ve společenství nezávislých 
států26, pod vedením vrchního rabína Berela Lazara. 
I v dnešní době je antisemitismus jedním z nejčastějších projevů xenofobie v post-sovětském 
Rusku, a to dokonce i mezi některými skupinami politiků. I přes výhrady proti podněcování k 
nenávisti na základě etnických nebo náboženských důvodů (článek 282 Ruské federace trestního 
zákoníku ), nejsou antisemitské projevy v Rusku neobvyklé. V republikách bývalého Sovětského 
svazu existuje mnoho antisemitských neonacistických skupin a noviny Pravda v roce 2002 uvedly, 
že "antisemitismus je v Rusku na vzestupu."27 V posledních letech zde byly zaznamenány také 
bombové antisemitské útoky a jiné násilné incidenty.28 
Vláda Vladimira Putina zaujala oficiální stanovisko proti antisemitismu, přesto stále existují 
výslovně antisemitské politické strany a skupiny; v lednu 2005 požadovalo 15 členů Dumy, aby byly 
veškeré židovské organizace v Rusku zakázány. Téhož roku požadovalo 500 ruských prominentů  
včetně 20ti členů nacionalistické strany Rodina, aby státní zastupitelství vyšetřovalo starověké 

                                                      
24 STALIN, Josif Vissarionovič : Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Nakladatelství Svoboda, Praha, 1949 

 Srov. KAVANAGHA,  Carl : http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm#s7 

25  viz http://www.chabad.org/ 

26 Organizace věnující se obnově židovského života, kultury a náboženství ve Společenství nezávislých států bývalého 

Sovětského svazu. FŽO byla založena v listopadu 1998. Prezidentem  FŽO je  Lev Leviev a vrchním ruským rabínem a 
vedoucím odboru rabínů Společenství nezávislých států je Rabín Berel Lazar. Sídlo FŽO je v Moskvě.   
 viz www.fjc.ru/  

27 Explosion of anti-Semitism in Russia, Pravda, 30.července 2002 

 http://english.pravda.ru/news/russia/30-7-2002/47420-0 
28 Např. pobodání osmi ruských Židů v moskevské synagoze 11. ledna 2006 atd.    

http://english.pravda.ru/news/russia/30-7-2002/47420-0
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židovské texty jako "proti-ruské" a judaismus zakázalo. Skutečně bylo zahájeno vyšetřování, které 
však bylo zastaveno na základě mezinárodního pobouření, které vyvolalo.29 
    

2.2. Emigrace ruských Židů ve 20.století30 
  
První velká židovská emigrace z Ruska nastala v letech 1880-1928, kdy prchlo přes 2 milióny 
ruských Židů.31 
Nejvíce jich emigrovalo do Spojených států, a to 1 749 000. Velmi pozitivní ohlasy od emigrantů v 
USA emigraci nadále podporovaly. Dalšími destinacemi byly evropské státy, kam uprchlo 240 tisíc 
rusko-židovských obyvatel, dále Jižní Amerika (111 tisíc), Kanada (70 tisíc), Jižní Afrika (45 tisíc), 
Palestina (45 tisíc) a nakonec Austrálie (5 tisíc).   
Dle sčítání lidu v roce 1926 byl celkový počet Židů v Sovětském svazu 2 672 398; z toho 59% žilo v 
ukrajinské oblasti; 22% v Ruské sovětské republice; 15,2% v Bělorusku a 3,8% v ostatních 
sovětských republikách. 
Koncem 80.a počátkem 90.let využilo mnoho sovětských Židů příležitosti liberalizované 
emigrační politiky a více než polovina jich odešla především do Izraele, Spojených států a 
Německa. I přes tuto vlnu emigrace tvoří Židé v Rusku a ve státech bývalého Sovětského svazu 
stále nejpočetnější židovskou populaci v Evropě o počtu 275 tisíc obyvatel. Celkový počet ruských 
Židů je přes 4 miliony. 
 
Emigrace do Izraele 
Po vzniku samostatného Státu Izrael chtělo rostoucí množství sovětských Židů do Izraele 
emigrovat, ale jejich žádosti byly zamítnuty, jelikož masová emigrace byla po sovětský režim 
politicky nežádoucí. Zamítnutí výjezdních víz bylo nejčastěji zdůvodňováno tím, že osoby, kterým 
byl poskytnut přístup k informacím důležitým pro sovětskou národní bezpečnost, by neměly 
opouštět zemi.  V 60. a 70.letech byly emigrační kvóty ještě zpřísněny a v této době ze země 
emigrovalo pouze 4 tisíce ruských Židů.  
V roce 1972 byla uložena tzv. "diplomová daň" na potenciální emigranty s vyšším vzděláním. V 
některých případech byla tato daň vysoká jako 20 ročních platů. Toto opatření bylo zřejmě určené k 
boji proti odlivu mozků v důsledku rostoucí emigrace sovětských židů a ostatních členů inteligence 
na západ. Po mezinárodních protestech Kreml brzy daň zrušil, ale nadále zaváděl nejrůznější 
omezení. Mnoho z těch, kterým se přes všechna omezení podařilo výjezdní víza do Izraele obdržet, 
se nakonec rozhodlo pro emigraci do Spojených států.  
Další emigraci židů z bývalého Sovětského svazu ovlivnila Jackson-Vanikova novela federálního 
zákona v USA z roku 1978, která omezovala obchodní výhody zemím omezujícím lidská práva a 
emigraci.32 Po jejím přijetí emigrovalo do Izraele přes milion ruských Židů.  

                                                      
29 Zde jsem vycházela z internetových článků serveru Israeli national news : 
 Russia to Drop Probe of Jewish Law Code Accused of Stoking Ethnic Hatred 

 http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/85018 

 Prosecution Drops Charges of Anti-Semitism Against Duma Deputies 

 http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/84079#.TwMAkHpZpU4 

 a článku Anti Defamation league  Anti-Semitism in Russia 2000  

 http://www.adl.org/anti_semitism/russia_politics.asp 
30 Údaje v této kapitole čerpám z knihy 

 ALEKSEYEVA, Ludmila : History of Dissident Movement in the USSR, Vilnius, 1992  
 a stránek Immigrant population from the former USSR  

 http://www1.cbs.gov.il/www/population/ussrp_e.htm 
31 viz Příloha 5.–obr.2. 

32  Novela Jackson-Vaník je federálním zákonem ustanoveným v roce 1974 Spojenými státy, který má vliv na americké 

obchodní vztahy se zeměmi, s netržní ekonomikou (původně země komunistického bloku ), kde je omezována svoboda 
emigrace a další lidská práva. Předpokládá se, že se jednalo o reakci na Sovětský svaz jeho "diplomní daně", vybíranou 
od Židů, kteří měli snahu emigrovat. Novela zamítá doložky výhod některým zemím s netržní ekonomikou, které omezují 
základní lidské právo emigrace. Standardní obchodní podmínky mohou být navázány pouze se zeměmi, ve kterých je 
možná svoboda emigračních požadavků. 
      Council on Foreign Relations, Reassessing Jackson-Vanik Amendment, 2.července 2009 
      http://www.cfr.org/trade/reassessing-jackson-vanik-amendment/p19734 a  
     PREGELJ, Vladimir N. : The Jackson-Vanik Amendment: A Survey. CRS Report for Congress, 2005 
     http://www.fas.org/sgp/crs/row/98-545.pdf 

http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/85018
http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/84079#.TwMAkHpZpU4
http://www.adl.org/anti_semitism/russia_politics.asp
http://www1.cbs.gov.il/www/population/ussrp_e.htm
vit%20http:/www.cfr.org/trade/reassessing-jackson-vanik-amendment/p19734
http://www.fas.org/sgp/crs/row/98-545.pdf
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V 80.letech se počet rusko-židovských emigrantů zvýšil na 250 tisíc a v samotném revolučním roce 
1989 nastal velký exodus 71 tisíc Židů ze Sovětského svazu, z čehož do Izraele emigrovalo pouze 
12 117. Emigrace do Izraele však často přinesla zklamání, neboť ruští Židé byli v Izraeli vystaveni 
diskriminaci a bylo nutné zahájit protirasistické kampaně.  
V roce 1999 žilo v Izraeli kolem 1 037 tisíc imigrantů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Z toho 
738 tisíc emigrovalo po roce 1989. Aliyah (hebrejsky, v překladu "výstup", neboli imigrace Židů do 
Izraele) z 90.let tvoří 85 - 90 % této populace. V letech 2000-2006 přišlo z bývalého Sovětského 
svazu do Izraele dalších 142 638 přistěhovalců, z čehož však 70 tisíc emigrovalo dále do 
Spojených států či Kanady. V roce 2007 činila populace ruských Židů v Izraeli 1 150 000 (bez 
ilegálních přistěhovalců).   
 
Emigrace do USA, Kanady a Německa 
Ve Spojených státech žije kolem 2 milionů ruských Židů, čehož je největší komunita žije v New 
Yorku, Brooklynu, Washingtonu, New Jersey a na jihu Floridy. Asi nejznámějším v Americe žijícím 
rusko-židovských přistěhovalcem je Sergey Brin, spoluzakladatel společnosti Google. Čtvrtá 
největší rusko-židovská komunita  žije v Německu, a to 110 tisíc. V letech 1991-2006 emigrovalo 
do Německa z bývalého Sovětského svazu přibližně 230 tisíc Židů. Počátkem roku 2006 však 
Německo zpřísnilo imigrační program. Další rusko-židovská komunita žije v Kanadě a to  30 000, 
převážně v Montrealu a Torontu.33 
  

2.3. Imigrace ruských Židů do České republiky 
 

Co se týče zastoupení ruských Židů v České republice, bylo pro mne velice obtížné dohledat o této 
skupině s dvojí identitou jakékoli informace.   
Zkontaktovala jsem v této záležitosti formou e-mailu Český statistický úřad a tam mi odpověděla 
paní Barbora Serbusová z oddělení informačních služeb a podpory obyvatelů, která mi sdělila 
následující informaci: 
 
„Třídění národnosti dle náboženského vyznání není ve zpracovaných tabulkách k dispozici. Kolega z věcně příslušného 
oddělení v tzv. zpracovatelské databázi ze sčítání 2001 našel tyto údaje: 
K ruské národnosti se přihlásilo 12369 osob, a z toho se k níže uvedeným církvím hlásilo: 
Federace židovských obcí v ČR 2 osoby 
Pravoslavná církev v českých zemích 3217 osob 
Je nutné si uvědomit, že přihlášení se k dané národnosti je dobrovolné a každý se může přihlásit k národnosti dle svého 
rozhodnutí a svobodné vůle.“

34 
 

Další informaci jsem našla  ve výzkumu Karla Sládka, který uvádí, že v roce 2010 žilo na našem 
území 26 tisíc Rusů, z čehož se 75 % hlásí k pravoslavné víře, 4% ke katolické a židovská víra byla 
zahrnuta do jedné kategorie spolu s budhismem v zastoupení 2%. 35 Znamenalo by to, že u nás žije 
méně než 520 ruských Židů, kteří se hlásí k judaismu.   
 
K dohledání dalších informací ohledně rusko-židovské menšiny u nás jsem nakonec kontaktovala i 
bývalého prezidenta sdružení Berešit – Sdružení rusky mluvících Židů v České republice, 
Mgr.Pavla Meytuva, se kterým jsem se sešla v prosinci 2011 a udělala s ním asi hodinový rozhovor. 
36 

                                                      
33  Pro tyto informace jsem čerpala údaje z následujících zdrojů : 
     KLIGER, Sam : Russian Jews in America: Status, Identity and Integration. Bar Ilan University, Israel, June 2004. 
     http://www.ajcrussian.org/atf/cf/%7B66BD09D8-5251-4553-8C19-5FC7BEAF0E76%7D/russian_jews_in_america.pdf 
     Zentralrat der Juden in Deutschland 
     http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/1.html 
     KESSLER Judith : Foreigners in Wonderland: Jewish immigration from the former Soviet Union, 2003  
     http://www.berlin-judentum.de/englisch/immigration.htm 
     Immigration & Language Report, Census Analysis Series, Immigration & Language 

    http://jewishtoronto.org/local_includes/downloads/13787.pdf  
34  citace – SERBUSOVÁ, Barbora; Český statistický úřad, Oddělení informačních služeb a podpory uživatelů, dopis ze     
     dne 13.prosince 2011, archiv  
35 SLÁDEK, Karel: Ruská diaspora v české republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů. Červený     

     Kostelec, Mervart, 2010, str.124 

36  viz Příloha 14., přepis rozhovoru s Mgr.Pavlem Meytuvem ze dne 21.prosince 2011 

http://www.ajcrussian.org/atf/cf/%7B66BD09D8-5251-4553-8C19-5FC7BEAF0E76%7D/russian_jews_in_america.pdf
http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/1.html
http://www.berlin-judentum.de/englisch/immigration.htm
http://www.berlin-judentum.de/englisch/immigration.htm
http://jewishtoronto.org/local_includes/downloads/13787.pdf
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Pan Meytuv mi sdělil, že Sdružení Berešit fungovalo asi rok a půl až dva roky v letech 2002 – 2003  
a mělo kolem 70ti aktivních členů. Pan Meytuv také uvedl, že všichni členové sdružení Berešit by 
se dali rozdělit do tří skupin :  
 
1. Skupina nových imigrantů, kteří přijeli do České republiky v posledních 15ti letech z Ruska nebo 
ze Sovětského svazu. 
2. Ruské manželky Čechů, které tady bydlí cca 30 –  40 let a mají zde už vybudovaný svůj 
společenský okruh. 
3. Rusky mluvící lidé, kteří přijeli z Izraele. Nejdřív jeli do Izraele a pak přijeli do Čech buď z 
osobních či pracovních důvodů (jako příklad uvedl práci pro izraelskou firmu s oblečením Kenvelo). 
Jako další místo, kde sdružení získávalo nové členy uvedl Lauderovy školy37.  
Člen každé této skupiny znal zase několik dalších rusky mluvících Židů a ti zas další a další a tak 
se členská základna rychle nabalovala. Zlomový byl také okamžik otevření kulturního a 
informačního střediska  sdružení Berešit – rusky mluvících Židů 30.října  2003 v Belgické ulici 
16, kam přišlo spousta lidí a sdružení vešlo do povědomí.   
Při této události, jak  informovaly stránky Světového sdružení ruského Židovstva38, se sešlo 90 
lidí; zástupci židovských obcí a organizací, lidé z obchodních a politických kruhů, intelektuálové a 
média. Slavnostního zahájení se zúčastnil první ruský velvyslanec v Izraeli, Alexander Bovin, 
primátor hlavního města Prahy, primátor Mariánských Lázní, viceprezident WCRJ39 Dmitrij 
Feldman, vůdce politického hnutí "Nezávislí", Jiří Horák, rabín Manis Baraš,  Český rozhlas, rádio 
Svobodná Evropa a další. Vrchní rabín Ruska Berel Lazar zaslal v souvislosti s otevřením centra 
dopis s blahopřáním. Večer zahájil prezident Společnosti rusky mluvících Židů v České republice, 
Pavel Meytuv. Mluvil o dvou hlavních činnostech nového centra; o podpoře kulturního života obce a 
Izraele. V centru se nachází knihovna s židovskou literaturou v ruštině,40 bude zde fungovat dětský 
klub pro studenty židovského gymnázia Or Chadaš, které se nachází ve stejné ulici, centrum také 
aktivně pomáhá v adaptaci nově příchozím Židům do České republiky a to z různých zemí, nejen z 
Ruska. V rámci podpory Izraele vznikla spolupráce s Mariánskými Lázněmi, kam přijede na 
ozdravný pobyt skupina Izraelských dětí, zraněných při teroristických útocích.  
Další zmínku o Sdružení Berešit jsem nalezla na stránkách Českého rozhlasu41, kde se uvádí, že 
organizátoři vnímali událost otevření Kulturního a informačního střediska jako symbol obnovy 
kultury a zvyků židovského národa. V následujícím rozhovoru s Českým rozhlasem pan Meytuv 
uvádí, že Kulturní a informační středisko ruských Židů vzniklo díky snahám  Sdružení Beřešit – 
rusky mluvících Židů v České republice, které bylo založeno v roce 2003. Součástí střediska je 
především knihovna se vzácnou židovskou literaturou v ruském překladu; Tóra, Sidur, talmudické 
spisy 42a židovská historie ve 3.svazcích. Knihovna dále obsahuje knihy pro děti a ruskou klasickou 
literaturu.   
Další plány činností Střediska jsou kulturní a informační povahy; výstava obrazů židovských 
umělců, večery s hudebníky, seznámení s Českou republikou a kulturou Prahy, zprostředkování 
informací o aktuálním dění v Izraeli, setkání s izraelskými politiky a kulturními osobnostmi a v 
neposlední řadě pomoc dětem a rodinám, které při dění v Izraeli utrpěli, např.ozdravným pobytem 
těchto dětí v ČR.    
Článek dále uvádí, Praha a Česká republika byla vždy známá svými hlubokými kořeny a vztahy s 
Židy a proto je otevření tohoto centra velmi důležité.  
Pan Meytuv uvedl v rozhovoru, který jsem s ním uskutečnila, faktické realizace akcí sdružení 
Berešit; v Betlémské kapli v Praze se pořádala putovní výstava izraelských dětí zraněných při 

                                                      
37 Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze. 
 viz http://www.lauder.cz/ 
38 Článek ze 3.11.2003 Slavnostní otevření kulturního centra rusky mluvících Židů v Praze 
 (článek v ruštině jsem přeložila pomocí google překladače http://translate.google.com) 
 viz http://www.wcrj.org/news/all-news/sng/detail.php?ID=19&fb_source=message 
39 World Congress of Russian Jewry (Světové sdružení ruského Židovstva). 
40  viceprezident WCRJ Dimitrij Feldman daroval při slavnostním otevření do knihovny ruskou židovskou encyklopedii a 
knihu Genesis. 
41 Článek z 5.11.2003 V Praze bylo otevřeno kulturní a informační centrum ruských Židů  
 (článek v ruštině jsem přeložila pomocí google překladače http://translate.google.com) 
 viz http://www.radio.cz/ru/rubrika/bogema/v-prage-otkrylsya-kulturnyj-i-informacionnyj-centr-russkoyazychnyx-evreev 
42 Bližší vysvětlení viz Příloha 2., Židovské svátky a další pojmy. 

http://www.lauder.cz/
http://translate.google.com/
http://translate.google.com/
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teroristických útocích „Děti proti teroru“, v Městské knihovně se uskutečnil koncert na podporu 
Izraele apod. Spolupráce s Mariánskými lázněmi byla ukončena v momentě, kdy se tam změnilo 
vedení, které již nepovažovalo podporu Izraele a spolupráce na projektech se sdružením Berešit za 
důležité či přínosné. Žádná akce plánované spolupráce se tedy neuskutečnila. Sdružení se také 
neúspěšně pokoušelo navázat spolupráci s Židovskou obcí v Praze, tato snaha se však setkala ze 
strany Židovské obce s nezájmem. Cituji: 
 
„Na začátku těch činností po založení, jsme se samozrejmě snažili sehnat podporu podobných organizací. A především 
jsme šli za Židovskou obcí v Praze, uvnitř té  se nám taky nepodařilo vytvořit nějakou skupinu. Oni nám řekli; „jste členové 
židovské obce a tak k čemu ještě nějaká zvláštnost navíc? (…) Víte co, vy kdyby jste přišli a řekli, že jste rusky mluvící 
Židi a chcete podpořit Židovskou obec, třeba tím, že nějaký z jejich prostorů pronajmete za komerční nájemné, no tak vás 
všichni budou mít rádi, ale když přijdete a řeknete, že vy jste rusky mluvící Židi a proto potřebujete, abychom vám třeba 
zdarma dali nějaký prostor, tak k čemu vás potřebujeme? S tim u nás opravdu nepochodíte.“ takže s Židovskou obcí to 

moc nešlo.“
43

   
 
S kým pan Meytuv označil spolupráci naopak za výbornou, byla židovská organizace Chabad, která velmi 

pomohla se zorganizováním výstavy dětí a při mnoha dalších příležitostech.   
Sdružení Berešit přestalo fungovat po několika letech z důvodu rozhodnutí o zastavení financování 
moskevskou centrálou WCRJ. 
 
Jiné než výše uvedené informace se mi o ruských či rusky mluvících Židech v České republice 
bohužel nepodařilo sehnat. Je to očividně velmi specifická skupina, nepodařilo se mi dohledat 
jakýkoli výzkum, který by se jí zabýval.   
 

2.4. Židé v České republice  
 

Z údajů pro rok 2010 vyplývá, že v 10ti Židovských obcích v České republice je registrováno cca 
3 000 členů a v ostatních židovských spolcích cca 2 000 dalších. Odhaduje se, že v ČR dnes žije 
15 - 20 000 Židů, avšak většina z nich není registrována.44 
Co se týče antisemitismu, tak Česká republika nefiguruje ve výčtu prvních 10ti evropských zemí s 
nevyššími sklony k antisemitismu. 45  Mezi Českou republikou a Izraelem jsou naopak velice dobré 
vztahy a naše země patří k zemím s nejnižší mírou antisemitismu. Dle prohlášení bývalého 
premiéra vlády, Jana Fishera z února 2010, je antisemitismus v České republice pouze okrajovou 
záležitostí. 46 
Ředitel židovského muzea v Praze, Leo Pavlát v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2004 prohlásil, 
že v České republice nepanuje proti-izraelská atmosféra a ani se zde ve velké míře nenacházejí 
antisemitské stereotypy. 47  Tolik stanoviska představitelů českého státu a židovské inteligence. 

                                                      
43 Rozhovor s Mgr.Pavlem Meytuvem, 21.prosince 2011, Praha, ČR.  
44 Vycházím zde z internetových stránek Federace židovských obcí  
 viz http://www.fzo.cz/o-nas/statistika/ 
45 Tyto údaje jsem získala z internetového článku : 
     KOHUT, Andrew; WIKE, Richard :  Xenophobia on the Continent, říjen 2008   
     viz: http://nationalinterest.org/article/xenophobia-on-the-continent-2904 
46 Vycházím v těchto závěrech z několika zdrojů :  
 Z diplomové práce z roku 2010 Dnešní podoby antisemitismu v současnosti, ke stažení na internetové adrese : 
 http://is.muni.cz/th/170616/pedf_m/Diplomka.doc   
 ze serveru izraelského ministerstva zahraničních vztahům kde Česká republika v souvislosti s antisemitismem také 

nijak nefiguruje (na rozdíl od Maďarska, Polska či Slovenska)  
 vizhttp://www.mfa.gov.il/MFA/Anti-

Semitism%20and%20the%20Holocaust/Antisemitism%20Monitoring%20Forum/Manifestations%20of%20Antisemitism
%20Around%20the%20World-%20E 

 z internových stránek americké vlády, kde se o ČR píše pouze jako o zemi, kde je „malé ale celkem dobře 
zorganizované hnutí extrémí pravice.“  

 viz http://www.state.gov/g/drl/rls/40258.htm 
 Velmi dobré česko-izraelské vztahy vyzdvihl i Abraham H.Foxman, ředitel Anti-Defamation league (hnutí proti 

hanobení Židů) v souvislosti s úmrtím Václava Havla : „Byl pevně oddán Izraeli a židovskému národu a my 
připomínáme, že jeho cesta do Izraele v roce 1990 byla jednou z jeho prvních oficiálních návštěv jakožto prezidenta. 
Jeho odhodlání v zachování vzpomínky Holocaustu a boj proti antisemitismu je inspirující.“  

 viz http://www.adl.org/PresRele/Mise_00/6200_00.htm 
47 HORÁKOVÁ, Pavla : Is there such a thing as a "Czech anti-Semitism"?, 15.3.2004 
 viz http://www.radio.cz/en/section/talking/is-there-such-a-thing-as-a-czech-anti-semitism 

http://nationalinterest.org/article/xenophobia-on-the-continent-2904
http://www.mfa.gov.il/MFA/Anti-Semitism%20and%20the%20Holocaust/Antisemitism%20Monitoring%20Forum/Manifestations%20of%20Antisemitism%20Around%20the%20World-%20E
http://www.mfa.gov.il/MFA/Anti-Semitism%20and%20the%20Holocaust/Antisemitism%20Monitoring%20Forum/Manifestations%20of%20Antisemitism%20Around%20the%20World-%20E
http://www.mfa.gov.il/MFA/Anti-Semitism%20and%20the%20Holocaust/Antisemitism%20Monitoring%20Forum/Manifestations%20of%20Antisemitism%20Around%20the%20World-%20E
http://www.state.gov/g/drl/rls/40258.htm
http://www.adl.org/PresRele/Mise_00/6200_00.htm
http://www.radio.cz/en/section/talking/is-there-such-a-thing-as-a-czech-anti-semitism
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Dle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice za rok 201048 má FŽO velmi 
úzké vztahy s velvyslanectvím Státu Izrael, velvyslancem Yaakovem Levym a dalšími zástupci 
ambasády. V roce 2010 se konalo několik významných společenských a kulturních akcí, 
připomínajících výročí 20 let od obnovení diplomatických vztahů mezi Československem  a 
Izraelem. Při této příležitosti navštívil Prahu i bývalý ministr zakraničí Moše Ahrens, který v roce 
1990 podepisoval příslušnou mezistátní dohodu s tehdejším československým ministrem zahraničí, 
Jiřím Dienstbierem. 
FŽO spolupracuje také s Jewish Agency for Israel, Židovským národním fondem , účastní se 
činnosti Česko-izraelské obchodní komory působící v ČR i jejího protějšku, Izraelsko-české 
obchodní komory, působící v Izraeli. Aktivně se také účastní akcí České společnosti přátel Izraele. 
49  
Ve výroční zprávě FŽO o projevech antisemitismu za rok 2010 je uvedeno, že celkový počet 
evidovaných antisemitských incidentů v uplynulém roce je 47. Z toho násilných incidentů na 
majetek 5, obtěžujícího chování 11 (antisemitská hesla při demonstracích, e-maily, výhružky apod.) 
a projevů v literatuře, médiích a na internetu 31.50 Výroční zpráva také uvádí, cituji :  
 
Česká společnost i její političtí představitelé se i nadále projevují jako Židům poměrně příznivě nakloněni. 
Kladný vztah české veřejnosti k Židům potvrdila nejen obliba bývalého premiéra Jana Fischera, který se k židovství 
otevřeně přihlásil a jehož by si většina české společnosti přála za prezidenta, ale i jiný sociologický výzkum společnosti 
STEM. (...) 
Pozitivně hodnotíme i změnu přístupu většiny mainstreamových médií, která přestala poskytovat prostor na prezentaci 
pravicových extremistů. (...) 
Čeští pravicoví extremisté tradičně (a nutno podotknout v poměrně limitovaném množství) pokračují  ve svých psaných 
výstupech v oživování konspiračních teorií o nadvládě Židů; zajímavé je dozajista i šíření anti-judaismu, který je obvykle 
spojován s křesťanstvím; Židé jsou označováni za původce všeho zla ve světě i v České republice. Nově se extremisté 
inspirují v antisemitismu arabském. (...) 
Rok 2010 nebyl dramaticky odlišný od roku předchozího. Nezaznamenali jsme nijak zvýšený počet pokusů o fyzické útoky 

a ani míra antisemitismu v ČR se nijak významně nenavýšila.
51

       
  

Ve srovnání s ostatními zeměmi je situace v ČR o mnoho lepší. Dle studií  amerického Pew 
Research Centra pod vedením Andrew Kohuta s názvem „Global Attitudes Project“52 a  hlasování 
„Anti-Defamation League“53 bylo zjištěno, že antisemitismus v posledních letech dokonce v 
mnohých evropských zemích stoupá. V porovnání s arabskými zeměmi, kde je antisemitismus v 
míře 95% obyvatelstva, jsou Evropané velice tolerantní. Přesto existuje mnoho evropských zemí, 
jejíž obyvatelé chovají k Židům antipatie.54  
Nejvyšší míra antisemitismu byla zaznamenána ve Španělsku, kde se tento údaj oproti roku 2005 
dokonce zdvojnásobil (před 5ti lety bylo zjištěno protižidovsky smýšlejících „pouze“ 21% populace). 
Jak patrno z tabulky, míra protižidovského smýšlení nezávisí na procentuálním zastoupení Židů v 
populaci dané země; např.v Polsku je zastoupení Židů minimální a přesto je zde zaznamenána 
daleko větší míra antisemitismu než ve Francii, kde je procentuální zastoupení ve srovnání s 
Polskem poměrně vyšší. 
Dle studií55 je nejčastěji antisemitismus zaznamenán u lidí s nižším dosaženým vzděláním kolem 
50ti let a politicky pravicově orientovaných, kteří sdílejí zároveň protimuslimské postoje.  
Vycházím také z výzkumů Institutu pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV 
ČR56 který uvádí, že Sympatie Čechů k Židům byly největší v letech 1998-99. Za sympatické Češi 

                                                      
48 Výroční zpráva FŽO 
 viz http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2010.pdf 
49 Česká společnost přátel Izraele je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora rozvoje dobrých vztahů se 

Státem Izrael. Tyto vztahy byly přerušené totalitním režimem, ale opět navázané v roce 1990. ČSPI chce přispět i k 
tomu, aby v budoucnu už k ničemu podobnému nedošlo.  

 viz http://www.cspi-cz.estranky.cz/ 
50 viz Příloha 6. – obr.3., Graf výroční zprávy FŽO o projevech antisemitismu v letech 2004 – 2010 

51 Výroční zpráva FŽO 
 http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2010.pdf 
52  „Projekt globálního chování“, který zahrnul více než 270 tisíc rozhovorů v 57.zemích světa, včetně České republiky.   
53  „Hnutí proti hanobení“, vznik v roce 1913 k zastavení hanobení lidí židovského vyznání. Hlavní náplní ADL je boj proti 
antisemitismu. viz: http://www.adl.org/about.asp?s=topmenu 
54 viz Příloha 7. – obr.4 , Tabulka 5ti evropských zemí s nejvyšší mírou antisemitismu a graf 
55  Pew Research centra „Projekt globálního chování“ a  „Anti-Defamation League“, viz výše. 
56 viz http://www.cvvm.cas.cz 

http://www.adl.org/about.asp?s=topmenu
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Židy považují, vyskytla se u nich však velká variabilita odpovědí a více než 10 %občanů nebylo 
schopno svůj postoj k nim vyjádřit.  
Z hlediska deklarované životní úrovně lidé s dobrou životní úrovní pociťují sympatie k Židům ve 
vetší míře.57 
Dle mnoha dostupných informací tedy v České republice panuje spíše příznivá atmosféra, co se 
týče vztahu k židovství a situace je zde o mnoho lepší, než v Rusku. 

 
2.5. Obyvatelé států bývalého Sovětského svazu v České republice   
 

Dle údajů českého statistického úřadu a Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR bylo v 
České republice ke dni 31.5.2010 evidováno 426 749 cizinců, z toho  31 037 občanů Ruska a 128 
636 občanů Ukrajiny.58  
V otázce vnímání občanů bývalého Sovětského svazu, potažmo Rusů v České republice vycházím 
z dotazníkového šetření „Ruská komunita v České republice“ z roku 200559. V tomto šetření 
autoři poukazují na to, že při studiu ruské komunity v ČR nelze opomenout dva následující rysy, 
které předurčují této komunitě jisté svébytné postavení:  
1) V české veřejnosti je stále patrný negativistický pohled vůči všemu “ruskému”, což pramení 
především z nezapomenutelného  vpádu spojeneckých vojsk v roce 1968. 
2) I na území Česka se již projevuje novodobá éra “ruského mafiánství”, která dnes již dosahuje 
věhlasu srovnatelného s tradiční italskou mafií, a to nejenom na evropském kontinentu. 
Je třeba také zdůraznit, že velmi často antiruská vlna splývala a splývá s vlnou “antisovětismu”, a 
tak negativistické postoje mohou často postihovat i reprezentanty dalších postsovětských zemí. 
Autoři šetření dále uvádějí, že v motivaci k emigraci ze zemí bývalého Sovětského svazu hrají 
klíčovou roli tamní podmínky; hluboká krize sociální sféry, nezaměstnanost, obecně SE snižující 
kvalita života, rostoucí chudoba spolu s výraznou diferenciací příjmů v neprospěch rostoucích 
sociálně slabých skupin, nedostupnost lékařské péče (která je již fakticky plně placená) pro většinu 
obyvatel, zhoršující se dostupnost a kvalita vzdělání a ztráta dalších tzv.sociálních jistot.  
Na základě získaných informací a výsledků šetření lze konstatovat, že ruská komunita tvoří v České 
republice specifickou imigrační skupinu, jejímž charakteristickým rysem je její uzavřenost vůči 
majoritní společnosti, přestože nejsou zaznamenány výraznější problémy vztahů s majoritní 
populací a jejími strukturami, vyjma snad deklarované neznalosti českého jazyka a s tím 
souvisejících problémů; znalost českého jazyka se u ruských respondentů ukázala jako velmi 
omezená a jejich zájem učit se jazyk je zatím pouze okrajový a  spíše se spoléhají na znalosti 
ruštiny u české společnosti.  
Zajímavé je, že  57% ruských respondentů nemá negativní zkušenosti s občany Česka a plné dvě 
třetiny nemají pocit, že by byli diskriminováni kvůli svému původu.Je však možné, že tyto závěry 
plynou právě ze segregace skupiny a minimálního kontaktu s českou společností. Dle výzkumů 
veřejného mínění, která prováděl Institut pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu 
AV ČR60  v letech 2003 a 2005 totiž patří obyvatelé zemí bývalého Sovětského svazu a Ruska k 
trvale nejméně oblíbeným a nejméně sympatickým cizincům. Ne/sympatie přisuzujeme 
národnostem především dle jejich příslušnosti mezi vyspělé země, dle naší politické a kulturní 
spřízněnosti a také na základě toho, zda nás pojí společná historie. Za “spíše nesympatické byli 
vedle Rusů označeni i Ukrajinci a občané balkánských států. “Dobrý nebo spíše dobrý” vztah k 
občanům bývalého SSSR má pouze 11% populace a naopak “špatný či spíše špatný” 46% 
populace.  
Naše pozitivní postoje k občanům bývalého SSSR a k občanům balkánských zemí se výrazně 
nemění, dlouhodobě však narůstá podíl negativních hodnocení vztahu k těmto občanům.  

                                                      
57 Výsledky šetření z 11.března 2003 Náš vztah k jiným národnostem 
 viz http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100193s_ov30311b.pdf 
58 Článek Počet cizinců v ČR 

 viz http://czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu 
59 DRBOHLAV,Dušan; LUPTÁK, Milan; JANSKÁ, Eva; BOHUSLAVOVÁ, Jaroslava : Ruská komunita v České republice  
 viz http://www.cizinci.cz/files/clanky/129/ruska_komunita.pdf 
60 viz http://www.cvvm.cas.cz 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100193s_ov30311b.pdf
http://czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu
http://www.cizinci.cz/files/clanky/129/ruska_komunita.pdf
http://www.cizinci.cz/files/clanky/129/ruska_komunita.pdf
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Občané balkánských zemí, spolu s občany bývalého SSSR a Poláky jsou méně sympatičtí lidem z 
měst nad 100 tisíc obyvatel, zejména Pražanům a pravicově orientovaným respondentům.61   
Poslední šetření institutu proběhlo v březnu 2011 a jeho výsledky vyznívají pozitivněji, co se týče 
postoje české veřejnosti k Rusům, než dvě předchozí výše uvedená šetření. 
Oproti posledním výzkumům došlo ke zlepšení vztahu k Rusům u kterých převažuje pozitivní 
vnímání nad negativním (44 % : 30 %). Zlepšil se náš postoj i k Ukrajincům (zvláště u absolventů 
vysokých škol), u nich je však stále podíl sympatií vůči antipatiím menší (27% : 51%).62 
 
 Přestože nás tedy s obyvateli bývalého Sovětského svazu a Ukrajiny pojí společné „slovanství“, 
převládá negativní postoj k občanům těchto zemí.  
  

2.6. Vztah občanů České republiky k imigrantům   
 

Snažila jsem se také zjistit, jaký je vztah  české společnosti k imigrantům. Vycházím zde opět z 
výzkumů, které provedl Institut pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v letech 
2003, 2007 a 2011. 
Výzkum z roku 200363 uvádí, že dle statistik Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie 
Ministerstva vnitra ČR ke konci roku 2001 na území ČR pobývalo něco více než 200 tisíc cizinců, 
kteří vlastnili povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Dle nejnovějších údajů sčítání domů 
a bytů 201164 je v České republice 449 450 cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem, což je 
dvakrát tolik, než před 10ti lety a tento údaj nezahrnuje cizince, kteří zde pobývají ilegálně.  
 
Do šetření Centra výzkumu veřejného mínění z května roku 2003, uskutečněném v rámci 
výzkumu Naše společnost, bylo zahrnuto 1048 respondentů starších 15ti let a výsledky ukázaly, 
že skoro pětina (17 %) dotazovaných má na migranty radikální názor a domnívá se, že cizinci by 
vůbec neměli mít možnost dlouhodobě pobývat na území České republiky. Naopak pouze malý 
zlomek dotázaných (5 %), je prakticky proti jakémukoli omezení vůči cizincům. 75 % respondentů s 
možností dlouhodobého pobytu cizinců na našem území souhlasí, ale pouze za určitých podmínek. 
Vzdělanější respondenti, lidé mladší 45.let a obyvatelé větších měst zastávali spíše liberální postoje 
a častěji souhlasili s tím, že by cizinci měli mít možnost dlouhodobého pobytu za určitých podmínek. 
Naopak respondenti bez maturity často zastávali krajně restriktivní názor na politiku státu vůči 
přistěhovalcům.  
Výzkum  také ukázal, že 22 % respondentů je přesvědčeno, že představitelé jiných národností jsou 
jednou z příčin problémů jak v jejich místě bydliště, tak i v ČR obecně. Skoro půlka respondentů si s 
cizinci spojuje obecné problémy v ČR i přesto, že v jejich místě bydliště se s „problémem migrantů“ 
nepotýká osobně. Negativní postoje majoritní populace vůči cizincům nejsou vždy spojené s 
reálnými mezietnickými problémy, avšak vliv zde hrají masmédia, která jsou důležitým a bohužel 
velmi efektivním nástrojem ovlivňování veřejného mínění v tomto směru.  
Postoj české populace se liší u cizinců různých národností. Faktory, které tento postoj ovlivňují jsou; 
obeznámenost se zemí, ze které daný cizinec pochází, geografická a kulturní vzdálenost a 
podobnost politického či ekonomického systému. Výzkumu Naše společnost ukázal, že 
nejsympatičtější pro většinovou českou populaci jsou západoevropské národy a také Slováci a 
naopak, nejméně sympatičtí jsou národnosti bývalého Sovětského svazu a Asiaté.  V roce 2001 
české obyvatelstvo projevilo dvakrát nižší sympatie k Ukrajincům a Rusům než k přistěhovalcům z 
Velké Británie nebo USA. Jedná se tedy o srovnatelné závěry, jaké jsem uvedla výše v kapitole 2.5. 
Podobných výsledků bylo dosaženo v šetření agentury Opinion Window - Research 
International, realizovaném na zakázku Úřadu vlády ČR na začátku roku 2000 v rámci projektu 

                                                      
61 Šetření Náš vztah k jiným národům a národnostem zveřejněné dne 11.3.2003 a 25.03.2005  
viz http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100459s_ov50325.pdf a http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100193s_ov30311b.pdf 
62   Šetření Postoje české veřejnosti k cizincům - březen 2011   
 viz http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf 
 viz Příloha 8. – obr.5., Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR 
63  Výzkum Cizinci v ČR : „my” a „oni” ? 

 viz http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100018s_Cizinci%20v%20CR....pdf 
64  Sčítání domů a bytů 2011, údaje zde dne 26.3.2011 
     Tabulka 1.1 Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci podle velikostních skupin obcí  
      viz http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30462&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void= 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100459s_ov50325.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100193s_ov30311b.pdf
viz%20http:/www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100018s_Cizinci%20v%20CR....pdf
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„Tolerance“, který zahájil celonárodní kampaň proti rasismu a xenofobii. Tehdy bylo zjištěno, že 
většina dotázaných neviděla v imigraci žádný přínos a patřila k zastáncům přísnějších kontrol.   
  
Co se týče přijatelnosti různých důvodů k přijetí imigrantů v ČR, uvádí další výzkum z roku 
200765 závěry, že 78% respondentů souhlasí s tím, aby ČR přijímala imigranty, pokud jsou 
důvodem jejich pobytu osobní důvody jako např. sloučení rodiny a 53% souhlasí s tím, aby ČR 
přijímala imigranty, kteří u nás hledají zaměstnání.Nejvíce kladných odpovědí získala varianta 
přijímání imigrantů za účelem studia a praxe, s níž vyjádřilo souhlas 86 % respondentů.66 
V otázce po vztahu k početně nejvíce zastoupeným národnostem žijícím na našem území se 
největší část veřejnosti ve svých sympatiích přiklonila ke Slovákům (87 %), následovali Poláci (70 
%),  Řekové (52 %), Němci (44 %), Maďaři (40 %), Bulhaři (39 %) a Rusové (39 %).  
Hodnocení „nesympatičtí“ převážilo v případě Vietnamců (42 %), Ukrajinců (48 %), Rumunů (47 %) 
a Romů (78 %). Srovnáme-li tyto údaje s údaji v kapitole 2.5., je zřejmé, že postoj českých občanů k 
Rusům je stále pozitivnější, k Ukrajincům však zůstává spíše negativní.  
Stejně jako v předchozím výzkumu „Naše společnost“, i zde jsou závěry výzkumu „Občané o 
cizincích žijících v ČR“ z roku 2007 takové, že k občanům jiných národností zaujímají obecně 
kladnější postoj vysokoškolsky vzdělaní respondenti, lidé s deklarovanou dobrou životní úrovní a 
věřící. Naopak záporný vztah mají častěji lidé s nižším vzděláním a životní úrovní.67   
 
Co se týče výsledků nejnovějšího výzkumu ohledně postojů české veřejnosti k cizincům z 
března 201168, 50% respondentů uvedlo, že v ČR žije příliš mnoho cizinců, 40% si myslí, že 
přiměřeně. V porovnání s rokem 2009, kdy byla tato otázka v březnovém výzkumu položena 
poprvé, se podíl těch, kdo množství cizinců u nás považují za přílišné, snížil o 7%. Možnost „příliš 
mnoho“ relativně častěji uváděli lidé starší 60 let, vyučení bez maturity, respondenti hodnotící 
životní úroveň své domácnosti jako „špatnou“ nebo „ani dobrou, ani špatnou“ a nevoliči bez 
preferované politické strany či stoupenci KSČM. Varianta „přiměřeně“ byla častější mezi absolventy 
vysokých škol s deklarovanou dobrou životní úrovní a voliči ODS či TOP 09.69 
Celkem 79% respondentů zastává názor, že cizinci by měli na území ČR pobývat „jen za určitých 
podmínek“, 10% uvedlo, že by cizincům nemělo být vůbec umožněno u nás pobývat, 8% uvedlo 
„prakticky bez omezení“ a 3% uvedla „nevím“. Oproti roku 2003 je patrný zřetelný úbytek lidí, kteří 
jsou zcela proti dlouhodobému pobytu cizinců v ČR.70 
Poslední okruh otázek tohoto výzkumu  se zaměřil, stejně jako ve výzkumu předchozím z roku 
2007, na  přijatelnost různých důvodů k přijetí imigrantů v ČR; jako nejpřijatelnější byl pro 
respondenty důvod studia , se kterým vyjádřilo souhlas 87% (86% v roce 2007) a sloučení rodin 83 
% (78% v roce 2007). Jako další přijatelné okolnosti uvedli respondenti přijetí imigrantů z důvodu 
„humanitární ochrany“ (72%) a poskytnutí azylu (55%). Rozdílné výsledky však byly zjištěny co se 
týče imigrace do ČR za zaměstnáním; v roce 2007 53% respondentů souhlasilo s tím, aby ČR 
přijímala imigranty, kteří u nás hledají zaměstnání, v roce 2011 se však tento motiv imigrace setkal 
s mírně převažujícím nesouhlasem (45% souhlasí, 50% nesouhlasí). 
Jako nejméně přijatelný důvod pro přijetí imigrantů je jejich přání se zde usadit, s čímž nesouhlasilo 
53% respondentů.71  
 
Shrnutím předchozích 5ti kapitol tedy mohu konstatovat velice obtížné postavení židovského 
obyvatelstva v Sovětském svazu, jak z historického tak i dnešního hlediska. Je to také jako jeden z 
motivů emigrace, vedle tradiční touhy po životě ve své zemi, Izraeli.  
Z tohoto hlediska je Česká republika vhodnou volbou k imigraci, jelikož je známá svou poměrně 
nízkou mírou antisemitismu. Na druhou stranu zde panuje poměrně silný protiruský postoj, který by 

                                                      
65  Výzkum Občané o cizincích žijících v ČR II. z června 2007  

 viz http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100693s_ov70605.pdf 
66 viz Příloha 9. – Obr.6, Účel pobytu cizinců v ČR 
67  viz Příloha 10. – obr.7, Vztah k jiným národnostem a obr.8, pozitivní vztah k národnostem žijícím u nás 
68  Postoje české veřejnosti k cizincům - březen 2011 

 viz http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf 
69  viz Příloha 11. – obr.9, Názory na množství cizinců žijících v ČR 
70  viz Příloha 12. – obr.10, Dlouhodobý pobyt cizinců v ČR 
71  viz Příloha 13. – obr.11, Dlouhodobý pobyt cizinců v ČR 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100693s_ov70605.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
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pro přistěhovalce ruské národnosti mohl být překážkou a panuje zde výrazně příznivější postoj k 
Židům než k Rusům. Obecně však panuje v ČR spíše negativní postoj k imigrantům.  
Tyto okolnosti rozvinu ve vlastním empirickém výzkumu v následujících kapitolách.   
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3.Vlastní empirický výzkum 
 

3.1. Základní výzkumné úkoly práce   
 

Ve své práci se zabývám malou přátelskou skupinou čtyř rusko-židovských imigrantek, žijících i s 
rodinou (rodiči, popř.i s prarodiči) dlouhodobě na území České republiky. Přátelskou skupinu mých 
respondentů zde chápu dle Jana Jandourka  jako skupinu, ve které panuje mezi členy vysoká 
vzájemná osobní přitažlivost, vysoká míra sdílených osobních záležitostí a emoční blízkost.72 
Přátelství je zdrojem jak výrazné citové podpory a stimulace, tak praktické pomoci v případě 
potřeby. Tyto rysy přátelství nabývají zvláštní důležitost právě u skupiny etnicky menšinové, která 
tuto sounáležitost a úzkost přátelství ještě umocňuje.   
 Všichni respondenti jsou příslušníci etnické menšiny v ČR, která má navíc dvojí identitu – 
ruskou a židovskou. Na základě těchto dvou identit zároveň utváří kolektivní identitu své malé 
přátelské skupiny. 
 Můj výzkumný problém se týká adaptace malé přátelské skupiny ruských Židů na české 
kulturní prostředí a na vzájemné pronikání jejich národnostně-náboženských identit: ruské, židovské 
a české. Z teoretických východisek, na které odkazuji výše, se zaměřím na mnohovrstevnost identit 
mých respondentů a na hierarchii těchto identit, abych zjistila, kterou z nich řadí výše, zda je tato 
jejich hierarchie proměnlivá a za jakých okolností se tak děje.   
  Kladu si 4 základní výzkumné otázky:  
1) které faktory se podílí na uchování rusko-židovské identity respondentek a transformace této 
identity v českém kulturním prostředí 
2) jak a v jakých parametrech se respondentky vztahují ke svému ruství / židovství a k ruské / 
židovské  vrstevnické skupině v ČR 
3) jaké jsou jejich přátelské vztahy s Čechy a zda se v průběhu jejich dlouhodobého pobytu v České 
republice nějak mění jejich postoj k identitě příslušníka menšiny v hostitelské společnosti.  
4) zda pro uchovávání jejich rusko-židovské identity hrají nějakou roli festivity a jejich společné 
slavení, zda se povaha těchto festivit změnila od přestěhování do České republiky a jak se vztahují 
k významným českým svátkům.   
  Ve svém výzkumu nebudu pracovat a hypotézami; pokládám je z hlediska svého výzkumu za 
svazující.73  
 

3.2.Výzkumná strategie a metoda sběru dat    
 

Výzkumná strategie 
 Vedla jsem kvalitativní výzkum spojený s případovou studií. Dle charakteristiky Hendla74 je 
případová studie získáváním hloubkové znalosti o jednom případu nebo o několika málo 
„případech“. Při projekci případové studie se vybere případ, situace, jedinec, instituce či skupina, 
která se studuje v daném kontextu společenské reality.75 V koncepčním záměru jsem se  držela čtyř 
pravidel kvalitativního výzkumu, tak jak je charakterizoval Chenaill76 : 
1.Oblast  zájmu: přátelská skupina rusko-židovských imigrantek 
2.Výzkumný problém: pronikání identit: ruské, židovské a české.  

                                                      
72  JANDOUREK, Jan: Sociologický slovník. Praha, Portál, 2007,  str.104. 
73  K tomuto postupu jsem se rozhodla přesto, že se hypotézy nabízejí. Stručně je lze charakterizovat takto: 1) 
respondenti si zakládají na uchování své rusko-židovské identity s větším důrazem na židovství, vlivem negativní 
konotace, která je v České republice podle jejich názoru vůči Rusům obecně zakořeněna (zvlášť u starších generací). 2) 
svátky jsou tmelícím prvkem jejich identity a proto se hojně slaví, 3) do českého kulturního prostředí se nesnaží pronikat, 
4) orientují se na přátelské i partnerské vztahy v rámci své ruské/židovské komunity. Tyto mé předpoklady se opírají o 
několik dotazníkových šetření, např.šetření „Ruská komunita v České republice“ z roku 2005 
(http://www.cizinci.cz/files/clanky/129/ruska_komunita.pdf). Toto šetření uvádí, že je ruská komunita uzavřená vůči 
majoritní společnosti, bez větší snahy asimilovat se i co se týče jazyka. Pokud se navíc jedná o komunitu rusko-
židovskou, je dle mého odhadu tato uzavřenost ještě větší. 
74 HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, 2008, str.74-75. 
75 Tamtéž, str. 74-75. 
76  CHENAIL, Ronald J.: Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě? Biograf, 1998 (15-16): 30 odst., str.31-32. 

http://www.cizinci.cz/files/clanky/129/ruska_komunita.pdf
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3.Data, která mají být sebrána: výpovědi o postojích k ruství, židovství, včleňování do české 
vrstevnické skupiny, o vztahu a účasti na festivitách ruské, židovské a české společnosti v Praze.  
4.Procedura analýzy dat: jak hodlám zanalyzovat to, co v terénu sesbírám (viz dále).   
 
Techniky a analytické postupy sběru dat 
 Provedla jsem kvalitativní sběr dat, a to ve dvou fázích: v první fázi jsem vedla s respondentkami 
narativní rozhovor, který jsem zpracovala a na základě jeho vyhodnocení jsem vedla ve druhé fázi 
polostrukturovaný rozhovor. 
 Elektronickou formou e-mailu jsem původně oslovila sedm respondentů, na které jsem dostala 
kontakty od své hlavní respondentky, která je mou přítelkyní. Z těchto sedmi oslovených mi 
odpověděli čtyři, od kterých jsem dostala informovaný souhlas s účastí ve výzkumu. Samotného 
výzkumu se nakonec zúčastnily jen 3 z nich, jelikož jeden respondent se ve finále znovu neozval.   
 S respondentkami jsem se opakovaně sešla v průběhu několika měsíců, rozhovory jsem 
nahrávala na diktafon a dělala si zároveň poznámky.  
Při narativním rozhovoru jsem respondentky nasměrovala na vyprávění o výchozích podmínkách v 
Rusku, o důvodu imigrace do České republiky, prvních dojmech po příchodu do České republiky a 
následné utváření přátelských a partnerských vztahů a vztahování se k vlastní identitě např. 
slavením svátků.  
 Po analýze narativních rozhovorů jsem se zaměřila na konkrétní témata a jejich užší vymezení 
polostrukturovaným rozhovorem, který jsem vedla s  ohledem na vypracovanou rámcovou strukturu 
tázání.  Jednotlivá témata se ale velmi prolínala a tak jsme se dané struktury nakonec příliš 
nedržely, určité body jsme  přeskakovaly ,  vracely se k jiným atd.   
Nashromáždila jsem devět rozhovorů v celkovém čase cca 10 hodin, které jsem přepsala. Pouze 
jedna respondentka, Olga, žije dlouhodobě v Mnichově a byla schopna poskytnout rozhovor pouze 
formou e-mailu. Okruhy otázek jsem jí zaslala e-mailem a na mé další doplňující otázky, které jsem 
jí opakovaně zaslala, mi již neodpověděla. Jedná se však o sestřenici jedné z respondentek žijící v 
Praze, Lenu, se kterou jsem měla možnost tyto nejasnosti doprobrat. Rozhovory jsem realizovala 
v češtině, v jazyce, který všechny respondenty ovládaly. 
Přepsané rozhovory jsem označila kódováním, při kterém jsem  vycházela ze systému 
navrhovaného Bogdanem a Bilkenem, jak jej uvádí Disman77; vytvořila jsem si vlastní kódy,  
přizpůsobené specifickým potřebám mého výzkumu a získané informace jsem rozdělila do různých 
kategorií dle předem připraveného tématického klíče okruhů otázek. Tyto kódy jsem v průběhu 
výzkumu doplňovala a dle nutnosti i měnila v souladu se sběrem více informací a vyprofilováváním 
jednotlivých kategorií.  
   Při interpretaci shromážděných dat a při formulaci postulátů záměrně pracuji ve velké míře s 
autentickými výpověďmi. Tento přístup volím s cílem nesetřít plasticitu výpovědí a umožnit čtenáři 
ověřit věrohodnost mých závěrů.  
Jelikož jsem při rozhovorech nashromáždila velké množství materiálu, v jednotlivých kapitolách 
používám pouze zkrácené citace. Úplné citace výpovědí respondentek uvádím v Příloze 15.78   
 Data jsem sbírala také zúčastněným pozorováním v rámci mých dlouholetých a blízkých 
přátelských styků s mou hlavní respondentkou a skrze ni následně s celou přátelskou skupinou. 
Účastnila jsem se  nejrůznějších společenských aktivit: filmového festivalu, kde se promítal film s 
židovskou tematikou; koncertu, kde hrál izraelský DJ; dne 23.12.2011 jsem se účastnila  
Chanukové párty, na kterou mne pozvala má hlavní respondentka atd. Pozorovala jsem ustálené 
normy chování, způsob verbální i nonverbální komunikace a jejich vazby k sociálním statusům 
aktérů.  Všechny tyto události jsem blíže rozvinula v kapitole  3.11. Volný čas a 3.12. Slavení 
svátků.  Výsledky svého pozorování jsem zpětně ověřovala v rozhovorech s respondenty.  
 
Hodnocení kvality výzkumu a jeho etické otázky 
 K zajištění kvality výzkumu a jeho validity se jsem se držela zásad Hendla79 , který uvádí, že 
validita spočívá ve vyloučení alternativních vysvětlení našich výsledků. 

                                                      

77
 
DISMAN, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha, Karolinum, 2002, str. 317-318. 

78 Viz Příloha 15., Úplné citace rozhovorů, řazené chronologicky dle kapitol. 

79  HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, 2008, str.149. 
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 S kvalitou výzkumu souvisí dle Hendla také tzv.triangulace; Denzin (1989)80 rozlišuje 3 typy 
triangulace a to datovou, triangulaci výzkumníků a metodologickou. Neměla jsem možnost použít 
triangulaci výzkumníků, ale použila jsem triangulaci datovou a metodologickou; datovou triangulací 
se rozumí zkoumat daný jev v různých situacích, místech, a u různých osob systematickým 
výběrem respondentů, okolností výzkumu a časových okamžiků. Má skupina respondentů je cíleně 
vybraná, jakožto skupina přátel, úzce propojených hlavní respondentkou. 
Data jsem sbírala jak pomocí rozhovorů, tak pomocí zúčastněného pozorování, při kterém jsem se 
zaměřila na to, zda stanoviska proklamovaná v rozhovoru opravdu odpovídají reálné skutečnosti. 
Tím jsem provedla i metodologickou triangulaci. Tu mohu uplatnit zvláště u mé hlavní respondentky, 
kterou znám mnoho let a mohu tak z vlastní zkušenosti ověřit, zda některé její předkládané 
informace odpovídají skutečnosti či nikoli. Mohu s ní i ověřovat výpovědi ostatních respondentů, 
které důvěrně zná.  
Budu provádět i tzv.explicitní triangulaci, která znamená plánovité doplňování pozorování  pomocí 
interview s jednotlivými aktéry ve zvlášť stanoveném termínu. Budu se držet i dalšího základního 
doporučení k zajištění kvality výzkumu, které uvádí Hendl a to vedle triangulace i komunikativní 
validizace výsledků – předložení výzkumu či jeho předběžné verze k vyjádření účastníkům 
výzkumu.  
Validitu ohrožují dle Lincolna a Guby (1985)81 také reaktivita, zkreslení ze strany výzkumníka a 
zkreslení ze strany účastníků výzkumu. Snažila jsem se proto získat si důvěru respondentů tak, aby 
neměli potřebu mi údaje zkreslovat. Snažila jsem se také nijak respondenty neovlivňovat vlastními 
subjektivními názory, předsudky či předpoklady a nechala je volně narativně vyprávět, popř.v druhé 
fázi rozhovorů jsem se pouze podrobněji zeptala a položila konkrétní upřesňující otázky.  
Fenomenologické přístupy ke kvalitativnímu výzkumu zdůrazňují význam reflexivity, tj. vědomí 
způsobu, jak sociální identita, vzdělání a osobnost mohou ovlivnit výzkumný proces; snažila jsem 
se tedy  v maximální míře oprostit od osobních pocitů a předsudečného pojímání výzkumné situace.  
Dle Lincolna a Guby82 by měly podstatě kritérií validity kvalitativního výzkumu odpovídat následující 
koncepty :  důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost. 
Aby byla zajištěna důvěryhodnost, je třeba prokázat, že předmět zkoumání byl přesně 
identifikován a popsán a výzkum trval dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné poznat kulturu 
sledované skupiny, získat si její důvěru a provádět konzultace o jednotlivých tématech. V tomto 
ohledu mi důvěryhodnost zajišťuje úzký přátelský vztah s hlavní respondentkou, se kterou se velmi 
dobře znám přes 10 let. Díky této vazbě mám tedy možnost i užšího proniknutí mezi skupinu 
respondentů, kteří ke mně snad z tohoto důvodu byli  upřímní a otevření více než k cizímu člověku. 
Případné nejasnosti jsou s touto hlavní respondentkou konzultovala.   
S důvěryhodností souvisí hodnověrnost; která spočívá v triangulaci a revizi, při které přizvaný 
expert kontroluje proces získávání poznatků. Výsledky jsem pravidelně konzultovala s vedoucí 
práce PhDr.Mirjam Moravcovou, která proces vzniku mého výzkumu kontrolovala a korigovala.  
Přenositelnost znamená možnost využití závěrů daného případu pro jiný, podobný případ. Jelikož 
je můj výzkum kvalitativní, je z velké části případovou studií a prací s malým vzorkem respondentů, 
je z tohoto hlediska snížena míra přenositelnosti jeho výsledků a jejich zobecnění na jiné osoby. 
Získaná data  jsem však  shromažďovala tak, aby je bylo možné použít i pro další výzkumy, budu 
se snažit o jejich srozumitelnou a jasnou formulaci. Informovaným souhlasem se zveřejněním 
bakalářské práce v psané či elektronické podobě ji dám také k dispozici širokému okruhu zájemců.   
Potvrditelnost je analogií objektivity, avšak ne objektivity badatele, nýbrž studie. Výzkum by měl 
obsahovat dostatek informací, aby  bylo možné posoudit adekvátnost vlastního procesu zkoumání i 
získané poznatky. Snažila jsem se držet následujících zásad, jak je uvádí Hendl: pro potvrditelnost 
je   důležitá rekonstrukce dat a výsledků syntézy na základě struktur použitých kategorií, poznatků a 
zpráv s jejich integrací konceptů a vztahů k existující literatuře; metodologické poznámky a 
rozhodnutí (také vzhledem k důvěryhodnosti výsledků); materiály o cílech a uspořádání projektu, 
osobní poznámky a očekávání účastníků; informace o pilotních studiích a předběžných plánech, 
informace o vývoji instrumentů.83  

                                                      
80  Cituji dle: in HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, 2008, str.148-150. 

81  Cituji dle: in HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, 2008 , str.148. 

82 HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, 2008, str. 338-340 

83  Tamtéž , str.340.  
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Etické otázky 
Ohledně etických otázek jsem se řídila doporučeními a zásadami, které uvádí Hendl84; první 
zásadou je potřeba získat poučený (informovaný) souhlas od osob, které se účastní výzkumu. 
Všechny respondenty jsem kontaktovala formou e-mailu, plně jsem je seznámila s průběhem, 
okolnostmi, podobou mého výzkumu a se všemi údaji, které budu zveřejňovat. Od všech 
respondentů jsem obdržela informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a s anonymním zveřejněním 
údajů, které mi sdělí.    
Žádné informace jsem respondentům v průběhu výzkumu nezatajovala; nedošlo tedy k zatajení 
cílů a okolností výzkumu. 
Můj výzkum také v žádném případě nijak neohrozil tělesné či psychické zdraví respondentek. 
Všechny respondentky měly svobodu odmítnutí a byly seznámeni s tím, že mohou svou účast ve 
výzkumu kdykoli ukončit. Nikdo z respondentek této možnosti nevyužil. 
Svůj výzkum jsem prováděla osobním stykem s respondentkami, nebyla tedy zajištěna 
stoprocentní anonymita, kterou Hendl uvádí jako ideální. Pro práci samotnou jsem však zajistila 
anonymitu tak, že jsem použila pro všechna jména respondentek pseudonymy a stejně tak pro 
jména všech osob, o kterých v rozhovorech mluví. Touto formou pseudonymů jsem se tak snažila 
zajistit co nejvyšší míru soukromí, aby identita respondentek nebyla odvoditelná z okolností a 
zároveň aby bylo možné citovat, jelikož se respondentky vzájemně znají, jedna mluví o druhé a při 
použití čísel či jiných kódů by tento aspekt vyzněl nepřirozeně. Mé poznámky a nahrávky rozhovorů 
slouží přísně a výhradně mým účelům a nebudu je poskytovat žádné třetí osobě.   
Jedinou formu reciprocity, kterou jsem mohla respondentkám nabídnout, bylo zaplacení útraty 
jejich konzumace při našich setkáních, která se odehrávala v několika různých pražských 
kavárnách. 
 

3.3.Charaktreristika respondentek   
 

V této kapitole budu charakterizovat skupinu mých respondentek; jakým způsobem jsem se k nim 
dostala a jak a kde jsem prováděla výzkum a naše rozhovory.  
Poté respondentky představím z hlediska jejich původu; zajímalo mě, kdy a kde se narodily (v jaké 
části Sovětského svazu), v kolika letech emigrovaly, jaké bylo jejich rodinné zázemí a vzdělání 
rodičů.   
Nakonec jsem se zaměřila jsem na poněkud obtížnější téma a to na deklaraci jejich etnické identity; 
zajímalo mě, zda se více přiklání ke své židovské či ruské identitě a z jakého důvodu, zda jsou v 
sobě schopny identifikovat se i s identitu českou. V této souvislosti jsem také zjišťovala, co považují 
za symboly svých proklamovaných identit.   

3.3.a.Výběr vzorku respondentek a prostředí výzkumu  

Mou skupinu respondentek tvoří čtyři rusko-židovské imigrantky narozené v letech 1984-87. 
Mou hlavní respondentkou je má dlouholetá kamarádka, Židovka85 ruského původu, skrze kterou 
jsem se dostala k ostatním třem respondentkám.  
Tato hlavní respondentka mi dala kontakty na svůj okruh 7mi rusko-židovských přátel žijících v 
České republice; 3 muže a 4 ženy. Všech těchto 7 lidí jsem oslovila formou e-mailu, na který mi  
odpověděli 4 z nich; 3 ženy a 1 muž. S těmi jsem nadále komunikovala a připravovala konkrétní 
rozhovory, přičemž  jediný mužský respondent tohoto vzorku se mi poté už neozval a výslednou 
skupinou jsou 4 ženy; má hlavní respondentka a její 3 kamarádky (z toho dvě sestřenice).  
Výzkum jsem prováděla na území Prahy, jelikož všechny bydlí v Praze. Místo výzkumu jsem 
podřídila přání respondentek, se kterými jsme se setkávala ve veřejných prostorách kaváren. Pouze 
jedna respondentka žije v Mnichově a s tou jsem komunikovala pomocí e-mailu.   
  

                                                      
84  Tamtéž , str.155-157. 

85 Ve své práci uvádím slovo Žid / Židovka s velkým počátečním písmenem ve smyslu příslušníků a příslušnic 

židovského národa, bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Žid / židovka s malým počátečním písmenem chápu 
jako označení vyznavačů židovské náboženské víry, judaismu, bez ohledu na jejich národnost. 
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3.3.b.Charakteristika souboru respondentek a rodinné výchozí podmínky v 
Sovětském svazu   

 

Respondentka Olga se narodila v Oděse v roce 1987. Oba rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní 
Židé.  
 
Sestřenicí Olgy je Lena, která se narodila roku 1984 také v Oděse a pochází z ruské enklávy na 
Ukrajině. Oba rodiče jsou  také vysokoškolsky vzdělaní Židé, matka se živila jako profesionální 
pianistka a otec jako právník. Příběh Leny je zajímavý v tom, že jako jediná z respondentek má za 
otce Čecha, který s její matkou udržoval vztah na dálku mezi Prahou a Oděsou.  
 
Další respondentkou je Nina, která se narodila v roce 1985 v Kyjevě. Její rodiče jsou také oba 
vysokoškoláci, ale s nejasným původem, co se týče židovství.  Své rodinné kořeny vysvětluje takto : 
 
„U nás je to tak, že oba rodiče jsou Ukrajinci, táta je Žid a maminka není, nebo teda ona neví, ten původ tam se nějak 
ztratil. (…) My jsme normálně pokřtěný pravoslavně, i rodiče, ale nechali se pokřtít ve věku, až když měli nás. Ale u nás se 
vždycky odděloval ten původ, jako že jsi Žid a  máš to v rodným listě a ta víra. Stejně jako ne každej Arab je muslim. (…) 
Maminka vyrostla v židovský čtvrti v Kyjevě a její rodiče taky, ale nikdy se o tom jejich původu nemluvilo. Tam nebylo 
dobrý bejt Žid a vždycky se to tajilo, takže u nás ani v rodině jsme tomu nikdy extra neholdovali. Až když jsem si našla 
přítele Izraelce a Žida, tak jsem začala studovat nějak naše rodinný předky. Do té doby jsem o našem židovství nic 
nevěděla, nikdy to nebylo u nás takhle publikovaný.  
Já to tušila, protože jsem věděla, že veškerá tátova strana rodiny žije v Izraeli nebo ve Státech. Táta vyrůstal v tom 
židovství, tam oni věděli, že jsou Židé, takže oni třeba na Pesah pekli ty macesy a tak.. ale barvili velikonoční vajíčka do 
toho. A máma ta zase vyrostla v židovský čtvrti, takže chodila do židovský školky, do židovský školy, ale nikdy se o tom 
nějak nebavilo, nebylo zvykem vůbec se o tom bavit, takže ty rodiče nás nikdy o tom nijak neinformovali a nás to ani 
nezajímalo s bráchou.“

86 
 

Nina má o rok a půl mladšího bratra a další dva nevlastní sourozence z otcova prvního manželství, 
kteří žijí s jejich matkou ve Spojených státech.  
Co se týče zaměstnání rodičů tak matka Niny byla vysokoškolsky vzdělaná, ale po narození dětí 
zůstala v domácnosti. Otec byl vystudovaný právník, který se ale živil jako spisovatel. Cituji :  
 
„A táta je vzděláním právník, ale on je spisovatel, má kontakty i s Izraelem a v knihovně v Jeruzalémě jsou jeho knížky.“

87
 

 

Mou poslední respondentkou je Tanja, která se narodila v roce 1986 v Moskvě. Oba rodiče jsou 
Židé s vysokoškolským vzděláním. Své rodinné a kulturní zázemí a život rodičů v Moskvě popisuje 
následovně: 
 
„Profil moskevskýho Žida je většinou to, že je to takovej ten zjemnělej intelektuál, není to žádnej dělník, je to člověk 
vzdělaný, nebo z rodin vysokoškoláckejch, taková ta stará inteligence... třeba můj táta, když byl na vojně, tak nejenom že 
studoval vejšku a byl z Moskvy, tak ještě byl žid, takže prostě měl tři důvody, proč by ho měli nějakym způsobem 
nenávidět. (… )  Tátova máma je překladatelka z  angličtiny, pracovala celej život v lékařství, překládala různý články z 
angličtiny do  ruštiny. Jeho táta byl voják a vojenskej stavař. Máma je z takový trochu alternsativnější rodiny, její táta je 
jazzman, muzikant na světový úrovni. A máma, moje babička dělala laborantku v laboratoři, vystudovala nějakou 
chemicko-technickou školu… ( … ) Takže obě rodiny vysokoškolský, a naši taky, máma vystudovala peďák angličtina, táta 
vystudoval peďák psychologie. Oba rodiče se narodili 63 a 64 a já jsem se narodila 86, to už ve vzduchu visel ten pád…“ . 
88

 
 

Co se týče vzdělání a zájmů před emigrací, Tanja v Moskvě chodila do 4.třídy výběrové jazykové 
základní školy a třikrát týdně chodila do odpolední hudební školy, kde se učila hře na klavír a 
zpívala ve sboru.  
Její rodiče nejdříve pracovali v oboru, který vystudovali; matka tedy učila angličtinu a otec pořádal 
psychologické výcviky. S příchodem kapitalismu v 90.letech ale oba odešli pracovat do různých 
firem, matka Tanji pracovala v izraelské firmě a začala i do Izraele jezdit.   
  

                                                      
86 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
87 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
88 Rozhovor s respondentkou, 11.listopadu 2011, Praha, ČR. 
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3.3.c.Deklarovaná etnická identita respondentek 

 

Olga se přiklání jak ruské tak k židovské identitě, a to k oběma stejným způsobem. Uvedla, že 
byla vychovávaná, aby byla hrdá na obě. Jako jediná ze všech respondentek uvádí, že byla 
schopná přijmout za svou i identitu českou, jelikož zde žije od tří let. Pokud se pořádá nějaká 
mezinárodní soutěž, jako např. Oscar, Eurovision nebo Nobelova cena, má radost z úspěchů Rusů, 
Židů i Čechů.    
Za symboly těchto identit považuje Olga jazyk, filmy, hudbu a mentalitu. A její rodina si udržuje ze 
své rusko-židovské tradice slavení svátků89 a vaření tradičních jídel; jak ruských (např.pirožky, 
boršč), tak židovských (např.gefilte fish).   
 
Lena jako jediná neuvedla jakékoli vymezení ke své ruské identitě krom toho, že si doma udržují 
ruskou tradici vařením ruských jídel a sledováním ruské televize.  
Co se identity týče, tak se Lena cítí jako „Židovka v Evropské Unii“ a považuje za symbol židovství 
především pocit sounáležitosti. Cituji : 
 
„Mým mateřským jazykem je ruština i čeština, svou národnost ale považuji za židovskou a za symbol  židovství si asi 

představuji ten pocit sounáležitosti, nedokážu to vyjádřit fyzickým znakem.“  
90

 

  

V dalším rozhovoru, který jsem měla s Lenou na téma budování přátelských vztahů v ČR se téma 
vlastní identity opět dotkla a dala ho do nových a zajímavých souvislostí ve smyslu vývoje své 
identity. Uvádí, že je v ČR velmi asimilovaná a ráda by se navrátila zpět ke svým kořenům. Cituji : 
 
Do dvaceti let jsem nebyla schopná mluvit s přáteli či spolužáky o své ruské či židovské identitě. Cítila jsem v sobě velký 
blok a trauma. Vyrovnat se s emigrací a určitou odlišností mi pomohl až můj přítel a moje nejlepší kamarádka. 
Neznala jsem žádné ruské Židy jako dítě a pak jsem chtěla co nejvíc zapadnout mezi svoje vrstevníky, být co nejvíc jako 
oni. Za své odlišnosti jsem se styděla a nikomu jsem o nich nevyprávěla. Až jako dospělá jsem se setkala s některými 
ruskými Židy, ale už jsem byla hodně asimilovaná a nyní musím na této asimilovanosti pracovat, abych se vrátila zpět ke 

svým kořenům.
91

 
 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.b., u Niny je etnická identita poměrně složitá otázka. V její rodině 
se dal tušit židovský původ jak dle místa bydliště či zaměření spisovatelských aktivit jejího otce, ale 
nikdy se o tomto jejich původu nahlas nemluvilo do té doby, než si Nina našla v roce 2007 
židovského přítele z Izraele. Na otázku ohledně své deklarované etnické identity mi odpověděla, že 
to není schopná definovat a přiklání se k různým identitám dle situace. Nejméně blízká je jí 
identita česká. Cituji : 
 
„Na tohle nejsem schopná odpovědět. Já mám tu výhodu, že svět je pro mě hrozně hrozně malej, fakt, já se 
necítím doma nikde, na druhou stranu se cejtim doma všude. Jak se mi to hodí. Když hrají hokej Rusové s 
Čechama, tak  ten kdo vyhrává, tomu fandim. (...) 
Jako Ukrajinka se necítím, já jsem nikdy nebyla na Ukrajině od tý doby. (...) Ani se necítím jako židovka, ale je mi blízká ta 
mentalita těch lidí, protože jsem vyrůstala v jejich okolí. (...)   
Ale rozhodně nemůžu říct, že bych se nějak ztotožnila s českou mentalitou, je mi to prostě vzdálený. (...) Je mi blízká ta 
ruská mentalita nebo ta židovská, ta izraelská, protože teď furt jezdim do Izraele, takže mám to takhle na ty tři strany 

rozkouskovaný..a z toho je mi ta česká asi nejmíň blízká.“  
92

 
 

Co se týče znaku židovské identity, který uvedla Tanja (viz dále) – snahy směřovat do Izraele – je 
postoj v rodině Niny velice specifický. Její otec je spisovatel a ve svých knihách nepíše o Izraeli 
vůbec pozitivně.Cituji : 
 
„Tátova nejznámější knížka  je román o pěti  židovských rodinách, které se stěhují z Ukrajiny během těch prvních dvou 
nebo tří emigračních vln v 80. a 90.letech a stěhujou se do Izraele, jako návrat domů.. a on to píše hrozně negativně v 
tom, že nechápe, proč ty lidi chtějí do Izraele. On nedává do souvislosti to, že jsi Žid a že musíš žít v Izraeli, tohle 
on nikdy nesdílel, on je naprostý antisemita v tomhle. On je v tomhle opravdu unikát a přitom se hrozně zajímá o to 

                                                      
89  viz dále kapitola 3.11. 

90 Rozhovor s respondentkou, 15.listopadu 2011, Praha, ČR. 

91 Rozhovor s respondentkou, 1.prosince 2011, Praha, ČR. 

92 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  
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židovství a podporuje to židovství, píše o těch židovskejch obětech, má veškerou historii válek a židovských pogromů, je v 

tomhle vzdělanej neuvěřitelně a přitom zastává tyhle názory.“  
93

  
 

Tanja jednoznačně preferuje svou židovskou identitu; česká identita a mentalita je jí cizí a s 
ruskou se také nedokáže dostatečně identifikovat, neboť v Rusku nevyrostla. Také nemá ráda 
negativní stereotypy, které o Rusech panují (Ruska jako „zmalovaná a nevkusná pani v 
podpatcích“) a uvítá, pokud jí lidi neidentifikují jako Rusku – znamená to totiž, že tyto negativní 
stereotypy nemá. Také uvádí, že v CŘ panuje negativní vztah k Rusům na rozdíl od příznivého 
přijímání Židů, o to víc se Tanja k židovství přiklání. Cituji :  
 
„Určitě se cejtim víc jako Židovka, protože já jsem nevyrostla v Rusku, já jsem vyrostla tady. Ale tady je ta 
společnost taková, že já se s ní nemůžu identifikovat. Takže mám silnější přístup k židovství než k ruství, 
rozhodně. (...) 
Přijedeme sem, mluvíme rusky a samozřejmě to přijetí je velmi negativní, (...) nikdo jinak než „Rusák“ ti neřekne. Takže se 
zase k tomu židovství přikláníš...je to taková berlička v podstatě, že najednou já nemusím nikomu dokazovat, že presto že 
jsem Ruska, jsem kvalitní člověk, protože já jsem Židovka a to je mezinárodní národnost.  
Já nechci bejt Ruska, protože je pro mě nevýhodný bejt Ruska. (...) Pro mě je to kompliment, že nevypadám jak 
Ruska. (…) To „ruství“ v tom škatulkovým slova smyslu – že se koukneš na člověka na ulici a Rusy většinou poznáš...Já 
je poznám. A to, na základě čeho je poznám, tak to se mi nelíbí. A to,  že to nemám, je pro mě kompliment. Ale jinak 
jsem hrozně hrdá na to ruství. Na tu kulturní intelektuální stránku. Já se identifikuju se všema vzdělanejma 

chytrejma přemýšlejícíma lidma. A ne s národností“  
94

 
 

V rozhovoru ohledně přátelských vztahů, které blíže rozvinu v kapitole 3.8., Tanja také reflektovala 
otázku své identity  v Německu, kde byla považována za Češku. Cituji : 
 
Musím říct, že zlomovej bod pro mě, co se týče rozlišování nějakejch identit, nastal když jsem se odstěhova la do 
Heidelbergu. Nedefinovali mě tam jako Rusku, ale jako Češku! Najednou jsem řekla, že jsem z Prahy, tak všichni „Jo 

Prag, Czech republic..“ a najednou jsem byla holka z východu, ale z jinýho východu. 
95

 
 

Tanja také v souvislosti vlastní identity velice široce a dopodrobna rozvinu symboly, které pro ní 
židovství představují. Z jejího pohledu se jedná se především o ideologii a touhu žít v Izraeli, 
podporovat izraelské kulturní akce a vůbec Izrael. Velký význam pro Tanju hraje i hebrejština a 
nakonec uvádí, že víc než cokoli jiného, by chtěla být považována za Izraelku. Cituji: 
 
„ Nosím hvězdu a sama jsem ti říkala, že bych třeba chtěla tetování v hebrejštině. Ale není to pro mě smysl života. Pro mě 
je symbol to, že přijdu v pátek večer k našim a je tam krásná večeře velká

96
 nebo spíš jak se k sobě lidi chovaj, než něco 

fyzickýho. (…) Reálnej symbol diasporního židovství je touha žít v Izraeli, nebo tam aspoň jezdit. (...)   
Baví mě hebrejština, je součást mojí snahy bejt spíš Izraelka, než cokoli jinýho. (...) Izraelci mě prostě baví, 
hodně! Protože jsou to lidi, který tam maj těžký podmínky a ten stát je zároveň mladej a hodně postavenej na 
ideologii, to je to, co je na tom přitažlivý. (...) Samotná existence židovskýho státu je něco, co v hlavách těch 

obyvatel, ten stát drží pohromadě i přes všechny jejich neshody mezi sebou.“  
97

 
 

Shrnutí kapitoly 3.3. 
Mou skupinu respondentek tvoří čtyři rusko-židovské imigrantky narozené v letech 1984-87. 
Převážně mají dokončené vysokoškolského vzdělání (pouze 1 respondentka stále VŠ studuje), 
pocházejí z vyšší střední vrstvy, z rodin vysokoškolsky vzdělaných rodičů.  Všechny žijí v České 
republice od 90.let, útlé mládí tedy strávily v Sovětském svazu (v Rusku a na Ukrajině), ale 
dospívání již zde, konkrétně v Praze (pouze 1 respondentka strávila první dva roky v Havířově). 
Otázka vlastní etnické identity nebyla pro respondentky jednoduchá. Je to téma, které neustále 
prostupovalo našimi rozhovory a ke kterému jsme se neustále vracely v nejrůznějších kontextech 
přátelství, partnerství, volnočasových aktivit či slavení svátků.  
Když jsme toto téma otevřely poprvé, odpověděla mi každá respondentka úplně jinak; jediná shoda 
byla v tom, že se ani jedna příliš nepřiklání k češství, pouze Olga, která žije v České republice od tří 
let, byla schopná českou identitu druhotně přijmout. Nina uvádí, že z ruské, židovské a české 
mentality je jí ta česká nejméně blízká. Lena, ač sama uvádí, že je velmi asimilovaná, českou 

                                                      
93 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  

94 Rozhovor s respondentkou, 11.listopadu 2011, Praha, ČR.  

95 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 

96 Každý týden v pátek večer je dle židovské tradice Šabat, viz Příloha 2. 

97 Rozhovor s respondentkou, 11.listopadu 2011, Praha, ČR.  
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identitu v ohledu deklarace vlastní etnické identity vůbec neuvedla a Tanja přímo vyjádřila odcizení 
od české identity a mentality. 
Ve volbě mezi ruskou a židovskou identitou se všechny (opět kromě Olgy, která má toto rozlišení 
půl napůl) přiklání spíše k identitě židovské. Z tohoto příklonu nejsilněji Tanja, která se s židovstvím 
identifikuje velmi výrazně. 
Výpovědi by se tedy daly shrnout tak, že spojujícím článkem všech respondentek je židovství, 
které uvedly všechny respondentky, přestože se k němu každá vztahuje jiným způsobem. 
Např.Tanja  se k této své identitě vztahuje celoživotně a velmi silně, v protikladu k Nině, která ji 
začala objevovat teprve před několika lety skrze svůj partnerský vztah s Izraelcem a Leně, která 
svou židovskou identitu přijala až v dospělém věku.  
 
    

3.4.Okolnosti emigrace do České republiky   
 
V této kapitole jsem se zaměřila na důvody příchodu do České republiky a plánovanou délku 
pobytu. Kolik bylo respondentkám a jejím rodičům let v době emigrace. A nakonec jaké bylo jejich 
očekávání, že bude život v ČR vypadat.  

3.4.a.Důvody příchodu do České republiky 

Olga s rodinou emigrovala do ČR v roce 1990, když jejím rodičům bylo 23 let a Olze tři  roky.  
Jelikož byla moc malá, z života v Oděse si nepamatuje nic. Emigrací byly rodinné důvody, jelikož 
zde již žila část rodiny její sestřenice Leny.  
  
Lena emigrovala do ČR v šesti letech a jednalo se také o rodinné důvody, jelikož její otec je 
Čech. Jen co to bylo možné v roce 1990, emigrovala za ním do ČR se svou matkou.  Jelikož bylo 
Leně pouze 6 let, nevzpomíná si na konkrétní zájmy a koníčky  v původním domově v době před 
migrací. Uvádí, že chodila do školky a hrála si s dětmi. Cituji :  
 
„Moji rodiče se seznámili se přes jednu ruskou Židovku žijící tehdy v Československu. (...) Můj táta miloval oděského 
spisovatele Izáka Babela a skrz tu známou se vydal do Oděsy.. táta přijel do Oděsy, zamiloval se do mámy a jezdil za ní 
co to šlo. Pak jsem se narodila já, ale ani jeden se nemohli vídat tak často, jak by chtěli a už vůbec ne k sobě emigrovat. 
Až když mi bylo šest, tak to na konci roku 89 už šlo, abysme za tátou přijeli, bylo to drama..mojí mámě bylo 26 let. 

98 
 

Po příchodu do ČR se Leně narodily v roce 1999 a 2002 další dvě sestry.  
 
Rodina Niny emigrovala do České republiky v roce 1994 když jí bylo devět let a důvodem byly 
zdravotní problémy po výbuchu jaderné elektrárny Černobyl; její rodině bylo tehdy doporučeno 
odstěhovat se ze zdravotních důvodů, jelikož Nina se svým bratrem byla po výbuchu neustále v 
nemocnici. Jako možná místa, kam by se mohla rodina odstěhovat padl v úvahu Izrael, Spojené 
státy a Česká republika, pro kterou se nakonec rozhodli z toho důvodu, že zde žil již strýc z otcovy 
strany, díky kterému také dostali všichni české občanství, odůvodněné sloučením rodin. Nina má 
české občanství jako jediná z respondentek. S rodinou se do České republiky přistěhovala i babička 
z otcovy strany.    
 
U Tanji byly pracovní důvody emigrace. Přestěhovala se do České republiky v roce 1996, kdy 
bylo oběma rodičům přes třicet let a jí bylo deset let. Důvody emigrace a volbu České republiky 
jako cílové země vysvětluje relativní blízkostí jak geografickou, tak kulturní a vcelku snadnými 
možnostmi zisku víza a potenciálního zaměstnání, které Česká republika nabízela. Cituji :  
 
„V těch 90.letech jak Židi dostali volnost, tak začali odjíždět ve velkym..(…) Do Český republiky právě přišlo taky dost, 
protože tam zase – aspoň to mi  řikali naši –  hrálo roli to, jakej status dostaneš. (…) Celý naše stěhování do Čech začalo 
tim, že si táta v ruskejch novinách přečetl : „Zařídím vám vízum v Čechách.“ a táta vlastně jel o půl roku dřív než my,  jel 
někdy v únoru 96 a my jsme přijeli v létě 96. A vlastně v září jsem šla do školy, do 5.třídy.  
A důvod příchodu byl hlavně to, že se stejným úsilím, který vynakládáš pro práci v Rusku, tak můžeš mít mnohem, ale 
opravdu MNOHEM lepší život kdekoli jinde. (...)     

                                                      
98 Rozhovor s respondentkou, 15.listopadu 2011, Praha, ČR. 
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Naši jeli sem, protože tady to bylo jinak postavený. Český vízum je v ruskym pase, takže ty nemusíš nijak rušit svoje 
kontakty s Ruskem. Navíc je to slovanská země, bejvalej komunistickej satelit, je to vlastně i blíž mentalitou, jazykem, 
vším. A i úředně to bylo nějakym způsobem schůdný . Prostě malá klidná země, kde se nic neděje, kde si snadno prostě 

založíš firmu.“  
99

  
 

Po příchodu do ČR se Tanje v roce 2004 narodila mladší sestra. 

3.4.b.Očekávání, jak bude život v ČR vypadat a plánovaná délka pobytu 

Olze byly tři roky a stěhování si v tomto věku nijak neuvědomovala. 
 
Lena  si představovala Prahu dětsky ve svých fantasiích jako starobylé město z pohádky, kde chodí 
nádherně oblečení lidé jako princové a princezny. A na toto nové prostředí se těšila.  
 
Nina situaci jako devítileté dítě taky nijak výrazně nevnímala, říká : 
 
„My jako děti jsme to nijak nevnímali. My jsme byli odvezeny. Nám se prostě řeklo, že se jede někam do jiný země a my 
jsme jeli jako bychom jeli někam na prázdniny. Nevzpomínám si na to, že bychom si to nějak uvědomovali, nebo že bych 
to nějak řešila. 

Postoj jejích rodičů vyjadřuje podobně jako postoj rodičů Tanji; jít za lepším životem : 
Rodiče z toho byli nadšený a jsou nadšený doteď.  Považují to za nejlepší věc svýho života, že nás odvezli. Tvrdí podle 
Regana, že Rusko nebo bývalej Sovětskej svaz je říše zla. Oni to tak doteď vnímají a jsou šťastný, že jsme otamtaď 

prostě utekli a nelitovali toho nikdy.“ 
100

 
 

Tanja popisuje, že cítila tu definitivu v tom, že prostě odjeli a brali si sebou úplně všechno, včetně 
několika desítek krabic knih, které považuje za jedno z nejvzácnějších rodinných dědictví. 
Očekávání jejich rodičů reflektuje Tanja následovně : 
 
„Měli jsme očekávání, že ten život tady bude čitelnej a to se splnilo. (...)  cokoli co funguje „normálně“ z hlediska člověka 
se západní mentalitou, tak je dobře a to jsme očekávali. Neřikám, že se tady nekrade, ale věci tady fungujou normálně. 
Máš nějaký pravdidla a ty prostě fungujou a jsou pro všechny stejný.(...) 
Já osobně jsem něměla žádný očekávání jaký to tady bude, já jsem byla dítě. Spíš jsem to prožívala s těma našima. 

Napamatuju si vůbec na žádný očekávání, já jsem vůbec nepřemýšlela za sebe, jak se to dotkne mě.“ 
101

 
 

Shrnutí kapitoly 3.4. 
U všech respondentek byly důvody emigrace jiné. Hráli zde roli důvody pracovní, zdravotní a 
rodinné. Všechny respondentky emigrovaly do ČR v 90.letech, když jim bylo 3 – 10 let.   
Žádná s respondentek neví, jaká byla plánovaná délka pobytu, jelikož byly příliš malé. Většinou si 
ani nejsou schopny vybavit nějaké konkrétní očekávání a reflektují pocity svých rodičů a celkovou 
touhu jít za lepším životem na západ a pryč od komunismu. 
 

3.5.Situace po příchodu do České republiky 
 

V této kapitole jsem se zaměřila na to, jak se respondentky vyrovnávaly s kulturním šokem po 
příchodu do ČR, co je zde nejvíce překvapilo a jaké měly z českého prostředí prvotní dojmy. Ptala 
jsem se také na jejich jazykovou bariéru; zda měly nějaké znalosti češtiny před příchodem do ČR a 
jaká byla jejich motivace a schopnost naučit se český jazyk. A nakonec, zda měly problém zvyknout 
si na českou stravu a zda jim zde chyběla nějaká konkrétní potravina či jídlo.   

3.5.a.Kulturní šok  

Olze byly 3 roky a tak si na nic nepamatuje. Její sestřenici Leně bylo 6 a vnímá jako nejvíce 
šokující právě nepřátelství vůči Rusům, které pociťovala mezi svými vrstevníky.102   
 

                                                      
99 Rozhovor s respondentkou, 13.prosince 2011, Praha, ČR.   

100 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

101 Rozhovor s respondentkou, 13.prosince 2011, Praha, ČR.  

102 Tento problém blíže rozvinu v kapitole 3.6.b. 
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Nina byla nejvíce překvapena vysokou mírou ateismu v České republice se kterou spojuje i 
bezemočnost a nepřátelství Čechů. Nejvíce ji šokovalo umístění hřbitova ve městě v blízkosti 
bydliště, což by bylo v Kyjevě zcela nemyslitelné, tam je smrt zcela tabu a hřbitovy jsou mimo místa 
bydliště. 
Reflektuje také pocity své matky, která zde byla šokována z nízké kulturní úrovně co se týče 
divadelních představení (zvláště baletu), výstav atd. S tímto problémem se prý dodnes nevyrovnala 
a chybí jí zde kulturní zázemí Kyjeva. Cituji : 
 
„Hlavně to, že tady jsou všichni ateisti. Pro mě byl kulturní šok, že hřbitov je ve městě. Pro nás je to něco naprosto 
nepřípustnýho. Nebo tady ten postoj ke smrti celkově, pro nás je to tabu, takže u nás hřbitov nemůže bejt ve městě, u nás 
je hřbitov úplně někde na okraji města a lidi by nikdy nebydleli u hřbitova.  (… )  
Taky máma tady měla velké problémy, že je hrozně kulturně založená, ona miluje divadlo a hlavně balet, umění a 

všechno a to jí tady hrozně chybělo vždycky a chybí jí to doteď.“
103

  
 

Tanja měla podobné zkušenosti jako Lena a Nina. Pociťovala nepřátelskou atmosféru a byla 
překvapená z nízké úrovně školství, která zde byla z jejího pohledu výrazně nižší ve srovnání s 
výběrovou a náročnou školou, do které chodila v Rusku. Tento pocit byl umocněn i tím, že musela 
vlivem změn ve školním systému opakovat jeden rok a byla tak napřed.    
Do sféry kulturního šoku se Tanje prolínají i problémy jazykové, protože byla na rozdíl od Olgy s 
Lenou starší a na rozdíl od Niny byla v dětském kolektivu sama bez podpory sourozence. Své 
pocity ohledně kulturního šoku rozvinula nejvíce ze všech respondentek. Opravdu spokojená začala 
v ČR být až v patnácti letech, kdy nastoupila na židovské gymnázium. To mělo pro Tanju velký 
význam z toho důvodu, že se jednalo o české prostředí, kde ji ale brali, protože je zároveň 
židovské. Říká, že až tam začala vznikat její koherentní identita. Cituji : 
 
„ Já jsem (… ) přišla do školy a tam mě přišlo, že ten program je strašně pozadu, že my v tý ruský škole jsme dělali věci, 
který tady se dělali třeba až v 7.třídě. (...) tady přijdu a je jedna učitelka, která učí všechno od hudebky přes tělocvik, 
matiku, prostě úplně všechno. Tak to byl spíš takovej šok..(...)    
Měla jsem ale zároveň takovej pocit odcizení. Ono se to vyvíjelo, na jednu stranu chceš bejt jako ostatní, na 
druhou stranu nejseš jako ostatní a kultura těch ostatních dětí je ti cizí. Takže od tý doby já mám averzi vůči 
Vánocům, protože pro mě to bylo něco, co patří k „TÝ“ masový kultuře, jejíž součástí nejsem, sice bych jako chtěla bejt, 
ale zase mě odmítaj. Je to pro to dítě těžký. I ty spolužáci nebyli úplně milý na mě, když jsem si třeba pletla slova.

104
(… ) 

Musim říct, že kdy jsem opravdu začala bejt šťastná a spokojená, to bylo ve třinácti, kdy jsem začala chodit na dramatickej 
kroužek, kde byly úplně jiný lidi a brali mě úplně jinak najednou. Brali mě opravdu podle toho, jak se projevuju a ne podle 
toho, odkud jsem. (...)a pak jsem šla na židovskej gympl v patnácti a tam začal ÚPLNĚ JINEJ život. Řekla bych, že až 
TAM, začala nějaká moje koherentní identita vznikat. Protože zároveň židovský, zároveň český prostředí a 

zároveň mě tam brali – samozřejmě relativně – bez jakejkoli předsudků.“ 
105

  
 

V jednom z našich posledních rozhovorů mi Tanja líčila čerstvý zážitek z promoce, který vztáhla 
právě k onomu pocitu jinakosti a odcizení, který měla v České republice jako dítě. Tento zážitek ji 
přiměl k zamyšlení nad vlastní identitou nejen v rámci ČR, ale obecně :  
 
„Zrovna předevčírem jsem byla na promoci a tam nebyla jediná známá tvář, ani moji profesoři, ani moji spolužáci, prostě 
nikdo,  já byla s nějakou skupinou podle abecedy.. tak ostrej pocit odcizení od toho okolí, jako tam, jsem už dlouho 
nepocítila.(...) Já se tady i po patnácti letech cejtim jiná a přesně to demonstrovala tahle trapná ceremonie.. A teď je 
otázka, jestli jsem jiná, protože jsem „obecně jiná“ a budu se cejtit jiná v kterýkoli zemi, což asi pravděpodobně 
budu, včetně Izraele, Ruska a já nevím čeho ještě...a měla jsem takový existenciální otázky kam vlastně patřim.. jestli 
ta moje jinakost je daná mnou konkrétně a tim daným zázemím, ve kterym jsem se formovala. Jestli si můžu říct „Já“ a 
„ONI“ a vztáhnout to na Čechy, nebo „Já“ a „obecně průměrná společnost“. Takže tim pádem by konkrétní kulturní 
prvek nehrál rozhodující a určující roli, podobně smýšlející lidi najdeš napříč kulturama. A najdeš osvícený lidi i 

mezi Čechama. Asi bych to shrnula citátem : „Nejsem horší, nejsem lepší, jsem jiný.“ 
106

  
  

                                                      
103  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  

104  Blíže rozvinu v následující kapitole 3.5.b.,a dále viz Příloha 15., Úplné citace rozhovorů, řazené chronologicky 

dle kapitol 

105  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR.  

106 Rozhovor s respondentkou, 18.prosince 2011, Praha, ČR. 
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3.5.b.Jazyková bariéra  

V případě Olgy a Leny, které do ČR přišly ve velmi nízkém věku, nastal proces jazykové adaptace  
samovolně začleněním do dětského kolektivu. Olga uvádí, že se měla nulovou jazykovou bariéru 
a naučila se jazyk rychle ve školce. Lena měla také nulovou jazykovou bariéru a velkou motivaci 
rychle se jazyk naučit, aby si mohla hrát s ostatními a rozumět jim.   
 
V případě Niny a Tanji, kterým bylo 9 a 10 let, museli rodiče obou dívek sehnat učitelky češtiny, 
které k nim intenzivně denně docházely a tak je přes léto připravily na zářijový nástup do školy. 
Nina uvádí, že měla štěstí na sdílení prvních měsíců adaptace se svým bratrem, začlenila se tedy 
hladce a s jazykem neměla žádný problém, stejně jako Olga s Lenou. 
Nina také uvedla, že měla výhodu ve znalosti ukrajinštiny, která je bližší češtině, než ruština. 
Doma mluví rusky a umí stejně dobře rusky jako česky. Toto téma rozvedla následovně : 
 
„Neuměli jsme jazyk vůbec, my jsme přijeli v květnu a  měli jsme tu výhodu, že nás s bráchou rodiče poslali do stejný třídy, 
i když jsme měli ten rok a půl od sebe, já byla vždycky nejstarší ve třídě a on nejmladší, ale byli jsme vždycky spolu, což 
nám potom hrozně pomohlo po tom přestěhování.(... )   
když jsme nastupovali do 1.třídy ještě v Kyjevě, tak zrovna byl převrat, změnil se systém a během dne veškerý školy byly 
v ukrajinštině.(...) Takže my jsme s bráchou mluvili ukrajinsky dva roky, (...) a to nám hrozně pomohlo, když jsme se 
přestěhovali sem, protože ukrajinština je mnohem víc podobná češtině než ruština. (… ) Máma nám taky najala učitelku, 
úplně úžasnou pani, která učila na gymplu a která k nám každej den chodila od toho května a učila nás česky. (…)s tim že 
jsme v září normálně šli do školy, do třetí třídy (… ) a mluvili jsme česky úplně plynně. S jazykama nebyl teda vůbec 
problém. (… ) 
Doma mluvíme rusky, i když máma mluví česky výborně, ona má státnice z češtiny, taky se naučila češtinu, aby nám 
pomáhala v tý škole. Táta ten nemluví doteď česky, ten prostě mluví rusko-rukama nohama, protože to nepotřeboval 
nikdy, ani do práce. Ale rodiče vždycky chtěli doma mluvit jenom rusky, abychom tu ruštinu neztratili, abychom to 

nezapomněli.(...)Takže mluvíme vlastně rusky stejně jako česky.“ 
107  

  

Tanja měla podobnou zkušenost jako Nina, jediná však vzpomíná na prvotní těžkosti, které měla 
s českým jazykem při jejím začleňování do kolektivu.  Tato zkušenost se velice prolíná s 
předchozí otázkou 3.5.b., kde cituji celé vyprávění Tanji ohledně jazykové bariéry v kontextu 
kulturního šoku. Zde jsou vybrané pasáže jakožto shrnutí  výpovědí k otázce kulturního šoku :  
 
„Já jsem neuměla nic. (… ) měla jsem doučování češtiny každej den dva měsíce. (… ) Ruská škole je hodně striktní, 
mnohem intenzivnější, víc hodin...takže já jsem najednou dostala strašně moc času, já jsem skončila ve škole ve 12.. v 
jednu.. a šla jsem domu. V Rusku jsem byla třeba do čtyr ve škole. Přišla jsem domu a čuměla jsem na telku, takže jsem 
se naučila česky z pořadů riskuj a AZ kvíz....tyhle odpolední pořady..(... ) 
Ty spolužáci na mě nebyli úplně milý, když  jsem si třeba pletla slova. Protože v ruštině a češtině je spousta slov, který 
jsou si podobný. (… ) Bylo to nepřijemný hrozně. (… ) 

Ale ta jazykový bariéra byla poměrně rychle překonána, zhruba do dvou let jsem mluvila jako mluvim teď.
108 

  

3.5.c.Rozdílná strava 

V rodině Olgy se nadále vařila ruská jídla, která připravovala babička. Nic jí zde nechybělo, jelikož 
je možné u nás sehnat jakákoli ruská jídla jako např.ruský kaviár, ruské čokolády atd. Navíc ve 
školce a následně ve škole si Olga rychle zvykla na české jídlo a neměla tedy žádný problém. 
Nakonec ještě dodává, že není fanynkou ani vyloženě české nebo ruské kuchyně a preferuje 
kuchyni francouzskou, italskou či asijskou.  
 
Lena uvedla pouze jedinou věc a to domácí tvaroh, který ji v ČR chyběl a který jí dělávala babička v 
Oděse. Česká babička jí zde však začala dělat puding s piškotami, díky kterému na tvaroh 
zapomněla. Přestala zde také trpět potravinovými alergiemi, jako na Ukrajině. Změna na český 
jídelníček tedy byla spíše prospěšná. 
 
Nina, na rozdíl od Olgy s Lenou, měla problém s českou kuchyní a to speciálně se školními 
jídelnami. Chyběly jí tady také ryby, které v 90.letech nebyly běžně k dostání a na které byla její 
rodina zvyklá. Cituji :  
 

                                                      
107 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

108 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 
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„Nesnášela jsem prostě školní jídelny, (...) s tim jídlem to byl problém, já ani nevim, kdy jsem jedla knedlíky naposled, 
měla jsem je snad 3x v životě. (… ) S rybama jsme měli problém, protože my jsme zvyklý jíst hodně ryb (...) Takže ryby 

jsme nejedli skoro vůbec a tim teda rodiče hodně trpěli.“ 
109

 
  

Tanja stejně jako Nina měla problém se školními jídelnami. Rozvinula také téma židovského a 
ruského kultu jídla, který zde tolik nepanuje. Dodala také, že nejí košer, pouze vynechává 
vepřové. Cituji : 
 
„Asi mi nic nechybělo. (...) Ale ta česká strava mi nesedla. Já jsem ten kulturní šok spíš měla negativní, vlastně to šlo 
přes to odcizení, že mi ta strava přišla primitivní. Já jsem neznala domácí českou stravu, ale prostě jídelny. A to jsou samý 
knedlíky, samý těžký omáčky hnusný.(...) v Rusku se vařej jiný jídla, nejí se knedlíky, nejí se omáčky tímhle způsobem. 
Jinak se vaří, jinak se k tomu přistupuje. (.. .) v ruský i v židovský kultuře je kult jídla. To jsou obě kultury, který 
opravdu uctívají jídlo, hostiny, hody a pohoštění. (...)  To je zase kulturní rozdíl proti Český republice.   

Já nejim košer. Na to si nepotrpíme, ale nejíme vepřový doma.“ 
110

   
 

Shrnutí kapitoly 3.5.  
Každá z respondentek měla zcela jiné vnímání co se týče kulturního šoku a jediná shoda panuje 
snad pouze co se týče dojmu nepřátelské atmosféry, která je blíže rozvinuta v následující 
kapitole 3.6.b. o přijetí obyvatel  ruské identity českou společností.  
Ani jedna z respondentek neměla před příjezdem do České republiky žádné znalosti češtiny. Dvě 
respondentky se vlivem velmi nízkého věku naučily jazyk samovolně a k dalším dvěma docházela 
několik měsíců učitelka češtiny. Dalo by se shrnout, že i přes malé počáteční problémy Tanji, nebyl 
jazyk problém pro žádnou z respondentek a češtinu se rychle naučily. Žádná z respondentek 
také nemá podle mého názoru ruský přízvuk.111   
Co se týče stravy, opět zde panuje shoda u Leny s Olgou, které přišly do ČR ve velmi nízkém věku; 
neměly s českým jídlem žádné problémy. Naopak Nina s Tanjou, které přišly do ČR ve věku devíti a 
deseti let, obě shodně uvádí problém se školní jídelnou a se zvykáním si na českou stravu. Žádná z 
respondentek neuvedla, že by zde nějaké jídlo vyloženě postrádala, pouze Nina si vzpomíná na 
nedostatek ryb v době, kdy se přistěhoval. Celkově by se tedy dalo říci, že respondentky buď 
neměly s rozdílnou stravou problémy žádné a pokud ano, nejsou již aktuální – jednalo se o 
problém školních jídelen a nedostatku určitého druhu jídla, které je v dnešní době již k dostání.  
 

3.6.Názory na Českou republiku po delší době pobytu   
 

V této kapitole jsem se zaměřila na zkušenosti respondentek, které v České republice zažívají. 
Snažila jsem se přijít na to, zda se nějak změnil jejich postoj k ČR po delší době pobytu a jak 
obecně svůj život v ČR vnímají. Zda se nějak změnily první dojmy z ČR a pokud ano, tak jakým 
způsobem.  
Zaměřila jsem se v tomto ohledu také na pojetí jejich ruské a židovské identity v české společnosti, 
zda ze strany českých obyvatel pociťují různé přístupy v ohledu židovství a ruství a jak se tyto 
přístupy projevují.   

3.6.a. Zpětná reflexe prvních dojmů    

Olga pouze uvedla, že se do ČR těšila, ale žádná očekávání neměla.  
 
Lena srovnávala své dojmy s dětským očekáváním, že je Praha pohádkové město a uvedla, že lidé 
nakonec nebyli oblečeni jako v pohádkách, ale na ostatní dojmy zapomněla. 
 
Nina se naučila přístup Čechů akceptovat, aniž by se s ním ztotožnila, ale také konstatuje, že 
se vstupem to Evropské unie pozoruje na české populaci větší otevřenost. Cituji : 
 

                                                      
109 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

110  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 

 Podorbný výčet pokrmů, které jsou a nejsou kosher, viz http://www.omkosher.com/cz/koser-pravidla/ 
111 Tento aspekt nemohu posoudit u Olgy, jelikož jsem s ní komunikovala pouze přes e-maily, ale vzhledem k tomu, že 

se přistěhovala do ČR ve věku 3 let, předpokládám, že ani ona přízvuk nemá. 

http://www.omkosher.com/cz/koser-pravidla/
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„Po delší době pobytu se mi vůbec nijak nezmněnil první dojem, vůbec. Já to ale nemyslim ve špatnym, že bych tady byla 
hrozně nešťastná a nebyla schopná se začlenit do tý společnosti, komunikační problémy jsme nikdy neměli. Neměli jsme 
problém najít si přátele, obklopit se lidma, o který stojíš. Ale jako jestli se nějak změnily první dojmy... no člověk si prostě 
zvykne. Zvykne si nějaký věci akceptovat, ale přijmout to asi ne.  
Ale myslim, že si víc všímáme těch rozdílů, těch pokroků, co Česká republika udělala za těch 20 let. Evropská unie měla 
fakt obrovskej obrovskej význam, že ty lidi začali bejt opravdu víc otevřený vůči zahraničí (…)Je tady víc cizinců, 

studentů odjinud a tak se ta otevřenost lidí určitě zmněnila k lepšímu, rozhodně.“ 
112  

 

U Tanji nastala jediná změna s prvotními dojmy v tom, že své nadšení ze „západního světa“ již 
samozřejmě nemá a bere za samozřejmost, že máme např.vozíky na zálohu, že jsou zde 
supermarkety atd.  
Ostatní vesměs negativní dojmy se nezměnily k lepšímu a na rozdíl od Niny české způsoby a 
nevychovanost místních lidí nechce akceptovat. O české společnosti se vyjadřuje nejodmítavěji ze 
všech respondentek. Tento postoj však není černobílý a různě se proměňuje s ohledem na 
okolnosti. Např.když se vrátila z dlouhodobého pobytu v Německu, přišli jí najednou všichni Češi 
nesmírně přátelští a báječní. Obecně se tu ale setkává převážně s hrubostí a neochotou. Cituji :   
  
„Já hodně dám na první dojem a myslím, že první dojem je správnej. (...) Ale všechno je relativní. Já potom, co jsem 
přijela z Německa, jsem úplně chtěla objímat každýho Čecha. Ale faktem je, že mě dodnes překvapuje, jako jsou Češi 
– ale zase „obecně“ v tom smýšlení – rigidní, líný a neambiciozní. Že je tady asi pořád ten vliv komunismu, že mít 
pro sebe nějaký ambice je braný negativně. (...)   
Neochota. (...) Přehodit věci na jiný, to je pro mě klasickej českej model. (…) Tohle mě fakt štve, tady ty lidi jsou 

hrubý. S tim jsem se jinde nesetkala. Nikde jinde snad kromě Chorvatska, jsem tohle nezažila.“ 
113

  

3.6.b.Otázka přijetí ruské identity v České republice 

Olga tuto otázku při naší e-mailové komunikaci zcela vynechala. Když jsem se chtěla ujistit, že se 
tak nestalo omylem, ale záměrně a poslala jí zprávu s prosbou o upřesnění, nedostalo se mi přes 
měsíc žádné odpovědi. Dalo by se tedy usuzovat na neochotu o tomto tématu mluvit vlivem 
negativních zkušeností, které mají i ostatní tři respondentky.  
 
Lena na tuto otázku odpověděla, ale předeslala, že je to pro ni velice bolestné téma, o kterém dřív 
nebyla vůbec schopná mluvit. Měla tedy s přijetím ruské identity českou společností velice 
negativní zkušenost. Této problematiky se dotkla už v otázce 3.5.a.ohledně kulturního šoku o 
nepřátelské atmosféře. Cituji :     
  
„Velmi dobře si pamatuji, jak coby dítě jsem vnímala, že lidé špatně reagují na přízvuk mojí matky. Jeden soused jí 
nadával do ruských sviní a pro mě je to dodnes trauma. (…)  

Panovala tu nepřátelská atmosféra proti Rusům a děti si se mnou nehrály.“ 
114

 
 

Nina má také velmi negativní zkušenosti. Jak již uvedla, jako dítě byla vždy se svým bratrem, 
proto projevy nesnášenlivosti ze strany ostatních dětí až tolik netrpěla, s urážlivými poznámkami 
vůči Rusům se však setkává dodnes. Jedním z nejhorších zážitků pro ni bylo, když jí vlivem 
nesnášenlivosti vůči Rusům, která panovala v učitelském sboru na její střední škole, dokonce dali u 
maturity čtyři čtyřky, přestože byla 4 roky premiantka. Vysvětlení, které vedení školy podalo jejím 
rodičům bylo, že příliš ostentativně vyčnívala nad ostatní. Reflektuje také české nadužívání slova 
„Rusák“, které jí připadá velice pejorativní a chybně zakořeněný stereotyp, že každý Rus je 
komunista.   
Nina však velmi výrazně rozlišuje situaci v Praze a na Moravě; po příchodu do ČR žila dva roky v 
Havířově, kde se s negativními projevy vůči Rusům nesetkala skoro vůbec. Pokud tedy mluví o 
Češích, nevztahuje svá tvrzení na obyvatele Moravy. Cituji : 
 
„Když jsme sem přijeli, tak jsme bydleli v Havířově dva roky a pak jsme se stěhovali do Prahy. To musim říct byla hrozná 
výhoda, protože kdybychom přijeli hned do Prahy, tak tady ty Pražané jsou ještě víc chladnější, jako v každym velkym 
městě a ta Morava, tam je to prostě srdečnější. My jsme se tam vůbec nesetkali s problémama. (…)  
A potom (...) než nastoupíme na ten 8mi letej gympl, jsme museli jít na normální českou základku. A to bylo šílený peklo. 
(...) Díky bohu jsme byli dva. A tam to začalo : „Ruský svině“, „zasraný ruský komouši“.(...) 

                                                      
112 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

113 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 

114 Rozhovor s respondentkou, 15.listopadu 2011, Praha, ČR. 
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Já jsem chtěla na medicínu, tak jsem šla  na gymnázium Botičská. A tam se mi u maturity stalo to, že jsem z důvodu 
svýho původu a svýho finančního zajištění, s tim že jsem měla samý jedničky celou dobu, tak u maturity mi dali čtyři čtyřky 
a odůvodnili mi to tím, že je nasralo, že jezdim autem a že s nim parkuju před školou, abych všem ukázala, že na to 
mám.(...) Co bylo nejhorší, že v průběhu studia jsem nezaznamenala nic. Kdyby mě šikanovali celou dobu, tak to 

očekávám, já si to neumim doteď vysvětlit.“ 
115 

  

Co se týče současné situace, popisuje Nina své každodenní zážitky takto :  

 
„Často se nám v supermarketu stalo s mámou, že jsme třeba jely na velkej nákup, mluvily jsme rusky a stály jsme ve 
frontě a nějaký Češky tam začaly mezi sebou : „Ty zasraný Rusáci, vidíte kolik toho maj v tom košíku!?“ (…)   
„Rusák“ to mi přijde fakt urážlivý. Lidem to ale vůbec nepřijde pejorativní.   
Mě hlavně štve, že tady ty lidi nejsou schopný pochopit to, že (...) naši nadávali na komouše stejně jako oni, ale 
tady si všichni myslí, že Rusák rovná se komouš, tady je to synonymum.  (…)    
Já mluvim česky, že člověk nepozná, odkud jsem,  Nina Levnerová

116
 je i docela český jméno. I když brácha je Ivan

117
, 

tak tam je to trochu problém, ale i tak je to běžný v Čechách a zkrátka přestali jsme lidem řikat na potkání odkud jsme. 
(…) Přijmou tě líp a pak když už tě znaj, tak tě berou jinak.“ 

118 
 

Tanja popisuje velice podobné zážitky jako Nina, co se týče dennodenních negativních reakcí 
okolí na ruštinu a pejorativnosti často používaného označení „Rusák“; z toho důvodu se také 
blíže identifikuje s židovstvím119. Vyjadřuje stejně jako Nina i odpor její rodiny ke komunismu, 
který bývá s Rusy mylně spojován. Cituji :  
 
„Bavíme se rusky a tohle je prostě dráždivej faktor(... )Je to vlastně hrozně omezený, že jim jde jenom o to, jestli jsem 
Ruska nebo ne. I malým dětem, který nic nechápou, tady rodiče doma řeknou „Rusy nesnášíme“ a nazdar. A to je přesně 
ta omezenost, která se přenáší z generace na generaci. Oni neřeknou „Každej člověk má hodnotu a vytvářej si přátele 
podle toho jak ti sednou.“  (...) 

Naši maj v podstatě trauma z komunismu. Oni úplně nesnášej všechno, co s tim zavání.“ 
120

   

3.6.c.Otázka přijetí Židovské identity v České republice    

Dle Olgy je v České republice prostředí pro Židy přátelštější než v Rusku a lidé se naopak o 
židovskou kulturu zajímají a nepanuje tu ani negativní vztah k Izraeli. To dává do souvislosti v 
vysokou mírou ateismu a o židovství mluví tedy spíše jako o víře než o národnosti. 
 
Lena uvedla, že negativní postoj k Židům v Rusku měla pouze zprostředkovaný matkou a prarodiči, 
kteří se později do České republiky přistěhovali. Nechápala pouze, proč má svou židovskou 
národnost napsanou v ruském rodném listě. 
Sama své židovství vnímala až jako starší a bylo jí sympatické, že židovství v prostředí ČR nikdo 
neřeší. Své dojmy líčí následovně :  
 
„Líbí se mi, že tady nikdo neřeší, zda vypadám či nevypadám židovsky, vlastně je to v Čechách všem jedno, zda jsem či 

nejsem Židovka. Cítím tu mnohem větší volnost.“ 
121

 
 

Jak již bylo řečeno výše v kapitole 3.3.c., Nina se ohledně židovství nachází ve velmi specifické 
situaci, jelikož se o něj do své dospělosti nezajímala a o svém židovském původu nevěděla.  
Vzpomíná pouze, jak jí bylo toto téma zprostředkováno rodiči. Židovství její matky je sporné, avšak 
pravděpodobné. V případě jejího otce uvádí problémy, které v Sovětském svazu s židovstvím měl. 
Naopak v ČR je podle ní vztah k Židům velmi dobrý. Cituji : 
  

                                                      
115  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

116 Po konzultaci s respondentkou jsem jí zvolila pseudonym tak, aby byl významově adekvátní; čili aby se jednalo o 

židovské přijmení slovanského (ukrajinsko-polského) původu. Samotné přijmení respondentky bude hrát roli ještě v 
tématu partnerských vztahů, viz dále kapitola  3.9. 

117 Opět jsem zvolila významově adekvátní pseudonym jména tak, aby bylo na jednu stranu typicky ruské, ale 

zároveň v ČR zcela běžně používané. 

118 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

119  tohoto tématu jsem se již dotkla v kapitole 3.3.c.o deklatované etnické identiě a blíže ho ještě rozvinu v 

následující kapitole 3.6.c. o přijímání židovské identity v ČR. 

120 Rozhovory s respondentkou, 11. a 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

121  Rozhovory s respondentkou, 18.listopadu, Praha, ČR. 



35 

„Antiseminitsmus já osobně posoudit nemůžu, ale můžu ze strany těch rodičů. Tam to bylo mnohem, mnohem horší. 
(...)Táta měl to židovství v rodnym listě a byl za to stíhanej celej život a celá jeho rodina. Takže tam se to tajilo a 
proto asi oni nikdy nerozhlašovali, že jsme Židi, protože byli zvyklý na to, že to není dobrý zmiňovat. (...)  Přístup k Židum 
byl problém. (...)   
A tady naopak! Čechy jsou nejlepší kamarád s Izraelem, takže třeba toho mýho přítele všichni moji známí úplně 

zbožňujou. (...) Čechy jsou hrozně proizraelská země.“ 
122

         
 

Tanja si ze svého mládí pamatuje pouze to, že se o židovství nemluvilo. A stejně jako všechny 
ostatní respondentky považuje české prostředí za příznivě nakloněné židovství. Cituji : 
 
„Já jsem byla dítě. Ale vyrůstala jsem s tim, že jsme Židi, že se to neřiká nahlas, že je to prostě jiný. (...) Spíš se to 
schovávalo. Tady to můžu vyloženě vykřikovat a bude to lepší, než když budu mluvit rusky v tramvaji. Vždycky ty 
pohledy, dneska zase! Řikám mámě, raději zavěsme, než mě tady v tý tramvaji zas někdo zpeskuje.

123
 (...) 

Tady není antiseminitsmus. (...) spíš je ta kultura vnímaná pozitivně. (...) Tady jsou ty Židi braný, že je jim pozitivně 

záviděno.“ 
124

  
 

Shrnutí kapitoly 3.6. 
V případě změny prvních dojmů se shodují postoje Olgy s Lenou a Niny s Tanjou. Olga i Lena byly 
velmi malé a tak neměly moc  očekávání ani prvních dojmů,  na toto období si nepamatují. Dojmy 
Niny s Tanjou se shodují v tom, že se jejich první, vesměs negativní dojem, po čase nijak 
nezměnil k lepšímu. Reflektují ale změny a celkový posun v evropské společnosti, tedy i v té 
české,  po pádu komunismu.  
Všechny respondentky vnímají rozdílný přístup ze strany české společnosti k jejich ruské a 
židovské identitě. Přístup k ruské identitě bylo velice citlivé téma. Všechny respondentky mi 
popsaly velmi traumatizující a negativní zážitky co se týče postoje české veřejnosti k rusky 
mluvícím, se kterými se setkávají velmi často. Jedna respondentka vůbec neodpověděla.125    
Co se týče postoje k židovství v SSSR, vyjadřovaly respondentky vzhledem ke svému věku v době 
emigrace pouze své domněnky či reprodukovaly situaci  svých rodičů. Obecně považují situaci Židů 
v SSSR těžší, než v ČR. Mezi respondentkami také panuje naprostá shoda v názoru ohledně 
spíše pozitivně přijímaného židovství v České republice.    
 

3.7.Vlastní místo v rámci České republiky 
 

V této kapitole jsem se zaměřila na vlastní místo respondentek a jejich rodiny v České republice; 
zda se nějak změnila jejich životní úroveň, jakému zaměstnání se zde rodiče věnují a jak se liší ve 
srovnání s výchozími podmínkami v Sovětském svazu. 
Dále jsem se zaměřila na to, jaké podmínky si zde vybudovaly samy respondentky; jakého dosáhly 
vzdělání, jaké zde vykonávají zaměstnání a jaké jsou jejich plány do budoucna v ČR.  

3.7.a.Zaměstnání a životní úroveň  

V případě Olgy byli rodiče moc mladí, bylo jim 23 let a neměli v této době vybudovanou žádnou 
kariéru, na kterou by potenciálně mohli navázat. Jejich kariéra se začala přirozeně vyvíjet až po 
příchodu do České republiky. Z toho důvodu tedy uvádí, že životní úroveň jejich rodičů po 
imigraci do ČR přirozeně stoupla.  
Olga zaměstnání svých rodičů neuvedla, ale Tanja mne informovala, že matka Olgy dělá 
průvodkyni se zaměřením na židovské památky a otec pracuje také ve sféře cestovního ruchu.  

                                                      
122 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
 V kapitole 3.8.blíže rozvinu, jak se Tanja s Ninou seznámily u přijímacích zkoušek na Filosofickou fakultu. 
123  V této souvislosti znovu pro dokreslení uvedu dva relevantní výroky, které respondentka uvedla v rámci témat 
kapitol  3.3.c. a 3.6.b. : 
 Já si tady nemůžu telefonovat ve svým jazyce, rozumíš tomu? Jako kdybych mluvila hebrejsky, což je jazyk, 
kterej tady nikdo neidentifikuje, tak to nikomu nevadí.  
 a 
 V Rusku se moji rodiče a celá rodina musela vymezovat vůči zbytku, nejsi jen občan Sovětskýho svazu, ale jsi 
Žid. To je jakoby nějaká úniková identifikace. A to samý tady, my přijedeme sem, mluvíme rusky a samozřejmě to přijetí je 
velmi negativní, to prostě víme jak je to tady, nikdo jinak než „Rusák“ ti neřekne. Takže se zase k tomu židovství přikláníš. 
124 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 
125  Jak jsem již uvedla v úvodu kapitoly, Olga na tuto otázku neodpověděla vůbec a usuzuji z toho neochotu na 

dané téma mluvit z toho důvodu, že si nechtěla negativní zážitky připomínat. Žádnou jinou otázku nevynechala.  
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Lena uvedla, že se životní úroveň její rodiny rozhodně zvýšila. Otec v době, kdy se s matkou 
přistěhovaly do ČR studoval na právnické fakultě,  práva úspěšně absolvoval a stal se advokátem. 
Matka Leny se na Ukrajině živila jako pianistka v té samé profesi pokračovala i po příchodu do ČR. 
 
Nina také uvádí, že se životní úroveň její rodiny po přestěhování do ČR zvedla, i když ne 
rapidně. Nepovažuje zlepšení životní úrovně za důsledek přestěhování, ale za důsledek celkové 
změny politické situace a pádu komunismu. Zaměstnání jejích rodičů se po emigraci nijak výrazně 
nezměnilo. Cituji : 
   
„ Rapidně se naše životní úroveň nezměnila tim přestěhováním, celkově se změnila tim politickym vývojem. Ale 

šly jsme z bytu vlastně do baráku, takže spíš se ta úroveň zvedla.“ 
126

  
  

Tanja popisuje nejvýraznější změnu životní úrovně k lepšímu. Uvádí také, že současná životní 
úroveň její rodiny je nepředstavitelná pro někoho, kdo se narodil v SSSR za komunismu. Cituji :   
  
„Životní úroveň rodičů po přestěhování do ČR neklesla, naopak. Rozhodně je ta úroveň vyšší Naši měli strašný štěstí. 
(...)Naši se mají dobře, vybudovali si něco, o čem se jejich rodičům ani nesnilo. Maj domov, maj dítě ve 40ti letech, žijou v 

Evropě, cestujou, pro lidi, který se narodili v 60.letech v Sovětskym svazu, je tohle neskutečnej vývoj.“  
127

  

3.7.b.Vybudované zázemí v České republice a plány do budoucna  

Olga se v listopadu 2011 odstěhovala do Německa za svým partnerem, který je Němec. Jak mne 
dodatečně informovala její sestřenice Lena, již předtím studovala v Mnichově vyšší odbornou školu 
cestovního ruchu a v tomto oboru si našla i zaměstnání.    
Olga píše, že v České republice se jí i jejímu příteli líbí a návratu do ČR se nebrání, zatím ale 
plánují život v Německu. 
 
Lena  v České republice vystudovala vysokou školu oboru žurnalistiky, které se také profesionálně 
věnuje jako novinářka. Uvedla, že jí to dříve táhlo do zahraničí, zvláště na západ k moři, které jí 
velmi chybí z Oděsy. Postupem času však změnila své plány a raději chce a plánuje zůstat v ČR se 
svou rodinou. 
 
Nina zde vystudovala gymnázium se zaměřením na přírodní vědy a chemii, jelikož bylo jejím snem 
dostat se na medicínu. Jak jsem však již uvedla v kapitole 3.6.b., z důvodu nesnášenlivosti k 
Rusům jí dali u maturity čtyři čtyřky a ona se jako následek tohoto šoku na medicínu nedostala, 
protože přijímací zkoušky byly asi týden po maturitě.  Tato okolnost ji však přivedla shodou náhod 
ke studiu tlumočnictví, kde se seznámila s Tanjou a dalšími dvěma kamarádkami, se kterými 
navázala velmi blízké přátelství. Nakonec se však ke studiu medicíny přeci jen vrátila. Svůj spletitý 
příběh vypráví takto : 
  
„Máma někde na netu našla, že filda vypisuje dodatečný přijímací řízení na tlumočnictví z ruštiny.(...) a to bylo den před 
těma přijmačkama! Šla jsem tam úplně bez přípravy (…) No a vzali mě!  (…)  
Pak jsem si řekla, že je to asi osud, navíc jsem tam potkala tu Tanju a ještě dvě další kamarádky, byly jsme taková 
čtveřice, doteď jsme. Všechny se stejným příběhem z bilingních rodin. (...)   
Jenže po tom roce mi onemocněla babička, dostala rakovinu a já jsem se dostala do nemocnice, a tam se prostě cejtim 
jako v hračkářství, já jsem pochopila, že tohle je stejně to, co prostě chci. Udělala jsem ty přijímačky  a jsem teda teď na 
medicíně, to tlumočnictví jsem nedokončila, chtěla jsem studovat obojí, ale to se nedalo zvládnout najednou. Na tý 

medicíně mám zatím obor všeobecný lékařství, ale chtěla bych pak dělat gynda porodnictví.“ 
128

  

 

Co se týče plánů do budoucna, jak už jsem uvedla v kapitole 3.3.c., její rodina a speciálně otec, 
nikdy nebyl příznivce Izraele, přesto tam Nina plánuje svou budoucnost s přítelem a práci v 
nemocnici v Tel Avivu. Cituji : 
 

                                                      
126  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  

127  Rozhovory s respondentkou, 8. a 11.prosince 2011, Praha, ČR.  

128  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  
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„ Můj táta je teď už starší pán, je mu 72 a říká že „Boží cesty jsou nevyzpytatelný“, protože to vidí teď ve mně, že ať děláš  
co děláš, tak ty kořeny mě do toho Izraele nějak přitáhly, což by ho v životě nenapadlo, protože jsem k tomuhle nikdy ani 
nebyla vychovávaná, spíš naopak. (...) Opravdu nikdy neříkej nikdy, protože jako dítě jsem jezdila za tou tetičkou, tátovou 
ségrou, do Izraele, která tam už žije 30 let a rodiče ten Izrael nesnášeli, že je to poušť, že by tam v životě nežili. A mě jako 
dítěti se tam taky nikdy nelíbilo. No a naopak Tanja, ta vždycky do toho byla hrozně zažraná a pořád ten Izrael a já 
vždycky „Už o tom prosimtě nemluv, to je fakt hrozná země..“ no a já pak potkala toho Liora a ona se mi hrozně smála, že 

já, kdo tam tak nechtěl, tam skončím..“ 
129

 
 

Tanja nejdříve studovala Husitskou teologickou fakultu, obor judaistika. Po prvním roce se ale 
dostala v dodatečném výběrovém řízení na Filosofickou fakultu, obor překladatelství ruština-čeština, 
stejně jako Nina, a studia judaistiky zanechala.  Další rok si na Filosofické fakultě přibrala ještě obor 
hebraistika.  
Své vlastní místo v rámci České republiky považuje za velmi výhodné z hlediska jazyků, jelikož umí 
vedle ruštiny a češtiny i anglicky, německy po studijním pobytu v Heidelbergu a hebrejsky. Dříve 
měla velmi silné úmysly odjet a žít v Izraeli, s postupem času si tento postoj rozmyslela a nejdříve 
by si zde chtěla vybudovat zázemí, na kterém by následně mohla v zahraničí stavět. Poté by ale 
přeci jen do zahraničí chtěla, a to konkrétně do Berlína. Svou budoucnost však nevidí ani v Izraeli, 
ani v Rusku. Cituji : 
    
„Já jsem tu neměla problém najít práci, protože tady roste komunita expats

130
, takže jsem si našla expatovskou práci 

a žádnej z těch pohovorů, na který jsem šla nebyl v češtině. (...)  
Mám Prahu strašně ráda, mám strašně ráda ty možnosti, který mi poskytuje, (...) mám tady infrastrukturu, zázemí, který 
bych musela budovat jinde od znova, což mě tady na jednu stranu trošku udržuje, ale na druhou stranu já jsem měla 
zaječí úmysly celou vejšku a chtěla jsem odjet, řikala jsem si, až dokončim tu vejšku, tak odjedu. Jenže když jsem jí 
dokončila, tak jsem si uvědomila, že teď jsem to někam dopracovala a můžu začít úplně od nuly jinde a nebo začít něco 
budovat. Teď to jakoby buduju, ale už se samozřejmě rozkoukávám a myslim si, že třeba v Berlíně by mě mohlo bejt 
dobře a hodně mě to tam láká. 
Izrael neopadl, ale tam nejsou ty možnosti, je tam špatná ekonomická situace, je to tam čim dál dražší a ty platy jsou 
podobný jak tady třeba. (…)  Ale určitě Evropa. Rusko pro mě není. (…) Ale zároveň sleduju to dění tam, v podstatě „já 
tam žiju“ neustále vstřebávám tu kulturu, zprávy, lidi, filmy, všechno....  to samý by se dalo říct o Izraeli, vždycky když 
vyjde nějakej seriál nebo něco tak na něj čumim... snažim se udržovat všechny ty svoje multi identity v chodu, což 

není vždycky jednoduchý.“
131

   
  

Shrnutí kapitoly 3.7. 
Rodiny všech respondentek se tedy v ČR velmi dobře chytly a jejich životní úroveň se po 
přestěhování do ČR zvýšila. Vedle důsledku emigrace vidí tuto skutečnost také v celkové změně 
politického systému a pádu komunismu. Zaměstnání jejich rodičů se po příchodu převážně změnilo, 
ale nikdy nekleslo pod nižší úroveň, než na jaké se rodiče z pracovního hlediska  nacházeli v 
SSSR. Spíše naopak.  
Co se týče respondentek samotných a jejich plánů do budoucna v ČR, všechny mají tedy 
vystudovanou vyšší odbornou či vysokou školu, pouze jedna VŠ stále studuje. Plány do budoucna v 
ČR má pouze Lena, která tu preferuje zůstat tu se svou rodinou, ostatní respondentky mají tendenci 
odstěhovat se do zahraničí; Olga již žije v Mnichově, Nina plánuje život v Izraeli a Tanja vážně 
uvažuje o Berlíně.  
    

3.8.Přátelské vztahy 
 

V této kapitole se zaměřím na budování přátelských vztahů mých respondentek v ČR; jak, kde a s 
kým přátelské vztahy budují, zda se jedná spíše o jejich krajany či zda navazují přátelství i s Čechy. 
Zda při navazování přátelských vztahů v ČR hraje roli židovství či ruství a jak. Zda se respondentky 
seznamují a rozvíjí své přátelské vztahy převážně s ohledem na své etnicko-národnostní identity či 
nikoli.  
Zajímala jsem se dále o to, jaké je  srovnání těchto přátelských vztahů, zda jsou schopné 
identitfikovat nějaký rozdíl mezi přátelstvím s Čechem, Rusem či Židem. Zda pociťují u přátelství s 
Čechem nějaké odcizení z hlediska nesdílení společné kultury apod.  

                                                      
129  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR.  
130  Expat je anglický výraz vzniklý jako zkrácenina slova  ex patriot či expatritate –  člověk, který již nežije ve své 
zemi, ale trvale někde v zahraničí. 
131  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR.  
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Toto téma výtazně prostupovalo našimi rozhovory i pokud jsem se cíleně neptala na oblast 
přátelských vztahů, zvláště co se týče vztahu k Čechům.  

3.8.a.Vzájemné seznámení respondentek   

Jak jsem již uvedla v kapitole 3.3.a., mou skupinu respondentek tvoří 4 rusko-židovské imigrantky 
narozené v letech 1984-1987, které emigrovaly ze Sovětského svazu v 90.letech.  
V této skupině je spojujícím článkem má hlavní respondentka Tanja. Lena a Olga jsou sestřenice a 
s jejich rodinami se rodina Tanji seznámila skrze výše zmiňované sdružení Berešit v roce 2003. 
Jedná se tedy o faktický  doklad hlavního záměru sdružení jak jej proklamoval pan Meytuv132. Tanja 
se následně seznámila s Ninou v roce 2005 při přijímacím řízení na Filosofickou fakultu, obor 
tlumočnictví čeština-ruština.133  

3.8.b.Budování přátelských vztahů v České republice  

Dle Olgy nehraje národnost až tak velkou roli, nemá mnoho přátel z rusko-židovské komunity a 
píše, že má ráda otevřené lidi, kteří si nehrají na to, že patří do určité skupiny. Za přátele má spíše 
cizince, než Čechy. Uvedla :  
 
„Přátelské vztahy buduji na základě společných zájmů, pohledů na svět a i nějaké chemie – prostě mne někdo baví a 

nemusíme mít nic moc společného.. přesto se krásně doplňujeme.“
134

 
 

Lena také nemá příliš mnoho přátel z rusko-židovské komunity, jelikož se v mládí snažila spíše 
zapadnout do české společnosti a zpětně toto období vnímá jako velmi traumatické (podobně jako 
Tanja, která si také vždy připadala jiná a chtěla zapadnout). Nyní v dospělém věku svou rusko-
židovskou identitu přijala a ráda by jí rozvíjela. Uvedla, že má několik židovských přátel a ráda by 
jich měla víc, aby mohla žít v Židovské obci. Má však stále převážnou většinu nežidovských a 
neruských přátel.   
Odpověď na tuto otázku jsem již citovala v kapitole 3.3.c., jelikož se velmi dotýkala identity.135 
 
Nina naopak má naopak minimum českých přátel a přestože si přátele primárně nevybírá na 
základě ruství či židovství, samovolně se její přátelské v tomto kontextu utváří. Cituji :  

 
„Veškerý moji ruští známí tady, jsou ruští Židé. Ale nikdy na to nekladu nějakej důraz nebo že bych si je podle toho 
vybírala. Ale ta mentalita tak nějak inklinuje k sobě, pak zjistíš, že si s těma lidma rozumíš a dohledáváš ty důvody 
proč vlastně a pak teprve zjistíš, že ten dotyčný je třeba Žid. Protože máme ty podobný příběhy, že všichni jsme byli 

nějak vytržený z toho kontextu a přestěhovali jsme se a tak.“ 
136

 
 

Přátelské vztahy Tanji se liší od všech předchozích, jak sama uvádí, má „multi-vztahy“ a blízké 
přátelské vztahy navazuje jak s Rusy, Židy a ruskými Židy (na rozdíl od Olgy s Lenou), tak s Čechy 
(na rozdíl od Niny). Jak jsem již uvedla v kapitole 3.3.c. ohledně identit, zlomový byl pro Tanju pobyt 
v letech 2008 - 2009 Heidelbergu, kde poprvé navázala blízká přátelství s Rusy a ruskými Židy ve 
velkém masovém měřítku, nejednalo se zde o pár jedinců jako v případě její přátelské skupiny čtyř 
Rusek z Filosofické fakulty, ale o velkou komunitu, v Heidelbergu se skoro nestýkala s jinými 
národnostmi a orientovala se na přátelství skoro výhradně v této komunitě, což  se jí do té doby 
nikdy nestalo. Cituji : 

 

                                                      
132   viz kapitola 2.4.a rozhovor v příloze 14. 
133  viz kapitola 3.7.b. 
134  E-mailová komunikace s respondentkou ze dne 13.prosince 2011. 
135  Do dvaceti let jsem nebyla schopná mluvit s přáteli či spolužáky o své ruské či židovské identitě. Cítila jsem 

v sobě velký blok a trauma. Vyrovnat se s emigrací a určitou odlišností mi pomohl až můj přítel a moje nejlepší 
kamarádka.  

 Neznala jsem žádné ruské Židy jako dítě a pak jsem chtěla co nejvíc zapadnout mezi svoje vrstevníky, být co 
nejvíc jako oni. Za své odlišnosti jsem se styděla a nikomu jsem o nich nevyprávěla. Až jako dospělá jsem se setkala s 
některými ruskými Židy, ale už jsem byla hodně asimilovaná a nyní musím na této asimilovanosti pracovat, abych se 
vrátila zpět ke svým kořenům.  
 Rozhovor s respondentkou, 1.prosince 2011, Praha, ČR  
136  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR 
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„Nebuduju vztahy na základě ruský nebo židovský identity, to se nějak vyvine. Mám „multi-vztahy“ a jsou jiný 
samozřejmě. Musim říct, že zlomovej bod pro mě, co se týče rozlišování nějakejch identit, nastal když jsem se 
odstěhovala do Heidelbergu, (...) tady jsem si přátelský vztahy vůbec nebudovala na základě ruství, ale na základě 
sympatií. A najednou jsem přijela do Heidelbergu a začala jsem ve velkym komunikovat s Rusama, který nebyli součástí 

mojí rodiny. To pro mě byla nová zkušenost. A začala jsem chápat, že ty přátelský vztahy jsou rozdílný. 
137(...) 

Moji přátelé toho mají spoustu společného, ačkoli jsou z různých zemí a to je taková nějaká opravdovost, srdnatost, a to je 

to co já v lidech hledám. (...)   Národnost  asi roli nehraje, ale těžko říct, není to vědomej proces.“ 
138

 

3.8.c.Srovnání přátelských vztahů s Čechy a s ostatními národnostmi     

Olga potvrdila odpověď z kapitoly 3.8.b., že vůbec nevnímá rozdíl v přátelství s ohledem na 
národnost či etnickou příslušnost jedince. Píše, že pro kvalitní přátelství není prioritní dodržování 
stejných životních hodnot, ale respektování životních hodnot těch ostatních.139 
  
Jak jsem uvedla výše v kapitole 3.8.b., Lena nemá možnost velkého srovnání přátelských vztahů s 
Čechy a s nositeli ruské či židovské identity. Uvedla pouze, že co se týče přátelství, je v Oděse jiné 
sociální klima, lidé jsou tam otevřenější a přátelství se snadněji navazují. 
 
Nina vnímá velmi ostře rozdíl přátelských vztahů s Čechy a s ostatními národnostmi.  Tohoto 
tématu se dotkla už při deklarování své identity v kapitole 3.3.c.140 
Výrazně ale rozlišuje přátelství s obyvateli Moravy a Čech; Moraváci jí připadají srdečnější, 
přátelské vztahy s nimi navázala jak ona, tak její rodina za dvouletý pobyt v Havířově a udržují je 
dodnes. Naopak neexistuje jediná česká rodina, se kterou by udržovali přátelský  vztah, nezná ani 
žádné Češky, které by považovala za přítelkyně v pravém slova smyslu. Cituji :   
  
„Přátelství s Čechama jde, ale s Moravákama. Ale tady vůbec, tady fakt není jediná česká rodina, se kterou bysme byli 
v nějakym přátelskym vztahu. Zajímavý je, že moje blízká kamarádka v tom Hradci, spolužačka, to je prostě Slovenka. Ale 
já to nedělám schválně. To není tim, že bych o to nestála, nebo že bych se nějak stranila, to ne, ale prostě 
bohužel...(...)Třeba mám smůlu na lidi, já fakt nevim. (...) 
Takže do tý doby jsem tady měla český kamarády, což bylo „na ty český manýry“ pořádný kamarádství, ale „opravdový 
přátelství“ jsem tady našla až v těch Rusech a zjistila jsem, že přáteství může fungovat i jinak. S tou Tanjou a ještě 
s těma dalšíma dvěma, jsme zjistily všechny společně, že jsme se takhle sešly a že je to něco, co nám všem chybělo.(...) 

Tady prostě kamarádství není kamarádství, ale nějakej prostě pseudo vztah, z našeho hlediska.“ 
141

 

 
Tanja má v této otázce méně kategorický postoj než Nina a vedle přátelství s Rusy má i blízká 
přátelství s Čechy. Říká, že ty vztahy jsou sice jiné ve smyslu emočním, ale nesrovnávala by je 
kvalitativně, jsou zkrátka jiné. Přátelství s Rusy, která navázala v Heidelbergu byla sice srdečnější, 
ale někdy až příliš. Velice blízcí co do přátelských vztahů jsou Tanje Izraelci, u kterých opravdové 
emoce, které zároveň nejsou přehnané. Tanja si také nezakládá na přátelství skrze sdílené 
židovství, pouze jí vadí, pokud jiní lidé její židovství neakceptují a např.jí opakovaně přejí na 
Vánoce. Cituji : 
 
„U Izraelců máš pocit, že ty emoce jsou opravdový, (...) Ten národ funguje mezi sebou úplně jinak a to je to, co je na 
tom přitažlivý a co mi tady chybí.  (...)   
Rusové, ty jsou zase mnohem MNOHEM emotivnější. A mnohem vyhrocenější, na obě strany (...) je to hrozně 
vyhrocený ve chvíli, kdy nesplňuješ tu roli, tak jak oni si to představujou. Tak jsem si řekla, jsou to srdcaři, ale zas vocaď 
pocaď. Ale vidíš, musela jsem odjet ještě do třetí země, aby se mi to takhle srovnalo.  (...)  mám kolegy v práci, který jsou 
Rusové a jednou jsem s nima šla na večírek a prostě VŮBEC! (...) To kulturní zázemí je tak jiný. Já jsem prostě musela 
odejít. 
Kdybych srovnala vztahy s Čechama a českejma Židama, tak je tam prostě víc židovskejch vtipů a jsou braný jinak, ale to 
je tak všechno. Vůbec mi nejde o sdílení židovskejch svátků, to je zas jenom otázka ignoranství. Jako když mi opakovaně 

přejou hezký Vánoce lidi, který ví leta, že je neslavim, tak to mi vadí.“ 
142

     

                                                      
137  Bližsí rozvinutí těchto rozdílností uvedu v následující kapitole 3.8.c. 
138  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR 
139  E-mailová komunikace s respondentkou ze dne 13.prosince 2011. 
140  Nemůžu říct, že mám nějakýho dobrýho českýho kamaráda. To fakt ne, spoustu známejch, ale přátel to fakt ne, 

minimum. Je mi blízká ta ruská mentalita nebo ta židovská, ta izraelská, protože teď furt jezdim do Izraele, takže mám 
to takhle na ty tři strany rozkouskovaný..a z toho je mi ta česká asi nejmíň blízká. 

 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR 
141  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR 
142  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR 
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Shrnutí kapitoly 3.8. 
Všechny respondentky proklamují velkou otevřenost v budování přátelských vztahů bez ohledu 
na konkrétní národnost. Tato teoretická otevřenost se však fakticky projevuje pouze u Tanji, která 
má blízké přátelské vztahy s lidmi napříč kulturami a národnostmi.  
Lena s Olgou jsou otevřenější k navazování přátelství s Čechy, naopak Nině se nikdy nepodařilo 
navázat blízký přátelský vztah s Čechem, i když se tomu a priory nebrání. Nejbližší přátelství 
navazuje s Rusy. 
Nesdílení společných svátků žádná z respondentek nepovažuje za překážku při navazování 
přátelství. Vlivem obecné obliby židovství v ČR se naopak mnoho českých přátel účastní různých 
židovských či izraelských kulturních aktivit.143  
  

3.9.Budování partnerských vztahů v prostředí ČR   
 

Stejně jako u přátelských vztahů jsem se zaměřila i na budování partnerských vztahů. Předesílám, 
že všechny respondentky jsou heterosexuální, mé otázky se tedy vztahovaly na české, ruské a 
židovské muže. Snažila jsem se zjistit, zda respondentky vidí nějaký rozdíl ve vztahu, pokud s 
partnerem sdílí stejnou národnost a jazyk a jak se tyto rozdíly projevují. Zda si partnera vybírají s 
ohledem na národnost a pokud mají možnost srovnání, jak by srovnaly vztah s českým, ruským, 
židovským či rusko-židovským mužem.   

3.9.a.Partnerské vztahy respondentek a jejich preference 

Olga má v současné době partnera, který je německým Židem. Uvádí, že národnost u ni při výběru 
partnera nehraje roli.    
 
Lena má partnera, který je Čech a není Žid. Na rozdíl od Olgy si myslí, že je snazší pokud jsou 
partneři ze stejné kultury a přála si židovského partnera, kvůli sdíleným hodnotám a jednotné 
výchově dětí. Nakonec však dodává : 
 
„Můj současný partner se mnou všechny důležité hodnoty sdílí, ač není Žid a tak se stále romanticky domnívám, že láska 

překoná všechny hranice.“
144

 
 

Nina má za partnera izraelského Žida. Příběh jejich seznámení je velice unikátní : Nina se svým 
přítelem seznámila na výstavě ve Veletržním paláci před 4mi lety a od té doby spolu udržují vztah 
na dálku a létají mezi Prahou a Tel Avivem. Nejen že díky Liorovi objevila Nina vlastní židovství, ale 
oba mají dokonce stejné příjmení Levner a společné ukrajinsko-polské židovské předky. Do té doby 
však vždy chodila pouze s Čechy a nevybírala si partnera podle národnosti s příklonem k Rusům či 
Ukrajincům. Cituji : 
 
„Já jsem vlastně až skrze ten vztah s Liorem v sobě objevila to židovství, takže to nebyl primární důvod našeho 

vztahu, spojuje nás to, ale nehraje to jinak žádnou roli.“
145

 
 

Tanja má za přítele Belgičana, který není Žid. Myslí si stejně jako Lena, že společná národnost  a 
kultura je plus, ale nikoli podmínka. V minulosti měla zkušenost partnerského vztahu v Čechem, 
který dle jejích slov ztroskotal právě proto, že z jeho strany chyběl respekt k identitám Tanji. Proto 
vyžaduje partnera, který je   velmi otevřený a musí také její identity respektovat, pokud je sám 
nesdílí. Cituji : 
 
„Tady je to komplikovaný, protože s kamarádama je to tak, že za A.jich můžeš mít neomezenej počet a za B. ty se s nima 
nedostáváš až tak do hloubek, ale od svýho partnera očekáváš mnohem hlubší prolnutí, než od jakýhokoli 
kamaráda. (...) 
Ta národnost na jednu stranu nehraje roli, protože ty nepotřebuješ Čechy, nebo Rusy nebo Židy, ty potřebuješ jednoho, 
kterej ti bude vyhovovat. Ale když se ptáš na to odcizení, tak třeba s Židem, potenciálně, mám víc společnýho, než s 
nežidem. Ale to mluvim jen o tom potenciálu,(...)Ten člověk musí bejt rozhodně tolerantní a hodně otevřenej. (...) 

                                                      
143  Tento aspekt rozvinu dále v kapitole 3.10. 
144  Rozhovor s respondentkou, 1.prosince 2011, Praha, ČR. 
145  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR. 
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Takže národnost nehraje roli jen do určitý míry. Teoreticky ruskej Žid žijící od nějakejch 10ti let v Čechách je pro mě – 
čistě podle parametrů –  jakoby bližší, než americkej černoch z Chicaga, kterej žije v Německu. Ty kulturní kódy 

fungujou a je to fajn, ale hlavní otázka je, co chceš od toho vztahu.“ 
146

 

3.9.b.Srovnání partnerského vztahu s Čechem a s ostatními národnostmi     

Olga nikdy neměla vztah s Rusem, ale má zkušenost dlouholetého vztahu s Čechem. Nemyslí si 
ale, že by bylo možné udělat nějaké zobecňující srovnání, vše je dle jejího názoru individuální a jde 
o rozdílnou osobnost každého člověka bez ohledu na jeho národnost.  
Obecně však Olga preferuje české muže oproti ruským, protože většina Rusů, které potkala byli 
„show offs“.147 U Čechů jí ale zase chybí gentlemanství a vadí jí jejich nedbalost. Má ráda západní 
přemýšleni a mentalitu a proto její současný partner není Rus ani Čech, nýbrž Němec, který se 
velmi zajímá o ruskou kulturu, chce se učit rusky, má mnoho ruských přátel, miluje ruskou kuchyni a 
rád se dívá na pořady o ruské židovské komunitě. Předchozí český partner se o tuto tematiku nijak 
nezajímal a Olga ho ani nezapojovala.  Nezobecňuje však tyto vlastnosti na všechny Čechy a 
všechny německé Židy a uvádí : 
 
„Někdo je otevřenější a zajímá se o jiný styl života a je ochotný ho s partnerem sdílet… někdo ne. Náboženství a 

národnost v tom dle mého roli nehrají.“ 
148

 
 

Lena možnost srovnání nemá a měla partnerské vztahy pouze s Čechy. Svého současného 
partnera však nepovažuje za typického českého muže, který se projevuje nedostatkem 
gentlemanství a příliš velkou pohodlností.  Čeští muži však dle Leny aspoň nejsou machové a 
násilníci, tak jako ruští.  
 
Nina nemá jiné srovnání než vztahu s Izraelcem a s Čechem. Podle ní se však její dva předchozí 
vztahy s českými muži absolutně nedají srovnávat. Čeští muži  nejsou dle jejího názoru muži v 
pravém slova smyslu, nejsou to silné osobnosti, které by v ženě vyvolávaly respekt, což Nina od 
partnera vyžaduje. Cituji: 
 
„To se absolutně nedá srovnávat!  Češi nejsou chlapi prostě. Tam absolutně není šance. (...) Doma právě vidím ten 
prototyp, že chlap je CHLAP (...) on prostě nevezme do ruky vysavač a on si nevyndá to jídlo z ledničky, protože to ta 
ženská udělá za něj a je to ten prototyp toho chlapa. (...)  
To je ten základní rozdíl mezi těma Čechama, já nepotřebuju, aby chlap umyl okna, já nepotřebuju, aby mi přebalil 
dítě, a nikdy to nebudu chtít, protože to snižuje v mejch očích jeho kvality. To pro nás tady bylo šokem, že chlap umí 

umejt okno, to my absoltuně nemáme, to ruskej chlap, v životě!.“  
149

 
 

Nina také líčila postoj a zážitky svého bratra a jeho názory na české ženy. Stejně tak, jako pro ni 
český muž nedostatečně reprezentuje onen patriarchální model, na který je zvyklá, tak její bratr 
zase trpí s místními emancipovanými ženami, které zastávají názor, že by i muž měl uklízet,  často 
neumějí vařit atd. : 
 
„Brácha chodil jak s Češkama, tak s Ruskama, ale Češky moc neletěj, protože jediná ho nebyla schopná nakrmit. (...)  
Jako ty holky jsou krásný, vzdělaný.. Já nevim, jestli je to tim, že ty chlapi jsou takový ty paštiky, takže ta ženská musí bejt 
ta silná, hezká, vzdělaná, ale už neudělá takový ty ženský věci jako nakrmit toho chlapa. (....) záhy zjistil, že tady mu ty 

ženský neuvaří.“ 
150

 
 

Tanja takto vyhraněný postoj jako Nina nemá, navíc u ní doma ani nepanuje tak silný patriarchální 
model a její otec bez problémů pomůže s domácími pracemi, na České muže má však také ten 
názor, že jsou vesměs  nedostatečně silné osobnosti bez charisma a trpí jakýmsi komplexem. A 
ještě ke všemu jsou velmi nevkusní a nedbají o sebe. Reflektuje, že zde nepanuje ten patriarchální 
model, kdy je muž despota, ale alespoň na oplátku ženu zajistí. Je zde model horší a to v tom, že 
čeští muži zde chtějí po ženách to samé co v patriarchálních společnostech (starání se o 
domácnost atd.), ale ženě ani nezajistí zázemí. Pokud ho vyžaduje, je brána vypočítavě. Cituji :  

                                                      
146  Rozhovory s respondentkou, 15. a 22.prosince 2011, Praha, ČR 

147  „show off“ znamená anglicky „předvádět se“, „machrovat“. „Show offs“ by se dalo přeložit jako „namachrovanci“. 

148  E-mailová komunikace s respondentkou ze dne 13.prosince 2011. 

149  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR 

150  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR. 
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„ Každej cizinec si všimne, že je tady velkej problém s módou a vůbec se zevnějškem u mužů! (...) takový ty 
komplexy u českejch mužů je prostě něco, co mi zabraňuje v budování jakejkoli vztahů s nima. (...) 
Nemůžu ale vůbec srovnávat české a ruské muže, protože v Rusku je silnej patriarchát, takže na jednu stranu jsou 
strašně mužný, postaraj se o tebe a platěj za tebe a všechno, na druhou stranu od tebe ale očekávaj, že mu budeš 
vařit a budeš hodná ženuška.  Což je ale vlastně v Čechách taky, tady chlap tohle taky chce, ale už ti nedá to 
zázemí a radši jde na pivo. A když tady po tom chlapovi nějaký to finanční zázemí chceš, tak jsi najednou zlatokopka. 
Což je úplně zcestný. Ale já ten patriarchát primárně nevyžaduju, nemám  to třeba jako Nina (...) chlap u mě neklesne, 
když mi pomůže, naopak. Jako chlap, kterej se umí sám postarat o dítě nebo kterej umí sám uvařit a kterýmu to nesráží – 

jako jemu – jeho ego, tak to je pro mě teprve ten pravej chlap! Že tohle ustojí.“ 
151

 
  

Shrnutí kapitoly 3.9. 
všechny respondentky mají za partnery cizince, pouze Lena má Čecha. Opět zde panuje shoda v 
tom, že Lena s Olgou nemají tak vyhraněně odmítavý postoj k českým mužům, jako Nina s Tanjou. 
Nina má k českým mužům z hlediska partnerství postoj nejodmítavější, protože je zvyklá na domácí 
model silného patriarchátu. Tanja takto silný model nemá, ale české muže, stejně jako Nina, 
považuje bez dostatku charisma či vkusu. Všechny respondentky se shodly na tom, že českým 
mužům chybí obecně gentlemanství. I Lena, která chodí s Čechem, uvádí, že není typický Čech. 
Na sdílené židovství ve vztahu kladla váhu Lena, která si přála partnerství s Židem, aby s ním 
mohla sdílet kulturní hodnoty, nakonec však tento svůj postoj přehodnotila. Tanja také obecně tíhne 
k Židům a zvláště k Izraelcům, přesto však chodí s Belgičanem, který Židem není. Naopak Nina 
nikdy k židovství netíhla, ale s Židem chodí. Je tedy vidět, že nakonec je vše opravdu individuální, 
tak jak respondentky tvrdí.   
 

3.10.Volný čas  
 

V této kapitole se zaměřím na formy kontaktů a jejich tematickou náplň. Zda respondentky  
navštěvují primárně židovské či ruské kulturní události  (např.filmy s židovskou tematikou v kině, 
ruská divadelní představení a hudební vystoupení atd.),zda  považují společné kulturní události za 
významný stmelující činitel v jejich životě, nebo se scházejí naprosto nezávisle na charakteru toho, 
zda se jedná o místo / událost s ruskou / židovskou tematikou  tento aspekt při volbě kulturních 
aktivit nehraje tak  velkou roli. 
Tuto oblast jsem měla možnost posoudit i z hlediska zúčastněného pozorování, jelikož jsem se 
sama několikrát účastnila kulturních a volnočasových aktivit mé hlavní respondentky Tanji.  

3.10.a.Výběr kulturních událostí a volnočasových aktivit 

Olga uvedla, že na ruské akce a události nechodí vůbec. Stejně tak nenavštěvuje primárně ruské či 
košer restaurace. S přáteli se nejčastěji schází na společných večeřích a večírcích či na různých 
dovolených, např.na horách. Někdy se jedná o židovské akce a někdy ne. Tento aspekt nehraje roli.  
 
Stejně tak Lena se s přáteli schází spíše nezávisle na tom, o jakou akci se jedná. Když se jí 
naskytne možnost navštívit ruskou či košer restauraci, tak toho ráda využije, ale také primárně tato 
místa nevyhledává.  V rámci kulturních událostí ale vyhledává ty se zaměřením na židovskou 
tématiku a na židovské kulturní kulturní události a židovské filmy do kina chodí dohromady s 
rodinou. Pokud je v kině film, divadelní hra nebo představení s židovskou tématikou, vždy si to s 
rodinou zjistí a takovou událost navštíví.  
 
Nina se a priori straní ruské komunitě v České republice. Jediné co ráda navštíví jsou ruské kulturní 
události jako např.ruský balet či výstava nějakého ruského umělce. Ohledně židovských akcí se 
sama neangažuje a nepořádá židovské večírky, jako třeba Tanja. Ale občas zajde na akce 
pořádané židovskou obcí a tam se vždy s nějakými přáteli potká.  
Nejvíce se ale zaměřuje na události izraelské, které jí hodně zprostředkovává její přítel. Cituji : 
 
„Teď se tady zaměřuju na to izraelský, což jsem dřív nedělala. Lior mi vždy  volá : „Miláčku, tady jsem se dočetl, že bude 
tohle v Čechách, tak půjdeme...“ a pak to teda nakonec dopadá tak, že 90% mých kulturních aktivit tvoří tohle.   

                                                      
151  Rozhovory s respondentkou, 15. a 22.prosince 2011, Praha, ČR. 
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Já nevyhledávám ruskou společnost, ono to zní jakože jo, ale ono to tak vůbec není. Já naopak, i rodiče se nás 
snažili chránit předtim, abychom primárně vyhledávali Rusy. Já tu snahu hodně se kupit s těma rusky hovořícíma 
nikdy neměla. To že to tak dopadlo, to je věc jiná, primárně tu snahu nemám, spíš naopak, je tam u mě k tomuhle 
nějaká antipatie. (...)  
Já jsem vlastně ruský kamarády tady potkala až s tou Tanjou na tý fildě. A pak se to nabalilo, že jsme si podobný a tak se 
teď všichni známe a jdeme na ty koncerty, kde se všichni potkáváme..ale není to tak, že bych vyhledávala nějaký ruský 

spolky.“ 
152

 
 

Co se týče mého zúčastněného pozorování s Tanjou, shoduje se s tím, jak se vyjádřila v 
rozhovoru. Různé kulturní akce a události, které jsem s ní navštívila, byly většinou židovského či 
izraelského charakteru. Měla jsem např.volné lístky na libovolné filmy v rámci filmového festivalu 
Febiofest, nabídla jsem je k dispozici Tanje a ta si opakovaně několik ročníků za sebou vybrala 
skoro výhradně filmy s židovskou či izraelskou tématikou. Zvala mě také několikrát na koncert 
izraelských hudebníků. 
Kromě toho je ale záběr jejích kulturních aktivit velice široký. Scházíme se i při událostech, které 
nijak nesouvisí s židovstvím ani s Izraelem. Např.jednou měla Tanja několik lístků na divadelní 
představení „Petrolejové lampy“ v divadle Komedie a tam se šešla skupina asi pěti lidí ruské, 
židovské i české národnosti, která se spojila společným zájmem o divadlo.  
Tanja také učí tanec, mívá i taneční vystoupení a tento prvek tvoří velkou část mého kontaktu s ní; 
chodím na její taneční lekce a navštěvuji i taneční vystoupení. Na těchto tanečních lekcích se 
setkávají její české, ruské i židovské kamarádky se společným zájmem o tanec. Máme také obě 
rády balkánskou hudbu a vyhledáváme události a koncerty s tímto zaměřením, kde se také propojí 
naši přátelé různých národností se společnou zálibou v této hudbě.  
Jediné, co jsem z jejích aktivit nikdy nevypozorovala, je zájem o ruské akce, který v našem 
rozhovoru uvedla. 
Z mého zúčastněného pozorování jsem tedy vyvodila ten závěr, že kulturní aktivity Tanji jsou velmi 
bohaté, je tam však znát primární zaměření na židovské a izraelské akce. Tento můj závěr mi Tanja 
potvrdila a rozvinula v rozhovoru následovně : 
 
„Primárně mě zajímaj izraelský a ruský akce. Když prijede nejlepší ruský divadlo, tak je jasný, že celá ruská komunita se 
sejde a jde sborově do divadla, ať je dobrý nebo ne.  
Co se týče židovství, tak společné kulturní události vyhledávám určitě, protože to ti jakoby potvrdí pocit té 
sounáležitosti. Protože já jsem celej život odříznutá od tý okolní kultury a tohle jsou body, kde se to protíná. 
Takže samozřejmě třeba ta Chanuková party nebo takovýhle akce jsou důležitý, zásadní a je to nějakej spojující zážitek. 
Ale na druhou stranu nedělám to výhradně. 
To samý s těma izraelskejma akcema. Ty já miluju. Protože tady je Izrael strašně dobře přijímanej i mezi Čechama. 
Spousta Čechů jde na izraelskou párty nebo na promítání nebo na cokoli, takže tam je vždycky strašně přijemná vřelá 
atmosféra.  
Naopak u těch Rusů to je spíš o tom vzít si svoje nejlepší šaty a ukázat se v komunitě, což mě nezajímá. A obecně se 
Rusům vyhýbám a přiklánim se spíš k Židum a Izraelcům.“

153  
  

Shrnutí kapitoly 3.10. 
všechny respondentky se straní ruské komunitě v ČR a zajímají se pouze o ruské kulturní události, 
jako ruský balet, divadlo apod. Primárně ruské kluby, restaurace či akce pořádané členy ruských 
komunit v Praze jsou jim cizí.  
Naopak velmi kladný vztah vyjádřily respondentky k židovským kulturním akcím. Lena se tolika 
neúčastní, ale ráda by. Nina se díky jejímu příteli zaměřuje hodně na izraelské akce a Tanja na 
obojí se stejnou intenzitou. Jediná Olga židovské akce až tolik nevyhledává.   
  

3.11.Slavení svátků  
 

V této kapitole se zaměřím na to, zda respondentky považují svátky za významný stmelující činitel v 
rámci života etnicko-náboženské menšiny na území ČR. Pokud ano, tak zda zde z tohoto důvodu 
slaví židovské a ruské svátky o to intenzivněji a o které konkrétní svátky se jedná. Zaměřila jsem se 
také na to, v jakém okruhu svátky slaví, zda spíše s rodinou, s přáteli, či s přáteli i rodinou 
najednou.  

                                                      
152  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR. 

153  Rozhovor s respondentkou, 22.prosince 2011, Praha, ČR. 
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A nakonec jsem zjišťovala, zda pro ně mají nějaký význam ostatní nežidovské a neruské svátky, 
jako např. Mikuláš, svatý Valentýn apod.  154  

3.11.a.Židovské a ruské svátky  

Olga se k významu svátků nijak nevyjádřila. Pouze uvedla, že vůbec neslaví ruské svátky, zato 
židovské téměř všechny významné.  
 
Lena uvedla, že svátky za významný stmelující činitel považuje a její rodina zde slaví židovské 
svátky víc než v Rusku, jelikož tam panovala naprostá represe těchto aktivit. Ruský Novyj God 
neslaví s rodinou, ale s přáteli jako český Silvestr. Cituji : 
 
„Jsme hodně soudržní jako rodina a bavíme se o své tradici. Slavíme vysoké židovské svátky jako Jom kipur, Roš ha-
šana, Chanuka, Pesah nebo Purim. Tyhle židovské svátky slavím jen s rodinou, ráda bych je slavila i s přáteli, ale jsou 
stejně asimilovaní, jako já. Ale doufám, že si najdu k tomuto aspektu cestu.  
Blbý je, že mám vážně málo času a taky známých  v obci a tak si těžko hledám čas na židovské aktivity. Ale čím jsem 
starší, tím víc k tomu tíhnu. Takže co se má stát se stane. (...) 
Co se týče Silvestra, tak ten slavím s přáteli a pro mou rodinu bylo těžké pochopit, že nový rok se tu slaví jinak, než v 

Rusku, tedy večeří s rodinou.“
155

  
 

Nina tolik slavení židovských svátků v ČR neholduje, pouze se svým přítelem. Velký význam pro ni 
mají pravoslavné svátky, které slaví s rodinou. V její rodině se však prolínají jak české křesťanské, 
tak židovské i ruské pravoslavné svátky.  Cituji : 
 
„U nás je to fakt komický v tom, že naše Vánoce, Novyj God,slavíme 31.na Silvestra a dáváme si dárky a tradiční jídlo 
od malička máma prostě dělá „gefilte fish“, což je plněná ryba, nejtradičnější židovský jídlo jaký vůbec může existovat. 
(...) Židi to jedí na jejich Nový rok, Roš ha-šana, což je v září, ale my to z nějakýho důvodu máme na toho Silvestra. A 
máme to jako tradici rodinnou, čemu se ten můj chlap hrozně směje, že jsme si takhle adaptovali ty židovský zvyky.  
Jinak slavíme veškerý pravoslavný svátky. Velikonoce, ty pro nás jsou nejpodstatnější. (...)   
Vánoce slavíme komicky, protože slavíme ty český, sedneme si k večeři a koukáme na tu Popelku a dáme si víno. 
Dodržujeme to, že teda když žijeme v Čechách, tak je trapný to neslavit. A toho 24. máme kapra, to že se musí. (...)  
Dárky si ale dáváme až toho 31. (...) A tenhle rok ještě budeme slavit Chanuku do toho, která je vlastně příští tejden 22., 
takže budeme mít troje ty svátky. (...) V rodině teda slavíme pravoslavný svátky a s přítelem slavim ty židovský, slavíme 

všechny ty základní.“
156

  
 

Tanja již uvedla význam svátků v předcházející kapitole 3.10.a.157 Tanja také stejně jako Lena 
uvedla, že v Rusku její rodila tolik neslavila židovské svátky, protože se to za komunismu nedělalo.  
Z ruských svátků slaví pouze Silvestr, Novyj God. K  této příležitosti většinou i přijedou do Prahy 
členové rodiny jako strýc nebo babička. Novyj God slaví tradičně společnou rodinnou večeří, 
dáváním dárků a sledováním ruské televize s projevem prezidenta. Novyj God tedy slaví s televizí 
ve 21:00, jelikož v Rusku je o 3 hodiny víc158.   
Židovské svátky naopak slaví víc s přáteli než s rodinou a to vlivem slavení těchto svátků na 
židovském gymnáziu. Jelikož sestra Tanji teď také chodí na židovskou školu, kde se židovské 
svátky slaví, začíná se tato tradice přenášet i do rodiny. Slavení svátků v její rodině a s přáteli mi 
popsala velmi do podrobna159 : 
 
„Silvestr, Novyj God, je to největší ruskej nenáboženskej svátek, je to něco co slaví celý Rusko. (...)  Máme stromek, 
dárky, večeři... k jídlu se dělaj nějaký tradiční věci (...) „Salát Olivier“ (...) Ten Novyj God je něco, co prostě MUSÍ 
proběhnout. (...) Vždycky k nám někdo přijede, minulej rok k nám přijela mámina kamarádka s přítelem z Německa, 
babička, mámina máma u nás byla zrovna na 14 dní, občas přijede strejda. (...) mám to i ráda, že se sejdem a máš pocit 
tý rodiny. (...)   

                                                      
154   Výklad všech svátků, které zde budu zmiňovat; viz Příloha 2., Židovské svátky a další pojmy. 

155  Rozhovor s respondentkou, 1.prosince 2011, Praha, ČR. 
156  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
157 Co se týče židovství, tak společné kulturní události vyhledávám určitě, protože to ti jakoby potvrdí pocit té 

sounáležitosti. Protože já jsem celej život odříznutá od tý okolní kultury a tohle jsou body, kde se to protíná. Takže 
samozřejmě třeba ta Chanuková party nebo takovýhle akce jsou důležitý, zásadní a je to nějakej spojující zážitek. 

 Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR. 
158  Rusko přešlo tento rok na zimní čas, proto je tam nyní posun o 3 hodiny, místo o 2. tradičně tedy rodina Tanji 

slavila Novyj God ve 22:00.  
159  Úplný přepis rozhovoru uvádím v Příloze 15. 
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A židovský svátky, slavíme spíš z mojí iniciativy. Naši v tom nevyrostli, protože za komouše se prostě neslavili židovský 
svátky. To třeba prarodiče jo. Ale tenhle střední proud, narozenej kolem války, ty neslavili židovský svátky v 60.letech. (...)   
Roš ha-šana je doslova „Hlava roku“,(...) je to Novej rok, koncem září. Ten svátek je prodchnutej duchem evaluace. (...) 
ty děláš  vyhodnocení toho roku. A mě to hrozně sedne, protože školní rok začíná v září nebo v říjnu, dojížděj prázdniny.  
(...)  Deset dní potom Roš ha-šana je Jom kipur, soudní den, (...)  máš prostor pro nějaký rozjímání napříč životem a 
ještě se postíš. Nedělám to, ale líbí se mi to. (...) 
Co ještě určitě slavíme to je Chanuka, slaví se to zhruba v prosinci,  letos to vychází úplně přesně na Vánoce (...) je to 
svátek světel a je to svátek toho oleje, takže se dělaj koblihy, bramboráky, prostě co nejmastnější věci. Jí se olivy. A je to 
sranda, jsou tam ještě k tomu takový aktivity. (...)   
Pak v zimě je ještě Purim, což je taky takovej historickej a veselej svátek, (...) Ségra to slaví ve škole a já jsem to taky 
slavívala ve škole a teď to asi taky budu slavit s partou.  
No a pak je velkej svátek Pesach a na ten se nejí chleba a nic kynutýho, ale macesy. To jsou takový krekry. Ale ty 
macesy my třeba jíme doma celej rok. To je zase něco, co není úplně ortodoxní, ale my je máme prostě hrozně rádi, takže 
je jíme furt. Já se třeba na ten Pesach, kterej trvá 8 dní, snažim nejíst kynutý věci.  A dělaj se dva sedery

160
, večeře. A 

většinou jsem někam pozvaná. (...) Je to fajn, sejdou se přátelé.. (...) 
Šabat je svátek, kterej je každej tejden a slavíme ho, když máme čas a sejdem se doma. A je to hrozně hezký, když se 
zapálej ty dvě svíčky, něco si zazpíváme nebo tak. Není to něco v čem jsem vyrostla, ale chci,  aby v tom vyrůstala ta 
ségra. Není to nucený, je to něco příjemnýho prostě. (...) 
ČUŽM, ta Česká unie židovský mládeže, většinou na všechny ty svátky dělá párty v Roxy, v NODu nebo ve Druhym 

Patře, takže tam třeba jdu.“ 
161

 

3.11.b.Ostatní a české svátky  

Olga jako malá slavila Mikuláše, kterého velmi prožívala. Svátek svatého Valentýna slaví s 
přítelem pouze symbolicky a z toho důvodu, že mívají ten den v restauracích speciální menu a oba 
si rádi zajdou na dobrou večeři.  
 
V rodině Leny se krom ruských a židovských svátků slavil pouze Mikuláš, kvůli dobrotám a 
převlečeným lidem na ulici. 
 
Ohledně Niny jsem již vypsala specifika slavení svátků, včetně těch českých, v předchozí kapitole 
3.11.a..162 České Vánoce s rodinou slaví, protože jim to dle jejích slov připadá trapné neslavit, 
pokud zde žijí.  
 
Jedinou respondentkou, která má k českým svátkům vyloženě negativní vztah, je Tanja. Jak již bylo 
uvedeno výše v kapitole 3.11.a., na základní škole trpěla slavením Vánoc, vánočními besídkami 
apod. Proto velmi uvítala přechod na židovské gymnázium, kde se slavily výhradně svátky 
židovské. Dodnes jí připadá, že tu mají Vánoce „nakyslou chuť“, že se do nich tady lidi nutí a 
zbytečně se z nich stresují. 
Na svá traumata z dětství, spojená s vánočními svátky a Mikulášem, vzpomíná takto : 
 
„Měla jsem takovej pocit odcizení. Ono se to vyvíjelo, na jednu stranu chceš bejt jako ostatní, na druhou stranu nejseš 
jako ostatní a kultura těch ostatních dětí je ti cizí. Takže od tý doby já mám averzi vůči Vánocům, protože pro mě to 
bylo něco, co patří k „TÝ“ masový kultuře, jejíž součástí nejsem, sice bych chtěla bejt, ale odmítaj mě. Je to pro to 
dítě těžký. Mikuláš je podle mě úplně strašnej, ale to je to moje dětství....a ty pokusy začlenit se do komunity. (...)    
Český svátky zkrátka neprožívám vůbec, ačkoli vim, že zrovna třeba 17.listopad je významnej svátek, tak  pro mě 

vůbec.  Vánoce, Mikuláš, Valentýn nebo čarodějnice.. úplně ignoruju.“
163

  
 
 
  

                                                      
160  Seder je obřad pro svátek Pesah, popsaný v hagadě, knize vyprávění a legend. Seder doslova znamená 

„pořadí, uspořádání“. Je to termín vyjadřující zejména domácí bohoslužbu  a předepsaný rituál pro první noc(i) svátku 
Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu osvobození Izraele z egyptského zajetí.  
 viz  STERN, Marc. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění. Praha : Vyšehrad, 2002, str.241-242. 
 a NEWMAN, Ja'akov; SIVAN Gabri'el: Judaismus od A do Z, Slovník pojmů a termínů,  Praha,  Nakladatel Sefer, 
1992, str.167. 
161  Rozhovor s respondentkou, 11.prosince 2011, Praha, ČR. 
162  Vánoce slavíme komicky, protože slavíme ty český, sedneme si k večeři a koukáme na tu Popelku a dáme si 
víno. Dodržujeme to, že teda když žijeme v Čechách, tak je trapný to neslavit. A toho 24. máme kapra, to že se musí. A 
pak toho 31.slavíme normálně ten náš Novyj God.  
 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
163  Rozhovory s respondentkou, 15. a 18.prosince 2011, Praha, ČR. 
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Shrnutí kapitoly 3.11. 
Ohledně svátků opravdu není možné udělat jakékoli zobecnění. Jediná shoda panuje v tom, že 
všechny respondentky slaví židovské svátky. Každá se k nim ale staví zcela jiným způsobem. 
Tanja slaví židovské svátky převážně s přáteli, i když by chtěla rozvinout tradici většího slavení 
židovských svátků s rodinou. Nina slaví židovské svátky pouze se svým přítelem a převážně v 
Izraeli. Lena slaví svátky s rodinou a přála by si je slavit mimo rodinný kruh i s přáteli.  
Z ruských svátků Olga ani Lena neslaví žádné. Tanja slaví pouze Novyj God, ruský nový rok a Nina 
slaví všechny ruské a pravoslavné svátky. 
Co se týče českých svátků, Olga s Lenou slavily pouze Mikuláše jako malé děti. Nina dokonce slaví 
i české Vánoce a Tanja má ke všem druhům českých svátků negativní postoj, neboť jí reprezentují 
jinakost masové společnosti, vůči které se musela jako malá vymezovat. 
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4.Závěr  
 

 Ve své bakalářské práci jsem si položila otázku konstruování identity imigrantů, kteří do České 
republiky přišli s již vybudovanou dvojí etnickou identitou a dostali se pod nový kulturní vliv 
většinové české společnosti. Zvolený problém jsem řešila na příkladu členů přátelské skupiny 
rusko-židovských imigrantek, které do ČR imigrovaly v 90. letech a v českém kulturním prostředí si 
již vytvořily pevné vztahy v rámci vlastní vrstevnické skupiny: ruské, židovské i české. 
   Průnik tří etnických identit jsem sledovala na sebedeklaraci v etnické příslušnosti, na 
vazbách vybrané rusko-židovské přátelské skupiny k nadřazeným vrstevnickým skupinám ruské, 
židovské a české a na vztahování se k festivitám ruské, židovské a české společnosti.   
 
Zhodnocení ukazatelů, na kterých jsem sledovala etnickou / národní identitu respondentek 
 
a) sebedeklarace v etnické příslušnosti  
 
Ruská (ukrajinská) etnická příslušnost  je pro respondetky samozřejmostí, ke které se ale v 
deklaraci etnické příslušnosti primárně nepřiklání. Je pravděpodobné, že se tak děje z důvodu 
negativně přijímaného ruství české společností. Jediná Olga uvedla identitu ruskou na roveň 
identity židovské. Je sporné, zda příklon k ruství souvisí s nízkým věkem Olgy při emigraci a 
následným začleněním do české společnosti bez jakýchkoli problémů; dalo by se usuzovat, že se s 
diskriminací pro své ruství nesetkala a proto se k němu na rozdíl od ostatních respondentek nemá 
problém přiklonit. Na druhou stranu odpověď na přijetí ruské identity českou společností neuvedla a 
důvody, proč tak neučinila jsou pouze domněnkami; přiklonila jsem se k tomu, že neodpověděla 
záměrně, protože si nechtěla připomínat negativní zážitky. Pokud je to tak, tento fakt by odporoval 
teorii o příklonu k ruství z důvodu absence zkušeností s negativním postojem k ruství. 
Jelikož jsem s Olgou komunikovala pouze po e-mailech a na můj poslední, kde se na toto ptám, již 
nezareagovala, zůstává tato otázka pouze v rovině dohadů. 
Velice komplikovanou deklaraci identity má Nina, která doslova uvedla, že na tuto otázku není 
schopná odpovědět. Jako jediná ze všech respondentek má české občanství, ale jako Češka se 
rozhodně necítí. Naopak je jí česká mentalita nejméně blízká ve srovnání s ruskou a židovskou. 
Necítí se ani jako Ukrajinka, protože od svých devíti let nebyla na Ukrajině a vlivem toho, že se 
zřekla ukrajinského občanství ve prospěch českého, má i problém dostat k cestě na Ukrajinu víza. 
Necítí se ale ani jako židovka, protože své židovství objevila až v dospělém věku skrze vztah se 
svým izraelským přítelem. V rozhovorech ale uvedla, že jí bylo židovství odjakživa intuitivně velice 
blízké a podvědomě se o něj zajímala. Její otec se také v židovských otázkách velmi angažoval a 
psal na toto téma knihy, židovství bylo tedy životem Niny prostoupeno ještě předtím, než ho sama v 
sobě objevila. Shrnuje tedy své úvahy tak, že se to má „rozkouskované na tři strany“, ruskou, 
židovskou a českou , a z toho je jí ta česká nejméně blízká. Přiklání se ke každé identitě s ohledem 
na okolnosti, jak se jí to hodí.  
Jednoznačná deklarace židovství byla pouze u Leny s Tanjou. Lena se okamžitě deklarovala jako 
Židovka a to v širším rámci Evropské unie. Její vztah k židovství se však také vyvíjel; v mládí byla z 
vlastních snah velmi asimilovaná a za svou jinakost se styděla, svou židovskou identitu v sobě nijak 
nerozvíjela a naopak se ji snažila potlačit ve snaze zapadnout. Přijala ji až v posledních několika 
letech, kdy projevuje zájem více se ke své židovské identitě navrátit, prohloubit ji. Za symbol 
židovské identity považuje hlavně pocit sounáležitosti.  
Tanja jako jediná má v sobě židovskou identitu zakořeněnou velmi silně a rozhodně ji preferuje před 
identitou ruskou. Nikdy s přijetím své židovské identity neměla problém, pouze trpěla při oslavách 
nežidovských svátků, jako jsou např. Vánoce, které pro ni symbolizovaly pocit jinakosti a vyřazení z 
majoritní společnosti, ve které se nacházela. Nikdy se však proto nesnažila své židovství potlačit. 
Naopak, rozvíjela ho v sobě i studiem judaismu a hebraistiky na vysoké škole. Symbolem židovství 
je pro ni hluboký pocit sounáležitosti, který Židé mají, touha žít v Izraeli a směřovat tam a i jazyk, 
hebrejština. Uvedla dokonce, že nejvíce ze všeho by byla ráda považována za Izraelku.     
Na ruství je hrdá pouze co se týče jeho intelektuální stránky, je hrdá na ruské kulturní dědictví jako 
např.ruská literatura. Odmítá se ale ztotožnit s rustvím v tom „škatulkovém slova smyslu“, kdy je 
„Rusák“ považován na hrubého, vodce holdujícího mafiána a Ruska za nevkusně nalíčenou pani v 
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kožichu. Říká, že Rusy pozná a to, podle čeho je pozná, je jí cizí a je ráda, že to nemá. S rustvím 
se také neztotožňuje proto, protože v Rusku nevyrostla a vyrostla tady. Uvedla také zajímavé 
období ve svém životě, kdy žila v Heidelbergu; poté, co řekla, že je z Prahy ji tam definovali jako 
Češku. Česká mentalita je jí však velmi cizí a silně se přiklání ke svému židovství, který je pro ni 
mostem k transnacionální společnosti.  Židovství je pro ni určitým mostem i k české společnosti, její 
koherentní a nerozpolcená identita začala vznikat až na židovském gymnáziu, které bylo zároveň 
židovským a zároveň českým prostředím, kde ji konečně brali bez předsudků. 
 
Pokud bych tedy všechna výše uvedená tvrzení shrnula, tak jediná shoda nastává v deklaraci 
židovské identity, v hierarchii ostatním identitám se však u respondentek liší. Někdy je židovství 
dáváno na roveň ruství, někdy je ruství zcela opomenuto v deklaraci identity a obecně nejníže je 
hodnocena identita česká, která má pro respondentky zanedbatelnou roli a druhotně za svou ji 
přijala pouze jediná s ohledem na velmi nízký věk při emigraci do CR.   
 
b) kontakty udržované s vrstevnickými skupinami stojícími mimo přátelskou skupinu 
respondentek    
  
Zde se výpovědi všech respondentek shodovaly v tom, že v utváření jejich přátelských vztahů 
teoreticky nehraje národnost jakoukoli roli. Všechny uvedly, že v preferenci kontaktů s lidmi jim jde 
především o vzájemné sympatie a zájmy, nikoli o národnost.  Fakticky se však jejich kontakty liší : 
 
U Leny jsou její přátelské vztahy zaměřené z velké míry na Čechy, což se odvíjí z   její snahy 
asimilovat se. Se znovuobjevením a přijetím své židovské identity však vyjádřila velké přání více se 
angažovat v židovské obci a nalézt si v této komunitě i víc přátel, jelikož jich v této sféře moc nemá. 
Její velký zájem o židovství a židovskou komunitu byl velmi prodchnut celým rozhovorem. 
Olga mi své vymezení přátelských vztahů s cizinci blíže neupřesnila, a tak soudím, že kontakty s 
nejširším spektrem jedinců udržuje Tanja.   
Zajímavé je, že Nina v rozhovoru uvedla, že se nesnaží tolik přátelit s Rusy jako Tanja a tuto 
společnost vyhledávat v tak silném měřítku, jako ona. V reálu má však Tanja daleko multikulturnější 
okruh přátel, než Nina a já sama jsem za naše dlouholeté přátelství s Tanjou nezpozorovala 
jakékoli  apriorní vyhledávání ruské společnosti. Naopak vím o tom, že má mnoho blízkých přátel 
mezi Čechy, Židy, Rusy, Izraelci a mnoha dalšími národnostmi. Tuto skutečnosti a dojem mi sama 
Tanja v rozhovorech potvrdila.  
Uvádí, že s každou skupinou jejích „multi-vztahů“, jak je sama nazývá, má druh přátelství zcela jiný, 
ale nemůže tyto vztahy srovnávat co do kvality.  
Obecně považuje Čechy za chladnější, uměřenější s tendencí k přetvářce, ale říká, že toto 
samozřejmě nemůže vztáhnout na všechny. Uvedla, že po pobytu v Německu, „chtěla objímat 
každého Čecha“ a ve srovnání s Němci, jí Češi najednou připadali daleko vřelejší.  
Rusové jí připadají na rozdíl od Čechů a Němců velmi srdeční a i přátelské vztahy s Rusy jsou  
daleko emotivnější. Na její vkus jsou však tyto emoce často přehnané a to oběma směry; Rusové ji 
strašně vřele přijímají a prožívají přátelské vztahy velmi intenzivně, stačí však maličkost, kterou by 
nesplnila jejich očekávání a jejich emoce se vyhrotí opačným negativním směrem. Tanja se s 
přátelstvím s Rusy v masovém měřítku setkala poprvé při pobytu v Německu, kde nejdřív měla 
právě ten pocit ohromně srdečného přijetí. Stačila ale drobnost jako nedostavení se na něčí oslavu 
narozenin a byl z toho poprask, jak si něco takového mohla dovolit. Uvědomila si tedy, že i tato 
velice emotivní přátelství se svými krajany, která jí chyběla, mají také určité stinné stránky a obecně 
přistupuje k lidem zcela individuálně. Říká, že hledá u lidí otevřenost a opravdovost, bez ohledu na 
jejich národnost.  
O kom se ale z hlediska přátelství vyjadřuje zdaleka nejlépe jsou Izraelci. Vedle obecně české 
chladnosti a ruské přílišné emotivnosti v nich nalézá právě onu opravdovost a ryzí přátelství. 
Vysvětluje tento fakt tím, že Izraelci se jako národ musí vypořádávat se spoustou problémů a tak si 
pomáhají a drží při sobě. Ta mentalita je z jejího pohledu diametrálně odlišná, než tady, kde jsou 
lidé spíše nepřející a neochotní.  
Obecné názory Tanji na jednotlivé národnosti se tedy liší, ale v jejích přátelských vztazích se tato 
zobecnění neprojevují a navazuje přátelské vztahy opravdu s ohledem na individuální kvality 
každého člověka. 
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Na rozdíl od Tanji, podle názoru Niny lze srovnávat přátelské vztahy s Čechy a s Rusy; Nina 
uvedla, že se nijak přátelstvím s Čechy nebrání, ale za celý svůj život v ČR nevybudovala blízké 
přátelství s Češkou či Čechem. Podle Niny tady kamarádství není kamarádstvím, ale jakýmsi 
pseudovztahem. Uvádí, že se snažila o přátelství s Čechy navázat a že se jim nebrání a 
nevyhledává si pro své přátelské vztahy rusky mluvící, navazovat přátelství s Čechy se jí ale nedaří 
a ve finále tvoří většinu jejích přátel v ČR ruští Židé. Říká, že neví, čím to je, že má v tomto ohledu 
asi smůlu  na lidi.  
V jejích přátelských vztazích však došlo k zajímavému vývoji za léta života v ČR. Mnoho let 
udržovala přátelství i partnerské vztahy s Čechy, na tyto vztahy však nyní zpětně nahlíží jako na 
„pseudopřátelství“. Zlom v přátelských vztazích pro Ninu nastal v roce 2005, když se přihlásila na 
Filosofickou fakultu obor tlumočnictví čeština-ruština. Zde potkala další dvě ruské imigrantky se 
stejným příběhem, včetně Tanji, a dle jejích slov s těmito dívkami navázala velmi blízké a hluboké 
přátelství, které do té doby v ČR nenašla. S tímto seznámením začalo také její prohlubování 
kontaktů s rusky mluvícími v ČR, které do té doby neměla. 
Další zlom pro Ninu nastal po seznámení s jejím současným izraelským přítelem,  díky kterému v 
sobě objevila židovství, o kterém se v její rodině nikdy nemluvilo a bylo pouze tušené. Po objevení 
své židovské identity začala navazovat další kontakty s Židy a to především ruského původu. 
Nina tedy uvádí, že Rusy ani Židy pro budování jejích kontaktů a priori nevyhledává, ale že to tak ve 
finále vždy dopadne a kontakty se takto samovolně nabalují. Často přijde i na to, že je někdo 
židovského původu až zpětně, poté co si s ním začne rozumět na základě obecných sympatií.  
 
Dalo by se tedy shrnout, že proklamovaný postoj velké otevřenosti v budování kontaktů se fakticky 
projevuje pouze u Tanji, která jako jediná má ve svých přátelských vztazích široký záběr napříč 
národnostmi. Tento záběr se projevuje i ve volbě volnočasových aktivit.   
 
Podobné závěry jako u přátelských vztahů by se daly nalézt i v partnerských vztazích. Existují zde 
však určité nuance v přístupu jednotlivých respondentek při výběru partnera, preferencích a 
následně faktických  partnerských vztazích.  
Preference při výběru partnera jsou sice v této sféře proklamovány s menší mírou individuálního 
charakteru potenciálního partnera, pouze Olga uvedla, že nemá žádnou konkrétní preferenci. Její 
partner je německý Žid, který se velmi zajímá o ruství. Mají tedy z tohoto hlediska mnoho 
společného. Předtím měla dlouholetý vztah v Čechem, který nebyl Židem a příliš se o židovství ani 
ruství nezajímal. Olga však tento nezájem nezobecňuje na všechny české muže, které však 
považuje z obecného hlediska za nedbalé v ohledu svého zevnějšku s absencí gentlemanství. 
Zajímavé však je, že preferuje české muže oproti ruským,  kteří jsou podle ní spíše hrubí a 
předvádějí se. Celkově preferuje západoevropské myšlení a také má vztah s Němcem.   
 
Ostatní respondentky se ohledně preferencí vyjádřily následovně: Lena si přála židovského přítele, 
v rámci jejího celkového znovuobjevení židovství a snahy angažovat se v této sféře. Uvedla, že si to 
přála z důvodu sdílení společných kulturních hodnot a tradic. Za partnera má však Čecha, který 
není Židem a partnerské vztahy měla pouze s Čechy. Svého současného přítele nepovažuje za 
typického Čecha, který je podle ní negentlemanský  a příliš pohodlný. Rusy ale stejně jako Olga 
považuje za obecně hrubé, což z jejího pohledu Češi nejsou a stejně jako Olga preferuje Čechy 
před Rusy. 
 
Nina má na České muže velmi ostře negativní názor, jinak neuvádí žádné preference s ohledem na 
židovství či ruství. Její současný partner je Izraelec a Žid a až s ním židovství objevila, nemohlo 
tedy do té doby hrát žádnou roli. Velikou zajímavostí je i to, že její současný partner má 
pravděpodobně ukrajinsko-polské kořeny a jeho rodina pochází od Kyjeva; s Ninou totiž mají 
identické příjmení a tato skoro až neuvěřitelná skutečnost je staví do mnoha komických situací.  
Nina uvádí, že se vztah s jejím současným partnerem a s Čechy nedá absolutně srovnat; Český 
muž dle jejích slov není chlap a nemůže si ho nikdy vážit. Uvedla i zajímavý ukazatel v tom, že muž 
u ní klesne, pokud vykonává domácí práce, nikdy by něco takového po muži nechtěla a je to z jejího 
pohledu naprosto nepředstavitelné. Pochází z velmi silně patriarchální tradiční rodiny a její otec by 
dle jejích slov „raději zemřel hlady před ledničkou, protože by ji neotevřel.“ potřebuje tu ženu, která 
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se o něj stará a jídlu mu naservíruje. Zároveň je však ale citlivý a milující a o svou ženu, matku Niny 
se stará. Splňuje však onen symbol pravého mužství, které v českých mužích nikdy nenašla a dle 
jejího názoru to v nich ani není možné nalézt.  
 
Tanja je v partnerských vztazích stejně jako v přátelství velmi otevřená, ale chce od partnera hlubší 
souznění, než od kamarádského vztahu. Partner nemusí být přímo ruské či židovské národnosti, 
rozhodně však musí tyto její identity zcela respektovat, pokud je nesdílí.  Tanja měla dlouholetý 
vztah s Čechem, který tyto její identity nerespektovat a nelichotivě se vyjadřoval o Rusech i Židech, 
na čemž vztah ztroskotal. Nyní má Tanja za přítele Belgičana, který není Žid, ale její identity 
respektuje. 
Tanja uvádí, že samozřejmě z teoretického hlediska si bude více rozumět s ruským Židem, který 
emigroval do ČR v deseti letech, protože toho budou mít spoustu společného, ale fakticky může být 
člověk s touto identitou úplně jiný a souznění s ním nenajde i přes tento společný základ. V této 
souvislosti jako příklad uvedla skupinu Rusů, se kterými chodí do práce, kteří jsou ale tak 
diametrálně odlišní co se týče kulturního zázemí, že s nimi nemá vůbec nic společného i přes 
sdílenou národnost.  
Ohledně českých mužů uvádí shodně jako předchozí respondentky absenci gentlemanství, 
nedostatečnou péči o zevnějšek a také zakomplexovanost. Na rozdíl od Niny však nevyžaduje 
patriarchální model a muž si jí naopak svou pomocí v domácnosti získá, místo aby se degradoval. 
Čeští muži však nejen že ženě nepomohou, navíc ji ani nezabezpečí tak jako Rusové a pokud to 
žena chce, je považována za vypočítavou. Přes všechny tyto proklamace však Tanja nezobecňuje 
žádnou konkrétní preferenci,  obecně má ale velmi vřelý vztah k Izraelcům a co jsem mohla 
vypozorovat za léta našeho přátelství, o Izraelcích se z hlediska partnerských vztahů a charisma 
vyjadřovala vždy zdaleka nejpozitivněji.  
 
Obecný názor na České muže je tedy velmi negativně vnímán shodně všemi respondentkami Jsou 
respondentkami vnímáni jako nezdvořilí a nedbalí o svůj zevnějšek. Jiná shoda u respondentek 
nenastala, snad jen to, že Olga i Lena preferují Čechy před Rusy.  
 
Co se týče volnočasových aktivit respondentek, všechny se velmi straní ruské komunitě v ČR. Nina 
dokonce uvádí, že má k této komunitě jakousi averzi. Uvádí, že jsou to lidé, kteří se neuměli 
pořádně integrovat, mluví jen rusky a schází se jen s Rusy a to je z jejího pohledu špatně.Tanja svůj 
odmítavý postoj dává do souvislosti s „rustvím ve škatulkovém slova smyslu“, které uvedla v úvaze 
o deklaraci vlastní etnické identity, které je jí cizí  a kterým se místní komunita vyznačuje. Olga i 
Lena uvedly, že ruskou komunitu a ruské akce vůbec nevyhledávají.  
Velký kontrast však u respondentek panuje co se týče ruské komunity a ruských kulturních událostí. 
Nemají rády komunitu ve smyslu ruských diskoték, ale velmi rády navštíví ruskou kulturní událost 
jako je divadlo, nebo výstava. Jedná se o významné kulturní události zvláště pro Tanju s Ninou.  
Co se týče aktivit židovské obce či jiných událostí spojených s židovstvím,  kladný postoj v 
angažovanosti vyjádřily všechny respondentky, kromě Olgy, která uvedla, že se někdy židovsky 
zaměřených aktivit účastní a někdy ne, nehrají pro ni velkou roli. Tanja s Ninou navíc do svých 
volnočasových aktivit zahrnují i izraelské kulturní události; Tanja vlivem obecného hlubokého zájmu 
o Izrael a Nina díky svému izraelskému příteli.  
V židovské komunitě a židovské obci má však tendenci angažovanosti pouze Lena a Tanja. Olga i 
Nina uvádí, že se v židovské komunitě spíše neangažují.  
 
Židovská identita respondentek tedy hraje roli při volbě kulturních aktivit (kromě Olgy) a o tuto 
sféru se spíše zajímají i co se týče židovské komunity. Dvě z respondentek se také velmi zajímá o 
ruské kulturní události v protikladu ke kontaktům ruskou komunitou, které se straní všechny 
respondentky. 
V přátelských vztazích panuje u všech respondentek teoreticky otevřenost v budování 
přátelských vztahů a kontaktů bez ohledu na konkrétní národnosti. Fakticky se však tato 
otevřenost  projevuje pouze u Tanji, která udržuje velmi širokospektrální přátelské vztahy. Nina 
navazuje přátelství spíše s ruskými Židy, Lena spíše s Čechy a Olga obecně s cizinci. 
 
c) význam festivit ruské, židovské a české společnosti v životě respondentek 
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Význam festivit  je pro každou z respondentek jiný, jinak festivity dodržují a slaví je také s jinými 
okruhy lidí, v rodině či s přáteli.  
Za nejvýznamnější považují židovské svátky Lena s Tanjou; Tanja uvádí, že slavení svátků je pro ni 
významné z hlediska potvrzení pocitu sounáležitosti. Celý život byla odřízlá od okolní kultury a toto 
jsou pro ni významné spojující zážitky a momenty.  Souvisí to také s jejím traumatem z dětství a s 
českými svátky, jejichž slavení ji utvrzoval v pocitu jinakosti a od té doby k nim má negativní postoj, 
jelikož pro ni toto odcizení symbolizují. Vzpomíná např. na to, že s pocitem sebezapření šla s dětmi 
na Mikuláše, i když jí byl tento svátek zcela cizí, ale chtěla nějak zapadnout a účastnit se. Ve finále 
ale byla jiná nadále a nic dobrého jí tyto snahy nepřinesly. České svátky tedy pro ni symbolizovaly 
něco, co je zakořeněnou součástí kultury, do které sama nepatří, chtěla by, ale odmítají jí. Za velice 
klíčový považuje přechod z české základní školy s vánočními besídkami, Mikulášem atd. na 
židovské gymnázium, kde si konečně přestala připadat jiná a byla mezi svými.  
U Tanji doma se židovské svátky příliš neslavily, pouze dostávala malé dárky na Chanuku. Od 
nástupu na gymnázium začala poprvé slavit židovské svátky, které má spojené s pocitem vlastní 
identity, který na židovském gymnáziu našla. Z vlastní iniciativy se poté snažila zavést více zvyky 
slavení židovských svátků i doma s rodinou, jelikož tyto svátky slaví primárně s přáteli.  
V současné době chodí na židovskou školu i její osmiletá sestra a chce, aby aspoň ona vyrůstala v 
duchu rodinného slavení židovských svátků, které sestra slaví ve škole.  
Židovské svátky nejsou pro Tanju ničím nuceným, tak jako tady vnímá Vánoce, při kterých se lidé 
stresují. Symbolizují pro ni něco příjemného, nenuceného, kdy se sejde s rodinou nebo s přáteli.  
Z ruských svátků se u Tanji doma slaví pouze ruský Silvestr, tzv. Novyj God, který také považuje za 
příjemnou příležitost vidět se s rodiči, sestrou a dalšími členy, rodiny, kteří většinou přijedou  při této 
příležitosti do ČR na návštěvu. 
 
Lena na rozdíl od Tanji slaví židovské svátky s rodinou, ale také je považuje za významný stmelující 
činitel. Slaví je tady také víc než v Rusku, kde panovala represe těchto aktivit. Její rodina je velmi 
soudržná, ctí židovské tradice a baví se o nich.  
Uvádí, že by slavila svátky více také s přáteli, což je další z mnoha vyjádření Leny o snaze více v 
sobě rozvíjet svou židovskou identitu, ke které s věkem víc a víc tíhne. Její nejbližší přátelé ale buď 
nejsou Židé a nebo jsou stejně asimilovaní, jako ona. Tento aspekt může Lena rozvinout skrze 
Tanju, která svátky slaví právě v kruhu přátel.  
Ruské svátky Lena neslaví z českých slavívala pouze Mikuláše, jako malá. Nehrají však pro ni 
žádnou roli.  
 
Olga ruské svátky neslaví vůbec, slaví pouze svátky židovské. Z českých svátků, stejně jako Lena 
slavila pouze Mikuláše. K významu svátků se nijak nevyjádřila. 
 
Nejkurióznějším případem v slavení svátků je Nina, která slaví české, ruské – pravoslavné i 
židovské. Její rodina zastává velmi neortodoxní názor, že národnost a víra se nemusí nutně 
shodovat; jsou to tedy Židé pravoslavného vyznání. V rodině se tradičně slaví všechny pravoslavné 
svátky, z nichž jsou pro ně nejvýznamnější Velikonoce. Slaví také české Vánoce a to klasickým 
způsobem večeře s kaprem 24.prosince. Říká, že její rodině přijde trapné neslavit český Štědrý 
den, pokud  žijí v ČR. Dárky si však rodina dává až na Novyj God. Židovské svátky slaví pouze se 
svým izraelským přítelem a to nejčastěji v Izraeli. 
Nejen že slaví svátky katolické, pravoslavné i židovské, jednotlivé zvyky se v nich dokonce prolínají; 
např. na Novyj God se v rodině Niny vaří tzv. gefilte fish, tradiční židovské jídlo, které se jí na svátek 
Roš ha-šana, čili židovský Nový rok. Tyto zvyky jsou velmi těžko pochopitelné pro jejího izraelského 
přítele, jehož rodina ztotožňuje národnost a víru a velmi pečlivě dodržuje slavení všech židovských 
svátků. Židovský přítel Niny však jezdí často do ČR a sdílí zase s Ninou oslavy jejich pravoslavných 
svátků. V tomto ohledu panují tedy velice liberální zvyky.  
 
Pro všechny respondentky mají židovské a ruské festivity velký význam, pouze Olga se k této 
otázce nijak nevyslovila. Největší význam židovským svátkům přikládají Tanja s Lenou, které 
se skrze slavení těchto svátků vztahují ke své židovské identitě.  Pro Ninu mají větší význam 
svátky pravoslavné.  
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Vztahování se k významu se tedy různí, shoda však panuje v tom, že všechny respondentky 
židovské svátky slaví. V ohledu slavení ruských a českých svátků se výpovědi různí. 
 
Reflexe  teoretických východisek 
 
V  pohledu respondentek panuje v ČR výrazně příznivější přijímání židovské národnosti, na rozdíl 
od ruské. 
Všechny respondentky mají výrazně negativní a traumatizující zážitky ohledně reakcí okolí na jejich 
ruskou identitu. Naopak všechny respondentky se setkaly vesměs s příznivým přijímáním jejich 
židovské identity, v jejich pohledu je v české společnosti o židovskou kulturu zájem a jsou zde znát i 
dobré česko-izraelské vztahy. Tento jejich vjem se odráží i v identitních postojích, které deklarují. 
Osobně zažitá zkušenost migrace a vlastní interpretace této zkušenosti jse projevila jako významný 
faktor aktuální etnické sebeidentifikace. 
 Jak tedy lze charakterizovat aktuální etnickou identitu respondentek v době výzkumu? 
V souvislosti a takto  položenou otázkou reflektuji pojetí identity a integrace, které uvádí 
Eriksen: „Integraci lze používat jako synonymum pro slovo asimilace, tzn. že členové minorit 
pomalu ztrácejí svoji vlastní identifikaci se skupinou a stávají se členy majoritní společnosti... 
Integrace také může znamenat to, že se minorita přizpůsobí majoritě, aniž by se vzdala své kulturní 
či etnické příslušnosti.“.164  
Dvě z mých respondentek, Olga a Lena, jsou velmi integrované do české společnosti a dalo by se u 
nich mluvit o prvním typu integrace, tak jak ho chápe Eriksen, tedy o asimilaci, postupnou ztrátu 
identifikace jako minority a začleňování do majoritní společnosti. Lena pak dokonce uvádí, že si je 
této asimilace vědoma a ráda by se vrátila ke kořenům a obnovila svou židovskou identitu. Míra této 
asimilace také souvisí se silnou snahou zapadnout do společnosti a nevyčnívat. U dalších dvou 
respondentek, Niny a Tanji, by se dalo hovořit o druhém typu asimilace, kdy se minorita přizpůsobí 
majoritě s plným zachováním své kulturní a etnické identity. Tyto postoje respondentky zastávají 
přesto, že se velmi dobře integrovaly do společnosti co se týče jazyka a ovládají češtinu stejně 
dobře jako ruštinu. 
 
Zde se dotýkám také dalšího vymezení identity Eriksenem, který uvádí, že jakákoli identita a 
jakékoli společenství předpokládá kontrast vůči těm druhým a děti přistěhovalců zažívají tento 
konflikt identity, když se pokoušejí žít v souladu se vzájemně neslučitelnými hodnotami. Mým 
výzkumem se nepodařilo prokázat sjednocující postoj. Olga nevyjádřila žádný konflikt identity, což 
je dáno jejím nízkým věkem v době emigrace. Lena se zapadnout snažila a přijala více méně 
hodnoty české společnosti. Nina s Tanjou české hodnoty nepřijaly. Nina neuvedla pocity jinakosti a 
snahy zapadnout, je tomu tak hlavně proto, že čas dospívání trávila s bratrem, se kterým chodila i 
do stejné třídy. Tanja pocity jinakosti  a snahy zapadnout měla v prvních letech života v ČR. 
 
Celkový závěr 
 
Identita ruská je pro respondentky spíše samozřejmostí, kterou primárně spíše nedeklarují. 
Všechny naopak deklarují svou identitu židovskou. Specifický příklad je Nina, která svou identitu 
není schopna definovat. Česká identita je poté pro respondentky spíše bezvýznamná, přestože 
přijaly jazyk, respektují základní normy života české společnosti a podle svého přesvědčení prošli v 
ČR procesem společenské integrace.   

                                                      
164  ERIKSEN, Thomas Hylland: Antropologie multikulturních společností, rozumět identitě. Praha, Triton, 2007, 
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6.Přílohy 
 

Příloha  1.  
Shrnutí a přehled výpovědí respondentek 

 
Tabulka a. 
Soupis a základní charakteristika respondentek   
 

 Tanja Nina  Lena Olga 

Rok narození 1986 1985 1984 1987 

Místo narození Moskva Kyjev Oděsa Oděsa 

Vzdělání  VŠ  
(Mgr.) 

VŠ  
(MUDr.,studuje) 

VŠ  
(Mgr.) 

Vyšší odborné 
(DiS.) 

Vzdělání rodičů VŠ VŠ VŠ VŠ 

Rok při emigraci 1996 1994 1990 1990 

Důvody emigrace pracovní  zdravotní rodinné rodinné 

Důvody volby ČR  dostupnost  
blízká kultura 

sloučení rodiny 
blízká kultura 

sloučení rodiny sloučení rodiny 

Současné místo pobytu Praha Praha Praha Mnichov 

 
Tabulka b. 
Sebeidentifikace a kulturní zkušenosti respondentek v ČR 
   

 Tanja Nina  Lena Olga 

Deklarovaná etnická 
identita 

židovská dle situace židovská židovsko-ruská 

Přijetí české identity ne minimálně ne ano 

Kulturní šok nepřátelství  
nízká úroveň škol. 
jazyková bariéra 

ateismus 
nepřátelství 

nízká kult.úroveň 

nepřátelství žádný 
(příliš nízky věk) 

Jazyková bariéra ano, zpočátku ne ne ne 

Počáteční problém s 
rozdílou stravou 

ano 
zvl.školní jídelny 

ano  
zvl.školní jídelny 
nedostatek ryb 

ne ne 

První dojmy z ČR a jejich 
zpětná reflexe 

negativní 
nezměnily se 

negativní 
nezměnily se 

pouze dětské 
fantasie 

     žádné       
(příliš nízký věk) 

Přijetí ruské identity v ČR velmi negativní   velmi negativní   
(nezarnuje Moravu) 

velmi negativní   bez odpovědi 

Přijetí židovské identity v 
ČR 

velmi pozitivní velmi pozitivní spíše lhostejné spíše pozitivní 

Plány do budoucna v ČR  dlouhodobě ne  dlouhodobě ne ano ne 

Plánovaný budoucí pobyt Belín Tel Aviv Praha Mnichov  
(již zde žije) 

Teoretické preference v 
přátelských vztazích  

s ohledem na národnost  

bez preference 
urč.národnosti 

bez preference 
urč.národnosti 

bez preference 
urč.národnosti 

bez preference 
urč.národnosti 
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Faktické přátelské vztahy 
s ohledem na národnost 

se všemi 
národnostmi 

spíše s Rusy a 
ruskými Židy 

spíše s Čechy spíše s cizinci 

Teoretické preference v 
partnerských vztazích  

s ohledem na národnost 

obecně spíše bez 
pref., individuální 

postoj 

bez pref., však s 
výrazným odmítutím 

Čechů 

preference 
židovské 

národnosti  

žádná 

Národnost současného 
partnera 

Belgičan  Izraelec, Žid  Čech Němec, Žid  

Vyhledávání židovských / 
izraelských kult.aktivit 

rozhodně ano   rozhodně ano   
(zvl.izraelských) 

ano nijak zvlášť 

Vyhledávání židovské / 
izraelské komunity  

ano spíše ne   ano, až v posl. 
letech 

spíše ne 

Vyhledávání ruských 
kulturních aktivit 

rozhodně ano rozhodně ano ne ne 

Vyhledávání ruské 
komunity 

rozhodně ne rozhodně ne ne ne 

Slavení 
ruských/pravoslavných 

svátků 

ano 
pouze Novyj God 

ano 
všechny významné 
a velmi intenzivně  

ne ne 

Slavení židovských svátků ano 
všechny významné 
a velmi intenzivně  

ano 
pouze s izraelským 

přítelem 

ano 
všechny 

významné   

ano 
téměř všechny 

významné 

Slavení českých svátků rozhodně ne ano ano ano 

 
 

Příloha  2.  
Židovské svátky a další relevantní pojmy

165
  

 
▪ Chanuka – dosl.znamená „zasvěcení“, či „dedikace“; osmidenní svátky, které připomínají úspěšné 
makabejské povstání proti náboženské perzekuci vyvolané helenizovanými Syřany ve 2.stol. př.n.l. Povstání 
nakonec osvobodilo Jeruzalém a znesvěcený Chrám, který byl pak znovu zasvěcen – odtud název Chanuka,  
„svátek zasvěcení“.  Vítězní Židé nalezli pouze jediný džbánek panenského oleje, jehož bylo třeba aby v 
Chrámu hořelo věčné světlo, který zázrakem vydržel osm dní, přestože by množství oleje normálně stačilo 
pouze na jeden den.     
Hlavním chanukovým obřadem je zapalování světel, jednoho každý večer, až je jich v předvečer posledního 
dne zapáleno osm.  Zapaluje se chanuková menora, tzv.chanukija, která má 9 ramen; 8 ramen svícnu   
symbolizuje osmidenní oslavy zázraku oleje a prostřední rameno je  určené pro svíci, kterou se zapalují 
ostatní (tzv.šamaš, dosl.„pomocník“). Je zvykem, že zatímco chanukija svítí, hrají si děti s káčou (tzv.drejdl). 
mládež také dostává peněžité dárky. Tradičním jídlem jsou o těchto svátcích koblihy a bramborové placky.166 
 
▪ Jom kipur – den smíření. Jom kipur je nejvyšší židovský svátek. Uzavírá období deseti dní pokání - tradice 
učí, že „na Roš ha-šana zapsáno, na Jom kipur zpečetěno“. Připadá na 10. den měsíce tišti. Tento den je pro 
mnoho lidí jedním z nejvýznamnějších dnů v židovském kalendáři.    
Není považován za svátek nebo za den veselí, je to spíše den sebezpytování, strávený v modlitbách a půstu. 
Půst je jedním z  nejdůležitějších předpisů na Jom kipur. Drží se od západu slunce do setmění následujícího 
dne. Je zakázáno jídlo, pití, sexuální styk, používání kosmetických prostředků a toaletních potřeb, stejně jako 
mytí částí těla kromě prstů a očí.  
Během Jom kipur, stejně jako ve svátek či na šabat, je zakázána veškerá práce. V Izraeli je v tento den 
vyhlášen zákaz jízdy automobilem. Nevysílá televize ani rozhlas. Jsou zavřeny všechny obchody a úřady. 
Jediná výjimka jsou policie, zdravotnictví a armáda.

167
 

 

                                                      
165  Zde vycházím z knihy NEWMAN, Ja'akov; SIVAN Gabri'el: Judaismus od A do Z, Slovník pojmů a termínů,  

Praha,  Nakladatel Sefer, 1992 

166  Tamtéž, str.51-52 

167  Tamtéž, str.74-76 
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▪ Menora – sedmiramenný svícen, tradiční symbol judaismu, někdy též menóra. Samotné slovo Menora je 
odvozeno od slova „lampa“ nebo též „světlo“.  Menora je také symbol, jenž je blízce spojen s židovským 
svátkem Chanuka.   
Jakožto odvěký náboženský a národní symbol lidu Izraele a židovského národa se menora stala spolu s 
olivovou ratolestí státním znakem novodobého státu Izrael.   .

168
 

 
▪ Pesach – často nazývaný Svátek nekvašených chlebů. Je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a 
zároveň jedním z nejstarších vůbec. První ze tří poutních svátků, připomíná izraelský odchod z Egypta, je 
svátkem osvobození židovského národa z tyranského zajetí a zároveň slavnostní probouzení půdy a země.   
Vyznačuje se hlavním zvykem zákazu kvašeného jídla. Hlavním příkazem o svátku Pesach je jíst macesy, 
což je je křehký, rovný, nekvašený chléb, vyrobený z mouky a vody, který musí být upečen dříve než začne 
kvasit. Maces je jediný typ „chleba“, který se o Pesachu může jíst.  
Obřad pro svátek Pesah, popsaný v hagadě, knize vyprávění a legend, se nazývá Seder. Seder doslova 
znamená „pořadí, uspořádání“. Je to termín vyjadřující zejména domácí bohoslužbu  a předepsaný rituál pro 
první noc(i) svátku Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu osvobození Izraele z 
egyptského zajetí. 169 
 
▪ Purim  – nejveselejší z židovských svátků, který  připomíná události zaznamenané v Knize Ester, který 
vypráví, že tento svátek ustavil Mordechaj na památku toho, jak Boží prozřetelnost zachránila Židy v perské 
říši před úplným vyhlazením z rukou Hamana, místokrále Achašverošova. 
Je slaven čtením biblické knihy Ester, během kterého celá obec spustí rámus při jakékoliv zmínce jména 
Haman; divadelním sehráním příběhu Ester (eventuelně jiného veselého příběhu, v jidiš tzv. Purim špil); 
obdarováváním chudých a posíláním dárků mišloach manot (tj. dárky jídla nebo pití) a karnevalem. Jí se 
solený hrách, fazole, trojhránky a koblihy.  
Součástí svátku Purim je i zvyk pití „ad de-lo jada“ (aramejsky „dokud nebude vědět“) souvisí s další 
povinností opít se tak, aby dotyčný nerozeznal rozdíl mezi prokletým Hamanem a požehnaným Mordechajem  
.170  
 
▪ Roš ha-šana – židovský Nový rok, dosl. „Hlava roku“. V období mezi Roš ha-šana  a Jom kipur rozhoduje 
Nejvyšší soudce o osudu každé lidské bytosti. Talmudští učenci dodali tomuto svátku ještě dodatečný význam 
„narozenin světa“, výročí, kdy Bůh svět stvořil.  
V průběhu posledního měsíce v židovském roce, elulu, se myšlenky a modlitby věřících váží k cyklu 
nejdůležitějších svátků, který svátkem Roš ha-šana začíná. S ubíhajícím časem končícího roku zkoumají 
věřící všechno, co učinili a neučinili. Blížící se den stvoření světa je příležitostí, aby si v rodině, s přáteli a 
známými vyměnili lístky s přáním dobrého v nadcházejícím čase. Taková přání si vyměňují také při 
synagogální bohoslužbě, dříve než se obec rozejde k rodinné slavnosti domů. V rámci svátečního jídla 
existuje zvyk jíst v medu omočená, sladká jablka, symbol očekávaných dobrých časů.   
Zvykem je také troubit na naříznutý beraní roh šofar. Byl to právě zvuk šofaru, který se měl ozývat na hoře 
Sinaj při darování Tóry.

171
 

 
▪ Sidur – dosl.„uspořádání, pořádek“. Výraz označující modlitební knížku, v níž jsou liturgické texty 
uspořádány ve stanoveném „pořádku“. Některé sidury obsahují pouze modlitby pro všední dny, jiné pro 
všední dny a šabat, společně s biblickými pasážemi, které jsou součástí synagonálního veřejného čtení z 
Tóry. Sidur šalem (kompletní, úplný sidur) obsahuje modlitby pro všední dny, šabat i poutní svátky..

172
  

 
▪ Sukot – svátek stánků či sklizně, při kterém se připomíná přebývání na poušti. Židovská tradice o svátku 
Sukot referuje rovněž jako o „čase naší radosti“; jeden z veselých svátků, který zároveň symbolizuje konec 
vegetačního období roku a nástup zimy. Období svátku Sukot uzavírá sváteční období, ve kterém se nese 
celý měsíc tišri. Začíná se slavit 15.tišti, což většinou připadá na říjen, a slaví se sedm dní. První den (v 
diaspoře první dva dny) je považován za svátek a platí o něm podobná nařízení jako o šabatu. 173 
 
▪ Šabat – nařízený den odpočinku, ústřední a nejvýraznější obyčej judaismu. Šabat se světí jako sedmý den 
týdne, vyhrazený bohoslužbě a přerušení práce. Začíná západem slunce (soumrakem) pátečního večera, čili 
šabatového podvečera a končí po soumraku sobotního večera.   

                                                      
168  Tamtéž, str.112-113 

169  Tamtéž, str.136-138 

170  Tamtéž, str.159-160 

171  Tamtéž, str.163-165 

172  Tamtéž, str.175-177 

173  Tamtéž, str.190-191 
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V průběhu šabatu jsou zakázány veškeré skutky, které nejsou ve shodě s udržováním šabatové atmosféry; 
zákaz placené práce, jakéhokoli tvořivého úsilí, ale i řízení auta, vaření, hry na hudební nástroje apod.

174
 

 
▪ Talmud – dosl.„učení, studium“. Talmud je soupis rabínských  diskusí týkajících se židovského zákona, 
etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Vedle Tanachu je jedním ze základních autoritativních 
textů židovské víry. Má dvě části; Mišnu, která je psanou sbírkou ustního zákona judaismu a Gemaru, která 
se diskusí nad Mišnou a nad souvisejícími tanaitskými spisy. 
Rozlišujeme Babylónský talmud (Talmud Bavli) a Jeruzalémský talmud, někdy nazývaný též Palestinský 
(Talmud Jerušalmi).

175
 

 
▪ Tóra – dosl. „vodítko, návod, učení“. Tradiční označení pentateuchu, Pěti knih Mojžíšových, neboli první 
části hebrejské Bible. Tóra se skládá z pěti knih: Genesis (Be-rešit), Exodus (Šemot), Leviticus (Va-jikra), 
Numeri (Ba-midbar) a Deuteronomium (Devarim). Tóra ve smyslu Pentateuchu je základním dokumentem 
judaismu. Slovo samotné má kořen v hebrejském jara, „učit“. 
V širším slova smyslu pak slovo Tóra zahrnuje nejen zmíněných pět knih, ale také další dvě části Tanachu a 
Ústní zákon.

176
   

 
 
 
 
 
Příloha  3.  
Tabulka demografického vývoje ruských Židů v letech 1914-2002 

177
  

  

Rok Židovská populace  
v milionech  

Poznámka 

1914 Přes 5,25 Ruské impérium. 

1926 2,67 První celonárodní sčítání lidu v Sovětském svazu. 
Důsledek změny hranic (oddělení Polska a unie s Besarábie s 
Rumunskem) a emigrace. 

1939  3,0 Důsledek přirozeného růstu, emigrace, asimilace a represí. 

1941 5,4 Důsledek připojení západní Ukrajiny a Běloruska, pobaltských republik a 
příliv židovských uprchlíků z Polska. 

1959 2,26 Důsledek Holocaustu. 

1970 2,15  

1979 1,81  

1989 1,45 Sčítání lidu celého Sovětského svazu. 

1993  Méně než 0,4 Pouze Ruská Federace. 

2002 0,265 Pouze Ruská Federace.  
Důsledek masové emigrace a asimilace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
174  Tamtéž, str.197 

175  Tamtéž, str.221-223 

176  Tamtéž, str.232-233 

177  Zdroj :http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Russia#cite_ref-55 
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Příloha  4.  
Obr.1. Židovská autonomní oblast na území Sovětského svazu s hlavním městem Birobidžan
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178  http://en.wikipedia.org/wiki/File:RussiJewish2005.png a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Autonomous_Oblast 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RussiJewish2005.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Autonomous_Oblast
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Příloha  5.  
Obr.2. Přehled židovské emigrace v letech 1880-1928
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Příloha 6.  
Obr.3.Graf výroční zprávy FŽO o projevech antisemitismu v letech 2004 – 2010
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179  Zdroj : http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/39-4.html 

180  Zdroj : viz http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2010.pdf 

http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/vyrocni-zprava-fzo-2010.pdf
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Příloha 7. 
Tabulka 5ti evropských zemí s nejvyšší mírou antisemitismu 

181
  

 

Země Počet Židů v 
dané zemi 

Procentuální zastoupení 
Židů v dané zemi  

Procentuální zastoupení protižidovsky 
smýšlejících obyvatel 

Španělsko 12000 0,02% 46% 

Polsko 3200 0,008% 36% 

Rusko  205 000 0,14% 34% 

Německo 119 000 0,14% 25 % 

Francie 483 500 0,77% 20 % 

 
 
Obr.4.Graf znázorňující vzestup míry antisemitismu v jednotlivých evropských zemích 
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181  Data z roku 2010 dle internetového serveru Jewish virtual library. viz: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html 

182  Zdroj : http://is.muni.cz/th/170616/pedf_m/Diplomka.doc   
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Příloha 8. 
Obr 5. Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR

183
  

 

 
 
 
 

                                                      
183  Zdroj :  http://www.cvvm.cas.cz 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
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Příloha 9.  
Obr.6. Souhlas s účelem pobytu cizinců v ČR 
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Příloha 10.  
Obr.7. Vztah Čechů k jiným národnostem 
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184  Zdroj :  http://www.cvvm.cas.cz 
185  Zdroj :  http://www.cvvm.cas.cz 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
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Obr.8. Graf pozitivního vztahu k národnostem žijícím u nás  
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Příloha 11. 
Obr.9. Graf názorů na množství cizinců žijících v ČR 
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186  Zdroj : http://www.cvvm.cas.cz 
187  Zdroj : http://www.cvvm.cas.cz 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
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Příloha 12.  
Obr.10. Názory na umožnění dlouhodobého pobytu cizincům v ČR 
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Příloha 13.  
Obr.11. Názory na důvody přijímání imigrantů v ČR 
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188  Zdroj : http://www.cvvm.cas.cz 
189  Zdroj : http://www.cvvm.cas.cz 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101136s_ov110419.pdf
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Příloha 14. 
Přepis rozhovoru s Mgr.Pavlem Meytuvem, ředitelem sdružení rusky mluvících Židů v ČR „Berešit“ 
dne 21.prosince 2011, Švandovo divadlo, Praha, ČR  
 
LR: „Takže mě by zajímalo jak jste nabírali členy a rozšiřovali tu členskou základnu? Prostě to sdružení 
vzniklo a co se dělo pak? Oslovovali jste lidi přes internet nebo v nějakém časopise..? Já totiž zjišťovala 
nějaké informace i na statistickém úřadě a tam mě řekli, že ruští nebo rusky mluvící Židé jsou v Čechách dva. 
To je samozřejmě nesmysl. Řekli mi, že od nich něco těžko zjistím, protože je to dobrovolný údaj a lidi to 
prostě neuvádí při tom sčítání. O tomhle nejsou nikde žádné informace a proto jste pro mě hrozně vzácný 
zdroj, protože tady o tom nikdo nic neví.. mě jde o to, že bych v té práci chtěla nějak popsat tady to vaše 
zázemí rusko-židovských imigrantů...“ 
PM: „Ano, židovství vůbec je taková váhavá věc. A u rusky mluvících, to už vůbec....Já vlastně ani pořádně 
nevím, co jsme pro to udělali. My jsme pro to vlastně neudělali nic, ale každý nějakého Žida znal a ten znal 
zase pár nějakých dalších.. Takže spíš se to šířilo takhle ústně mezi přáteli a já si pamatuji, že  jsme měli pár  
schůzek...5 lidí, 10 lidí..a pak jsme udělali nějakou akci a já bych řekl, že to, že se ty lidi dali dohromady, to byl 
účel toho sdružení.“ 
„No právě. Ale mě jde o to, jak lidi, mimo vás, té skupiny přátel, vůbec mohli zjistit, že nějaké takové sdružení 
existuje? Jestli o tom třeba někde vyšel článek nebo tak?“ 
„Já myslím, že na začátku to mělo impuls z vnějšku. Já i moje žena jsme naše mládí dost často trávili v 
moskevské synagoze, tam byla společnost mladých lidí a jeden z těch lidí se profesionálně věnoval židovství 
a v určitém okamžiku byl docela významnou osobností u Rabbi Berela Lazara, což byl zástupce Chabadu v 
Moskvě. O tom člověku toho najdete hodně, to je známá osobnost, přítel Putina a tak. Takže on tam v 
Moskvě nabral obrovskou sílu a buď sem ten náš kamarád přijel, nebo jsme se někde potkali v Berlíně, teď si 
nepamatuji... a on říkal, že se rozšiřujeme po Evropě, že je spousta rusky mluvících Židů v Německu, 
samozřejmě v Izraeli, v Americe a že chceme vybudovat nějakou mezinárodní síť. A pokud najdeme u sebe 
dostatek členů, natolik aby to vypadalo jako obec, tak dostaneme finanční podporu a budou společné 
mezinárodní akce a tak dále...toto se stalo na začátku a my jsme se zamysleli, jestli vůbec někoho známe. 
Takže znali jsme někoho, ten zase znal další dva a tak dále, takže v určitém okamžiku byl z toho takový 
aktivní spolek 5ti nebo 10ti lidí a my jsme si řekli „Jo..organizace je, můžeme to formalizovat na ministerstvu 
vnitra...“ těch lidí bylo možná 5 možná 20 já už přesně nevím, ale moc jich nebylo a  původně jsme si mysleli, 
že to bude jen taková formalita..že není důležité, kolik těch lidí je, důležité je, že jsou tady nějací lidé  a že je 
tam formální hlavička, že je to občanský sdružení. A skutečně nějaký peníze nám na to ta mezinárodní 
organizace dala a my jsme se rozhodli, že otevřeme kulturní centrum. A v okamžiku, kdy jsme to centrum 
otevírali, tak tam najednou bylo sto lidí, nebo možná víc.“ 
„A já se právě pídim po tom, jak je to možný, jak se to ty lidi mohli dozvědět?“ 
„Já si to umím představit takhle, že v podstatě všichni ti naši členové se dají rozdělit do tří skupin; jedna 
skupina lidí jako my, takový nový emigranti, kteří přijeli v posledních 15ti letech z Ruska nebo ze Sovětského 
svazu. Pak tady byly manželky nějakých Čechů, které tady bydlí i 30, 40 let..my jsme znali jednu, ta zase 
znala 2 další a takový pani, který zase měly svůj okruh. A za třetí to byli rusky mluvící lidi, který přijeli z 
Izraele. Nejdřív jeli do Izraele a pak buď z osobních důvodů nebo pracovních, jako třeba pro Kenvelo

190
, byli 

tady. A zase, stačil jeden z toho okruhu a ten znal pět dalších a ty zase znali každý pět dalších...to šlo 
poměrně rychle a já bych řekl, že možná ten okamžik otevření toho centra byl zlomový, tam se sešlo to 
maximum, všichni kdo s tim měli něco společného, tak tam prostě přišli. Všechny to najednou zajímalo   a 
byla to prostě taková velká akce. Na té ceremonii bylo rozhodně přes sto lidí.  
Pak jsou ještě další společný body jako ta židovská škola, kde se vzájemně znají ty rodiče.  
A potom jsme naplánovali, že budeme dělat věci v konceptu té mezinárodní asociace, což v éý době – a to 
byl začátek tisíciletí – znamenalo především podporu Izraele. To bylo období, kdy tam pořád vybuchovaly 
bomby a ten rok 2002, 2003 to bylo hrozné období pro Izrael. A my jsme udělali následující věc; v tom Izraeli 
byla skupina matek dětí, které byly nějak zraněné, zohavené nebo zemřely... tam byl i ten známý výbuch na 
diskotéce. Ty matky udělaly nějakou iniciativu, že něco ty izraelské děti kreslily a byla z toho putovní výstava 
„Děti proti teroru“. Ta výstava byla nejdřív v Berlíně a to dělala ta německá filiálka, která byla velice aktivní a 
pak my jsme zorganizovali, že ta výstava přijela sem v létě 2003. A to byla obrovská akce, ty matky přijely z 
Izraele. A ta výstava trvala asi měsíc. To byl zase takový významný krok od nás,  na to byly finance a my 
jsme to zařídili.“  
„A jaká účast byla na té vernisáži?“ 
„No to nikdo nespočítal, ale poměrně dlouho to trvalo, to byla stálá expozice, pořád tam byl někdo od nás, kdo 
tam měl službu a každý týden tam něco probíhalo. Nějaký koncert, nějaká beseda, něco... nějaký program, 
který měl trvání a náboj. Když byla vernisáž, tak tam byla spousta lidí, ale to byli možná víc Češi.“ 
„A víte nějaký přibližný počet členů toho sdružení?“ 

                                                      
190  Izraelská firma s oblečením. 
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„Tak nějaké seznamy byly. Taková ta stálá základna, to bylo několik desítek lidí. Do stovky to asi nedosáhlo, 
ale vždycky jsme na nějaké akci napočítali, že tak 50, 60 nebo 70 lidí tam bylo. Každopádně musím říct, že 
jsme nečekali, že těch lidí bude tolik, takže to bylo příjemné překvapení, ale pak to bohužel skončilo a lidi se 
rozpadli na různé skupinky mezi sebou.“  
„Takže  v dnešní době se už nic neorganizuje?“  
„Ne.. bylo to takhle, začalo to možností dostat peníze a skončilo to nemožností dostat peníze. My byli  
financováni z Moskvy a dokud jsme to měli, tak jsme mohli něco dělat.  A v okamžiku, kdy oni řekli „Tak nás 
už to dál nebaví, že budeme vaše aktivity proplácet.“ tak jsme už nemohli nic dělat, protože my jsme nebyli 
lidé, co umí zařizovat granty a mluvit se sponzory a tak..tohle se nám nepovedlo. My jsme fungovali asi rok a 
půl nebo dva roky tak nějak aktivně. A vždycky jsme nad tím přemýšleli, z čeho by ta organizace mohla žít, 
ale nic jiného než to centralizované financování

191
 se nám nepodařilo zařídit a v momentně kdy skončilo,  tak 

jsme skončili i my.  
Ale jak říkám, účelem toho sdružení bylo, aby se lidi seznámili a zformovali do nějakých svých skupin podle 
sympatií a tim jak to skončilo, tak ten život probíhal dál, separátně. My dodnes máme tak 5 – 6 lidí, se kterými 
se vždycky rádi vidíme, se kterými se scházíme, jezdíme na výlety...  a známe se skrze to sdružení. Předtím 
to nebylo, předtím jsme nikoho neznali, když pominu jednu paní, kterou jsme znali od začátku a která je tady 
asi 40 let. Ona se taky skrze to sdružení seznámila s několika dámami, které měly společnou minulost, 
společné zájmy a zaměstnání a ony jsou dodnes pořád spolu, ty 4 ženy a ani k tomu nepotřebují to sdružení. 
Takže svůj účel to splnilo a pak už jsme to nepotřebovali. 
Ale v tom sdružení se aktivně angažovali zajímaví lidé, třeba hodně se účastnil pan Jefim Fištejn

192
, což tedy 

nevím, zda by se nějak veřejně hlásil k židovství, ale k nám chodil dost často. A to samé  Lilian Malkina
193

 a 
bylo tam spoustu dalších zajímavých osobností.  
A zase ty lidi jsou migrující, někdo přijel, pak po roce odjel..a nebyl tam žádný základ. Protože v Chabadu je 
základem víra. Teď zrovna jsem byl na tom zapalování menory

194
 a tam byla americký ambasador, izraelský 

ambasador, bývalý premiér Fischer, primátor Svoboda a ještě několik stovek lidí kolem...prostě ten Chabad, 
ten to umí zařídit..u násnic  takového nebylo. Nebyli jsme religiózní obec.    
 
Na začátku těch činností po založení, jsme se samozřejmě snažili sehnat podporu podobných organizací. A 
především jsme šli za Židovskou obcí v Praze, uvnitř té  se nám taky nepodařilo vytvořit nějakou skupinu, 
oni nám řekli, jste členové židovské obce a tak k čemu ještě nějaká zvláštnost navíc? Konkrétně jsem šel za 
panem Borgesem

195
 s tím, jestli nám chtějí nějak pomoct, nějak nás podpořit a nebo nám dát nějaký prostor 

pro naše zázemí. A ten pan Borges řekl větu, kterou si pamatuji dodnes, že :  „Víte co, vy kdyby jste přišli a 
řekli, že jste rusky mluvící Židi a chcete podpořit Židovskou obec, třeba tím, že nějaký z jejich prostorů 
pronajmete za komerční nájemné, no tak všichni vás budou mít rádi, ale když přijdete a řeknete, že vy jste 
rusky mluvící Židi a proto potřebujete abychom vám třeba zdarma dali nějaký prostor, tak k čemu vás 
potřebujeme? S tim u nás opravdu nepochodíte.“ takže s Židovskou obcí to moc nešlo.  
Naopak ten Chabad... když byla ta výstava a my jsme jí připravovali, tak jsme našli úžasný prostor ve sklepě 
Betlémské kaple. Což na výstavu byla prostě bomba, centrum Prahy, obrovský prostor, atmosféra.. jenže 
nějaký rabín z Izraele, když se to doslechl, že to má být Betlémské kapli, tak řekl, že prostě židovská výstava 
nebude na církevní půdě. Všichni jsme mu vysvětlovali, že to není církevní půda, že je to akademická půda, 

                                                      
191  Financování od „World Congress of Russian Jewry“ (Světové sdružení ruského Židovstva). 
 viz  http://www.wcrj.org 
192  v Česku žijící a česky píšící publicista, esejista a scénárista, původem z Kyjeva. Nejvíce je znám pro své 
dlouholeté redakční působení v Rádiu Svobodná Evropa. 
 viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Jefim_Fištejn 
 V jednom internetovém rozhovoru na otázku, zda se cítí být Rus, Ukrajinec nebo Čech, odpověděl následovně: 
 Na tuto otázku je těžká odpověď, protože kdyby můj kmen a moji rodiče putovali na své historické pouti trochu 
dál a narodil bych se, dejme tomu, v Mongolsku jistě bych se necítil kvůli tomu být potomkem Čingizchána, zůstal bych 
tím, čím jsem, synem svých rodičů a nepochybně synem svého národa, což je národ židovský. Tradicím a celkově této 
pospolitosti jsem zůstal věren. Ovšem samozřejmě v Čechách jsem nabyl svou druhou vlast, která je vlastí v podstatě 
jedinou volenou a volenou rozumně, rozumem, nikoliv pouze z rozmaru narození, které člověk ovlivnit nemůže, takže já 
pokládám za svou vlast nyní Českou republiku. V 70. Letech jsem se domníval, že tou vlastí je československý stát, ale 
ten neměl dlouhého trvání. 

 viz http://www.rozhlas.cz/strednicechy/tandem/_zprava/jefim-fistejn-v-tandemu--672154 
193  Herečka původem z Estonska žijící u nás, známá především rolí babičky ve filmu Kolja. 
194  Sedmiramenný svícen, tradiční symbol judaismu. Chanuková menora má  9 ramen; 8 ramen svícnu   
symbolizuje osmidenní oslavy zázraku oleje a prostřední rameno je určené pro svíci, kterou se zapalují ostatní (šamaš). 
Tento svícen se správně nazývá Chanukia, nicméně někteří neizraelští Židé používají označení menora.  
 viz NEWMAN, Ja'akov: SIVAN Gabri'el: Judaismus od A do Z, Slovník pojmů a termínů. Praha,  Nakladatelství 
Sefer, 1992, str.112-113. 
195  Tajemník Pražské židovské obce 

http://www.wcrj.org/news/all-news/sng/detail.php?ID=19&fb_source=message
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jefim_Fištejn
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/tandem/_zprava/jefim-fistejn-v-tandemu--672154
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že je to dávno odsvěcené..ale on že prostě NE, že to prostě nebude! Tak já jsem šel za panem Barashem
196

 
do Chabadu a řekl jsem mu: „Rabbi, chceme udělat to a to, jsou to takový krásný prostory, tak co myslíte, je 
to možný nebo není to možný..“ a on mi řekl : „Je to v pořádku, já ho ukecám, je to pro dobrou věc.“ a bylo to 
tam nakonec. Takže i tyhle rabínský věci šly řešit. A když jsme to pořádali, tak on přišel, udělal velkou slávu, 
všechno to zasvětil..takže s Chabadem to bylo výborný.  
Když jsme hledali ten sponzoring, tak jsme měli jednoho člena, který zkoušel nějak spolupracovat s 
Mariánskými lázněmi a nás napadla myšlenka, že voda je takový symbol, Izrael je poušť a tak dále, že  
bychom tam poslali kontejner minerálek. A pro ně by to byla dobrá propagace, nějaký public relation a pro nás 
by to byla nějaká akce a všechno jsme naplánovali, připravili a v tom okamžiku se tam změnili vlastníci a řekli, 
že Izrael nás vůbec nezajímá, tohle pro nás není vůbec cesta...takže se to neuskutečnilo. Všechno bylo 
připraveno, že tam pojedeme, do Beer-Shevy, město v poušti, primátor Beer-Shevy byl připravený nás 
přivítat. Plánů bylo mnoho, málo se z toho uskutečnilo. Ta výstava to byla taková nejzajímavější akce.  
Pak jsme nakoupili za několik tisíc euro knížek a udělali jsme knihovnu. Částečně jsme je přivezli z Izraele, 
zase to bylo proto, že zabezpečíme té obci religiózní židovskou literaturu v ruštině. Vytiskli nám ty Tóry, Bibli, 
dali nám spoustu literatury. A kolem toho jsme nakupili zajímavý knížky v ruštině. Protože děti tady vyrůstají a 
ne každá rodina má doma knihovnu. My jsme ty knížky půjčovali a půlka se toho tedy ztratila.  
Dělali jsme hodně židovské svátky a to vždycky byla sranda. Dělali jsme Roš ha-šana a Purim, to je na 
jaře. To je svátek, který oslavuje, že Židi jak žili v Egyptě, asimilovaně a tak dále, tak faraon měl poradce,  
Haman se jmenoval, ten byl antisemita, který směroval faraona, že musí všechny ty Židy povyvraždit, ale  
faraon měl za ženu Židovku a ta mu vysvětlila, že to není správné a nakonec všechno dopadlo naopak a na 
počest se oslavuje ten svátek Purim. A tradicí je na ten svátek dělat tzv.„Purim Spiel“ takové představení, 
veselé, zajímavé, na toto téma, ale i na moderní motivy atd. A my jsme to zorganizovali, sešlo se asi 15 lidí a 
my jsme udělali ten Purim Spiel s dětmi, texty jsme napsali, písničky, kostýmy a bavili jsme se s těmi dětmi.. 
to bylo opravdu něco.  
Pak jsme udělali na popud té mezinárodní organizace, protože oni dělali a myslím, že dosud dělají v Berlíně 
takový konkurz, který se jmenuje „Zlatá Chanukia“.  Což je konkurz židovských talentů. A u nás byl jeden 
takový houslista Saša Shonert..  To byl jeden z našich členů. A my jsme ho na ten konkurz jednoduše poslali 
na a on tam něco vyhrál, teď nevím jestli druhé nebo třetí místo. A dostal i nějakou finanční odměnu za to, 
dostal nějaké ocenění. A když člověk buduje kariéru, tak snad mu to nebylo od věci a nějak mu to pomohlo, 
dnes je poměrně slavný. 
Já jsem byl na tom finále a nevím jestli znáte zpěváka, byl hrozně známý v Sovětském svazu, v Rusku, 
Kobzon... to byl takový ruský Sinatra. Tak ten tam hodinu zpíval, prostě to mělo úroveň. Ne že tam přišly 
nějaké malé děti a něco tam zahrály, byl to velký koncert v centru Berlína, co trval asi 3-4 hodiny. Takže toho 
jsme se třeba zúčastnili, takových mezinárodních akcí.   
Pak jsme taky dělali koncert na podporu Izraele v Městské knihovně. A přišlo na 400 lidí. Netvrdím, že tam 
nebylo volné místo, to bylo, ale čtyři stovky lidí tam rozhodně byly a byli to Češi. My jsme pozvali lidi, udělali 
jsme reklamu, plakáty, mailem jsme obesílali různé organizace. Mimochodem kdo s námi hodně 
spolupracoval, to byla organizace, teď přesně nevím jak se jmenuje, ale něco jako „Křesťané na podporu 
Izraele“, ta organizace má i nějaké zástupce v senátu.  
No a my jsme dělali tento koncert vlastními silami, vystoupil tam taky ten Schonert a byl to program asi na 5 
hodin. A přišli ambasador Izraele, americký ambasador, lidi z rádia Svobodná Evropa, spoustu lidí.. a bylo to s 
dobrovolným vstupným, takový charitativní večer, vybrali jsme tam asi 50 tisíc ten večer a poslali jsme to té 
izraelské pobočce na nějaký program rehabilitace těch postižených dětí.  
Dělali jsme i různé sociální projekty, jako pomoc v adaptaci těm, kteří sem přijeli, nemluví česky, nevědí jak 
na to, potřebují třeba právní pomoc..  Ale zase, to je všechno o penězích a nám se nepodařilo, aby to mohlo 
fungovat. Já doposud dostávám nějaké maily, jakože „My jsme o vás slyšeli a potřebujeme od vás to to to...  “ 
takže nějaký stopy na internetu jsou, dá se to dohledat. Já vím, že pokud zadáte moje jméno, tak tam vyskočí 
i ta minulost o tom sdružení, mimo jiné a mimo mé současné aktivity. Rozhodně byly nějaký články. 
Taky to mezinárodní sdružení bylo poměrně silné, já nevím, jak funguje teď, ale já vím, že jsem třeba po 
telefonu dělal rozhovor pro nějakou americkou rádiovou stanici, v ruštině, pro nějakou židovskou rádiovou 
stanici v New Yorku. A ptali se mě, co děláme na podporu Izraele, zda děláme nějaké sbírky a tak.  
Pak jsme ještě měli v plánu, ale sešlo z  toho, protože na to nebyly finance, že bychom tady mohli 
zorganizovat pobyt těch zraněných dětí, na jejich rehabilitaci. Že by sem z Izraele přijelo 20, 30 dětí. A to se 
zase neuskutečnilo z nejrůznějších důvodů, a to hlavně z důvodů financí. Všichni všechno chtěli, ale nikdo to 
nechtěl dělat zadarmo. Prostě to nešlo dát dohromady. Jak říkám, Amerika, Rusko, Německo, to se absolutně 
nedá srovnávat, tam ty lidi měli jiný status, jiné finanční zázemí a fungují úplně jinak. U nás to moc nešlo. 
Všichni jsme sami byli imigranti a sami jsme nevěděli co a jak.. ale bylo to zajímavé období rozhodně.“ 
 
 

                                                      
196  Rabbi Manish Barash, hlava centra Chabadu v Praze. 
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Příloha 15. 
Úplné citace rozhovorů, řazené chronologicky dle kapitol 
 
3.3.c.Deklarovaná etnická identita respondentek 
 
Nina :   

   „Na tohle nejsem schopná odpovědět. Já mám tu výhodu, že svět je pro mě hrozně hrozně malej, 
fakt, já se necítím doma nikde, na druhou stranu se cejtim doma všude. Jak se mi to hodí. Když hrají 
hokej Rusové s Čechama, tak  ten kdo vyhrává, tomu fandim. (... ) 
Jako Ukrajinka se necítím, já jsem nikdy nebyla na Ukrajině od tý doby. Táta ještě nějakou dobu lítal tam a 
zpátky kvůli práci, ale my jsme tam od tý doby nebyli. Je totiž hroznej problém dostat tam vízum, protože my 
když jsme žádali o vízum, že se tam pojedem podívat, že je to vlastně naše rodná země, tak nám řekli na 
velvyslanectví, že nám to vízum nedaj, protože jsme se zbavili jejich občanství a máme český občanství 
všichni. Strýc tady totiž bydlel už asi 40 let a my jsme žádali o občanství s tím, že je to spojení rodiny, že tady 
máme příbuzný. Rozhodně ale nemůžu říct, že bych byla Češka. (... ) 
Ani se necítím jako židovka, ale je mi blízká ta mentalita těch lidí, protože jsem vyrůstala v jejich okolí. I v tom 
Kyjevě, kde jsme bydleli, tak veškerý naši známí byli ruští Židé. A i tady, veškerý moji ruští známí tady, jsou 
ruští Židé. Ale nikdy na to nekladu nějakej důraz nebo že bych si je podle toho vybírala. Ale ta mentalita tak 
nějak inklinuje k sobě, pak zjistíš, že si s těma lidma rozumíš a dohledáváš ty důvody proč vlastně a pak 
teprve to zjistíš, že ten dotyčný je třeba Žid. Protože máme ty podobný příběhy, že všichni jsme byli nějak 
vytržený z toho kontextu a přestěhovali jsme se a tak. (… ) 
A to židovství svoje jsem zjistila až dospělým věku, až když člověk nějak zapojuje mozek, tak je to pro mě 
o to zajímavější, že já jsem k tomu vždycky hrozně inklinovala. Že jsme měli psát nějakou práci a já jsem 
psala o historii židovství, chtěla jsem do Izraele (... ) a to všechno úplně spontánně. Četla jsem ty tátovy 
knížky a řikala jsem „Proč furt o těch Židech, co s nima furt má,že to furt vomílá?“ a i povahově jsou mi blíž, 
protože ten táta je prostě takovej. Takže máme krásný židovský přijmení a všichni z našeho rodu jsou Židé, 
ale ty svátky vůbec neslavíme. Slavíme pravoslavný svátky, chodíme do kostela na Velikonoce. Přítel, kterej 
je Izraelec a čistokrevnej Žid, ten tohle absolutně nedokázal pochopit, protože oni to dávaj do kupy, národnost 
a víru, ale ono to tak prostě není. (… ) 
Ale rozhodně nemůžu říct, že bych se nějak ztotožnila s českou mentalitou, je mi to prostě vzdálený. 
Nemám nějaký problémy, že bych měla pocit nějaký vyřazenosti ze společnosti, to ne, ale nemůžu říct, že 
mám nějakýho dobrýho českýho kamaráda. To fakt ne, spoustu známejch, ale přátel to fakt ne, minimum. Je 
mi blízká ta ruská mentalita nebo ta židovská, ta izraelská, protože teď furt jezdim do Izraele, takže mám to 
takhle na ty tři strany rozkouskovaný… a z toho je mi ta česká asi nejmíň blízká.“  
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Nina : 
„Tátova nejznámnější knížka  je román o pěti židovských rodinách, které se stěhují z Ukrajiny během těch 
prvních dvou nebo tří emigračních vln v 80. a 90.letech a stěhujou se do Izraele, jako návrat domů.. a on to 
píše hrozně negativně v tom, že nechápe, proč ty lidi chtějí do Izraele. On nedává do souvislosti to, že 
jsi Žid a že musíš žít v Izraeli, tohle on nikdy nesdílel, on je naprostý antisemita v tomhle. Právě Lior 
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řikal, že tohle je unikát, že to je neuvěřitelný, že nechápe, jak člověk, kterej byl celej život stíhanej za to, že je 
Žid, může mít takový názor. Naopak všichni chtějí do Izraele, když konečně můžou, být mezi svými. Ale táta 
ne, on říká, že nechápe, jak člověk, kterej vyrostl na Ukrajině, kterej miluje tu zem a miluje ten Kyjev a miluje 
ty šeříky, jak mu může jebnout v tý hlavě a jak se může odstěhovat do nějaký pouště někde v prdeli, která ti 
ani nic neřiká, protože to prostě není tvůj domov, jenom proto, že někdo někde řekl nebo napsal, že to je 
židovskej stát, kde bysme měli žít. (… ) 
On je v tomhle opravdu unikát a přitom se hrozně zajímá o to židovství a podporuje to židovství, píše o těch 
židovskejch obětech, má veškerou historii válek a židovských pogromů, je v tomhle vzdělanej neuvěřitelně. Je 
jeden z mála spisovatelů uznávaných v Jeruzalémě a přitom zastává tyhle názory.“  
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Tanja : 
„Určitě se cejtim víc jako Židovka, protože já jsem nevyrostla v Rusku, já jsem vyrostla tady. Ale tady 
je ta společnost taková, že já se s ní nemůžu identifikovat. Takže mám silnější přístup k židovství než 
k ruství, rozhodně. (… )  
Stejně jako v Rusku, tak i tady jsme vlastně v menšině. V Rusku se moji rodiče a celá rodina musela 
vymezovat vůči zbytku, nejsi jen občan Sovětskýho svazu, ale jsi Žid. To je jakoby nějaká úniková 
identifikace. A to samý tady, my přijedeme sem, mluvíme rusky a samozřejmě to přijetí je velmi negativní, to 
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198 Lior je pseudonym pro izraelského přítele Niny, viz dále v kapitole 3.10.  
199 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  
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prostě víme jak je to tady, nikdo jinak než „Rusák“ ti neřekne. Takže se zase k tomu židovství přikláníš (... ) je 
to taková berlička v podstatě, že najednou já nemusim nikomu dokazovat, že presto že jsem Ruska, jsem 
kvalitní člověk, protože já jsem Židovka a to je mezinárodní národnost.  
(… ) Větší význam má pro mě židovství, protože židovství není vázaný na nic. Je to něco, co je mezinárodní. 
Je to nějakej baťůžek, kterej na sobě máš, ve kterym je celá historie, celá kultura, celá paleta, která není ani 
vázaná na jazyk, protože Židi jsou všude a teoreticky funguje to, že ty kamkoli přijdeš, do jakýkoli země, kde 
existuje židovská komunita, tak se k ní můžeš přidat. (… ) 
Já nechci bejt Ruska, protože je pro mě nevýhodný bejt Ruska. Protože Ruska to je ta co nosí podpadky 
a maluje se a má ráda značky. To je tady ta škatulka. Jako co je ruská komunita, je strašně různobarevná 
pestrobarevná od uklízeček po vysokoškolský profesory, takže jasně, s těma intelektuálama, třeba mámy  
kolegové, ze Svobodný Evropy, novináři nebo lidi co pracujou v tom rádiu, tak to jsou opozičně laděný 
intelektuálové, tak s těma se samozřejmě identifikuju nehledě na židovství. Ale když vidim partu Rusů, co 
někde chlastá nebo řve, tak se s nima samozřejmě neidentifikuju. To je zase to, že si myslim, že národní 
charakter neexistuje. Já se identifikuju se všema vzdělanejma chytrejma přemýšlejícíma lidma. A ne jako s 
národností. (... ) 
Když přijedu do Izraele a mluvim tam na ně hebrejsky a oni se mě ptaj ze který části Latinský Ameriky 
pocházim. Protože já nemám ruskej přízvuk, já mám prostě španělskej přízvuk z nějakýho důvodu. (…) 
Málokdy mě tipujou na Rusku a mě to vlastně dělá dobře, já nechci bejt. Pro mě je to kompliment, že 
nevypadám jak Ruska. (…) To „ruství“ v tom škatulkovym slova smyslu – že se koukneš na člověka na ulici a 
Rusy většinou poznáš...Já je poznám. A to na základě čeho je poznám, tak to se mi nelíbí. A to,  že to 
nemám, je pro mě kompliment. Ale jinak jsem hrozně hrdá na to ruství. Na tu kulturní intelektuální stránku.“  
200

 

Tanja : 
„Nosim hvězdu, dneska jí nemám, ale nosim hvězdu. Nemám s tim problém, sama jsem ti řikala, že bych 
třeba chtěla tetování v hebrejštině. Ale není to pro mě smysl života, nebo takovej nějakej symbol. Pro mě 
symbol je to, že přijdu v pátek večer k našim a je tam krásná večeře velká

201
 nebo spíš jak se k sobě lidi 

chovaj, než něco fyzickýho. (… ) 
Reálnej symbol diasporního židovství je touha žít v Izraeli, nebo tam aspoň jezdit. Zájem o židovskou 
kulturu, že ve chvíli, kdy je tady koncert židovskýho nebo izraelskýho umělce, nebo když vyjde knížka nebo 
něco se děje, tak tam prostě všichni jdou. Určitě nějakej zájem o ten Izrael, o dění tam,  podpora a tak. (… ) 
To je zase klasickej příklad diasporního Žida, že my žijeme v poklidný Evropě, ve Francii, v Německu, tady, 
prostě kdekoli, máme všecko, máme se jak prasata v žitě. Zatimco Izrael bojuje s Arabama, vedrem, 
vnitřníma konfliktama, s tím, že je malinkej a je tam miliarda etnickejch skupin, který mezi sebou bojujou, 
prostě nemaj to tam jednoduchý. Ale my prostě sedíme v tý teplý Francii, ale vlastně jako hrozně toužíme po 
tý Palestině. Jako tohle jsem měla hodně intenzivní v době studia.  Strašně jsem čekala, že až skončim to 
studium, tak se tam odstěhuju a kdy jindy než teď a byla jsem v tomhle hrozně radikální. (… ) 
Takže baví mě hebrejština, součást mojí snahy bejt spíš Izraelka, než cokoli jinýho. Teď mě ještě napadlo, 
v pátek jsem byla na večeři a byla tam jedna holka, která není Židovka, ale taky je „jew lover“ hrozně miluje 
židovství a všechno a ona mi řekla „Ježiš ty umíš hebrejsky, no to je bomba! A ty jsi Izraelka?“ a mě to 
strašně potěšilo. Pro mě to byl kompliment. Izraelci mě prostě baví, hodně! Protože jsou to lidi, který tam maj 
těžký podmínky a ten stát je zároveň mladej a hodně postavenej na ideologii, to je to, co je na tom přitažlivý. 
Tam není nic, o čem bys mohla říct, je to nádherná země. To je prostě poušť, je to tam na hovno. Kromě toho, 
že je tam moře, který je špinavý. Je to malinký, nemůžeš odtamtud nikam jet, protože všude jsou Arabové ze 
všech stran. Bydlí tam miliarda Filipínců, Etiopců, Rusů... jsou tam špinavý ulice... jako proč by tam člověk 
měl žít? Ale prostě před 60ti lety to tam nebylo, byly tam tři arabský vesnice a nic jinýho. A to je tohleto! 
Samotná existence židovskýho státu je něco, co v hlavách těch obyvatel, ten stát drží pohromadě i 
přes všechny jejich neshody mezi sebou.“  
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3.4.a.Důvody příchodu do České republiky 
 
Tanja: 
„Ta atmosféra se najednou úplně změnila, protože padl Sovětskej svaz, najednou začal bejt „jakoby“ volnej 
trh, prostě dost šílený léta a  židovská otázka už najednou nebyla aktuální nebo už se to neřešilo. Začaly 
vznikat židovský organizace, začala ožívat ta komunita kolem synagog a ty mladí lidé, takový ty alternativní 
intelektuálové. No a samozřejmě v těch 90.letech jak Židi dostali volnost, tak začali odjíždět ve velkym.. 
hlavně do Ameriky, Německa a do Izraele. (… ) Do Český republiky právě přišlo taky dost, protože tam zase – 
aspoň to mi  řikali naši –  hrálo roli to, jakej status dostaneš. (…) Celý naše stěhování do Čech začalo tim, že 
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si táta v ruskejch novinách přečetl : „Zařídim vám vízum v Čechách.“ a táta vlastně jel o půl roku dřív než my,  
jel někdy v únoru 96 a my jsme přijeli v létě 96. A vlastně v září jsem šla do školy, do 5.třídy. (… ) 
A důvod příchodu byl hlavně to, že se stejným úsilím, který vynakládáš pro práci v Rusku, tak můžeš mít 
mnohem, ale opravdu MNOHEM lepší život kdekoli jinde. (...)   
No a teď jaký byly možnosti, buď se jelo do Izraele, tenkrát prostě do Izraele přijelo třeba 2 miliony ruskejch 
Židů v těch 90.letech. Tam se to mlelo, profesoři najednou uklízeli ulice (…) ten trh na to nebyl připravenej.(...) 
Takže tohle naši tenkrát už věděli, takže Izrael NE. Máma by bejvala tenkrát jela, ale táta nechtěl. (…)  
To samý s Amerikou. To bylo jasný, že jakmile odjedeš, tak nebudeš lítat  za rodinou. A vem si devadesátý 
leta, existujou leda telefony,  není internet, ten svět je takovej, že ve chvíli, kdy odjedeš do Ameriky, tak jako 
„Čau“. (… ) 
Další možnost byla Německo, kde už můj strejda, mámy brácha. Ale tam zase byly trochu jiný podmínky a 
problémy toho udělení víza. Že by to vlastně bylo bez práva návratu do Ruska potom. V Německu to bylo tak, 
že se vzdáš ruskýho pasu, oni  ti sice nabídli lepší podmínky, byl tam skvělej sociální balíček, ale ta situace 
nebyla úplně jasná, jestli se můžeš vrátit do Ruska nebo ne. (… )  
Takže další možnost jakoby nejblíž k tomu byla Česká republika a právě proto naši jeli sem, protože tady to 
bylo jinak postavený. Český vízum je v ruskym pase, takže ty nemusíš nijak rušit svoje kontakty s Ruskem. 
Navíc je to slovanská země, bejvalej komunistickej satelit, je to vlastně i blíž mentalitou, jazykem, vším. A i 
úředně to bylo nějakym způsopbem schůdný . Prostě malá klidná země, kde se nic neděje, kde si snadno 
prostě založíš firmu.“  
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3.4.b.Očekávání, jak bude život v ČR vypadat a plánovaná délka pobytu 
 
Tanja : 
„Měli jsme očekávání, že ten život tady bude čitelnej a to se splnilo. Protože v Rusku to nefunguje podle 
normálních pravidel, funguje to podle jinejch. A ty jim buď rozumíš, řídíš se podle nich a pak se máš dobře 
nebo prostě ne. Tam není o tom, že pracuješ víc, tak máš víc peněz. Nebo odvádíš daně, tak stát dá sociální 
zázemí. Tam to takhle není. Tam je ta společnost je úplně nemocná, protože zažila něco, co není úplně 
normální. To znamená, že cokoli co funguje „normálně“ z hlediska člověka se západní mentalitou, tak je dobře 
a to jsme očekávali. Neřikám, že se tady nekrade, ale věci tady fungujou normálně. Máš nějaký pravdidla a ty 
prostě fungujou a jsou pro všechny stejný.(...) 
Já osobně jsem něměla žádný očekávání jaký to tady bude, já jsem byla dítě. Spíš jsem to prožívala s těma 
našima. Napamatuju si vůbec na žádný očekávání, já jsem vůbec nepřemýšlela za sebe, jak se to dotkne 
mě.“ 

204
 

 

3.5.a.Kulturní šok  
  
Nina : 
„Hlavně to, že tady jsou všichni ateisti. Pro mě byl kulturní šok, že hřbitov je ve městě. Pro nás je to 
něco naprosto nepřípustnýho. Nebo tady ten postoj ke smrti celkově, pro nás je to tabu, takže u nás 
hřbitov nemůže bejt ve městě, u nás je hřbitov úplně někde na okraji města a lidi by nikdy nebydleli u 
hřbitova. Tady máš prostě na Olšanech novostavbu za 4 miliony byt a výhled na hřbitov a naproti 
krematorium. To u nás takhle bejt nemůže. (… ) 
Celkově když srovnám tu mentalitu českou a ruskou, tak pro nás je českej národ bezemoční. My máme 
taky úplně jiný vztahy v rodině než maj lidi tady. Opravdu na tý rodině lpíme víc a vážíme si těch rodičů, 
máme hezký vztahy se sourozencema a opravdu držíme při sobě. Je to takový srdečnější, takžě tohle nás 
zaráželo. Máma vzpomíná na to, že se ptala souseda, jestli jeho dítě půjde taky na gympl a on řikal „Ne ona 
na to nemá, jako já jí tam nebudu posílat, protože vim, že na to nemá.“ a máma z toho snad měsíc nespala, 
že jak tohle může rodič o vlastnim dítěti vůbec říct, že to dítě nijak nepodporuje, že tady je to takhle nějak 
svévolný..... A je to opravdu otázka toho ateismu, poznáš opravdu člověka, kterej je věřící a kterej je ateista. V 
tom životě jsou ty lidi prostě jiný. (... ) 
Taky máma tady měla velké problémy, že je hrozně kulturně založená, ona miluje divadlo a hlavně 
balet, umění a všechno a to jí tady hrozně chybělo vždycky a chybí jí to doteď. (… ) Na baletě jsme byli 
třikrát a ona řikala, že už v životě nepůjde, protože jí z toho úplně bolelo u srdce, když to viděla. Že je tady 
prostě šílená úroveň baletu nebo opery ve srovnání s Kyjevem. Já tohle nemůžu srovnat, ale ona tim trpí. 
Tady z toho měla máma šok hroznej. Co se týče výstav nebo muzeí, tak máma taky strádala. Teď se to ale 
zlepšilo za poslední leta, začali sem jezdit lidi z celýho světa, ale to nebylo před těma 20ti lety, to jim to tady 
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přišlo jako vesnice. Protože on Kyjev je 6ti milionový město, ta Praha je oproti tomu malý město, pořád 
někoho potkáváš na ulici, nějaký známý..což tam to takhle nebylo.“
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Tanja : 
„Do ČR jsme přišli, když mi bylo 10, takže já jsem šla do 5.třídy, což pro mě teoreticky bylo opakování. 
Protože já jsem do 5.třídy chodila už v ruský škole, tam se tenkrát zaváděl jinej systém, já jsem vlastně 
odchodila první, druhou, třetí v Rusku, a místo 4.jsem šla rovnou do pátý. Tam se zrovna předělávaly 
metodiky a udělal se první stupeň 1,2,3, a druhej 5-13. Ten čtvrtej se rozdělil mezi třetí a pátou. Psychicky pro 
to dítě, to nepochopíš, já jsem šla jakoby znovu do pátý a to byl kulturní šok, kromě češtiny.(… ) 
Já jsem neuměla nic. Táta přijel v zimě a my s mámou jsme přijeli v červnu (… ) a  já jsem měla doučování 
češtiny každej den dva měsíce. My jsme si našli přes inzerát nějakou pani, mimochodem ta pani a její rodina 
jsou jedni z našich nejstarších a nejprvnějších přátel. Takže já jsem chodila na to doučování a pak jsem přišla 
do školy a tam mě přišlo, že ten program je strašně pozadu, že my v tý ruský škole jsme dělali věci, který tady 
se dělali třeba až v 7.třídě. Byla jsem na lepší výběrový škole, na jazykovce a tady jsem šla na úplně běžnou 
sídlištní školu. To byla asi docela chyba. Rodiče taky nevěděli, jaký to bude, prostě dali mě do tý 
nejnormálnější školy, kde byla úplně retardovaná učitelka..vem si devadásetejšestej, neuměli to s cizincema 
vůbec.  Já jsem přišla a dva měsíce po mě přišel nějakej ukrajinskej kluk a ona nás posadila spolu, jakože si 
budeme pomáhat, ale protože já už jsem česky trochu uměla, ve finále jsem pomáhala já jemu. Takže 
nejenom, že jsem se sama snažila nějak zorientovat, ještě jsem byla hozená do jednoho pytle s dalšim 
retardem. To bylo úplně zcestný. (…) 
Taky mě šokovalo to, že my jsme měli jednu učitelku na všechno jenom v první a v drhuý třídě a ve třetí a v 
pátý už jsme měli rozdělený předměty, že máš jazykářku, matikářku, přírodní vědy někdo jinej, že jsme i 
přecházeli ze třídy do třídy, že už to bylo víc jakoby „gympl stajl“ a tady přijdu a je jedna učitelka, která učí 
všechno od hudebky přes tělocvik, matiku, prostě úplně všechno. Tak to byl spíš takovej šok..já jsem chodila 
do jazykovky, měla jsem angličtinu od druhý třídy a tady najednou přijdu a je to najednou úplně jinak. Navíc 
ruská škole je hodně striktní, mnohem intenzivnější, víc hodin...takže co se stalo, já jsem najednou dostala 
strašně moc času, já jsem skončila ve škole ve 12 v jednu a šla jsem domu. V Rusku jsem byla třeba do čtyr 
ve škole. Přišla jsem domu a čuměla jsem na telku, takže já jsem se naučila česky z pořadu riskuj a AZ kvíz, 
tyhle odpolední pořady.. (... )  
Spíš mi to přineslo větší svobodu, protože v Rusku nebo v Moskvě je to prostě nebezpečný a tam bych 
mnohem dýl nemohla chodit sama po ulicích. Tady prostě hned od prvního dne jsem v 10ti letech chodila 
sama do školy ze školy, ačkoli to bylo docela daleko. Spousta svobody, že jsem tady najednou neměla ty 
babičky co pořád kolem mě jako slepice lítaly. (... ) 
Měla jsem ale zároveň takovej pocit odcizení. Ono se to vyvíjelo, na jednu stranu chceš bejt jako 
ostatní, na druhou stranu nejseš jako ostatní a kultura těch ostatních dětí je ti cizí. Takže od tý doby já 
mám averzi vůči Vánocům, protože pro mě to bylo něco, co patří k „TÝ“ masový kultuře, jejíž součástí 
nejsem, sice bych jako chtěla bejt, ale zase mě odmítaj. Je to pro to dítě těžký. I ty spolužáci nebyli 
úplně milý na mě, když  jsem si třeba pletla slova   
Já jsem se prostě cejtila JINAK. Že to, co se odehrává doma a v rámci mojí rodiny a v rámci mýho kulturního 
zázemí, je NA HONY vzdálený tomu, co se odehrává v tý škole. Mě se prostě tadyty nůžky rozvíraly, že jsem 
se snažila bejt přes den tam, ale doma to byl úplně jinej svět, úplně.  
Ale spíš mi chyběl ten rodinnej přístup tady. Já jsem měla velkou rodinu, prarodiče z obou stran, bratranci, 
naši měli spoustu přátel, pořád u nás doma někdo byl, pořád hodně lidí  a teď jsme zůstali 3. S tim že táta i 
máma jsou do večera do 7mi v práci. (… )  ten přechod mezi dětstvím a pubertou poté co jsme přijeli 
sem byl pro mě hodně introvertně složitej. (… ) 
Bydleli jsme na sídlišti, před 15ti lety, kdy Češi opravdu nebyli zvyklý na ten nával cizinců a obzvlášť Rusů. 
Takže nebylo to úplně vřelý přijetí. Mohlo to bejt horší, třeba nějaká šikana, to jsem zažila jen v  drobnostech. 
(… ) 
Musim říct, že kdy jsem opravdu začala bejt šťastná a spokojená, to bylo ve 13ti, kdy jsem začala 
chodit na dramatickej kroužek, kde byly úplně jiný lidi a brali mě úplně jinak najednou. Brali mě 
opravdu podle toho, jak se projevuju a ne podle toho, odkud jsem. (...) 
Nejdřív jsem teda začala chodit do toho dramaťáku v těch 13ti a pak jsem šla na židovskej gympl v 15ti a 
tam ÚPLNĚ JINEJ život začal. Řekal bych, že až TAM, začala nějaká moje koherentní identita vznikat. 
Protože zároveň židovský, zároveň český prostředí a zároveň mě tam brali – samozřejmě relativně – bez 
jakejkoli předsudků.“ 
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 „Zrovna předevčírem jsem byla na promoci a tam nebyla jediná známá tvář, ani moji profesoři, ani moji 
spolužáci, prostě nikdo,  já byla s nějakou skupinou podle abecedy.. tak ostrej pocit odcizení od toho okolí, 
jako tam, jsem už dlouho nepocítila. Byla jsem jediná z hebraistiky a překladatelství...takže tam četli třeba 

                                                      
205 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  
206  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR.  
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skupinu pěti archeologů atd.a pak...“úspěšně ukončila studium překladatelství a tlumočnictví ruština-čeština a 
filologie hebraistika“ ta pani z toho byla úplně vykulená a ještě mi zkomolila jméno. 
Já se tady prostě i po patnácti letech cejtim jiná a přesně to demonstrovala tahle trapná ceremonie.. A teď je 
otázka, jestli jsem jiná, protože jsem „obecně jiná“ a budu se cejtit jiná v kterýkoli zemi, což asi 
pravděpodobně budu, včetně Izraele, Ruska a já nevim čeho ještě...a měla jsem takový existenciální 
otázky kam vlastně patřim.. jestli ta moje jinakost je daná mnou konkrétně a tim danym zázemim, ve kterym 
jsem se formovala. Jestli si můžu říct „Já“ a „ONI“ a vztáhnout to na Čechy, nebo „Já“ a „obecně průměrná 
společnost“. Takže tim pádem by konkrétní kulturní prvek nehrál rozhodující a určující roli, podobně smýšlející 
lidi najdeš napříč kulturama. A najdeš osvícený lidi i mezi Čechama.   
Asi bych to shrnula citátem : „Nejsem horší, nejsem lepší, jsem jiný.“ 
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3.5.b.Jazyková bariéra  
  
Nina: 
„Neuměli jsme jazyk vůbec, my jsme přijeli v květnu a  měli jsme tu výhodu, že nás s bráchou rodiče poslali do 
stejný třídy, i když jsme měli ten rok a půl od sebe, já byla vždycky nejstarší ve třídě a on nejmladší, ale byli 
jsme vždcky spolu, což nám potom hrozně pomohlo po tom přestěhování.(... )   
A s tim jazykem.. my jsme ruskojazyčná rodina a když jsme nastupovali do 1.třídy ještě v Kyjevě, tak zrovna 
byl převrat, zmněnil se systém a během dne všekerý školy byly v ukrajinštině. Kyjev je ruskojazyčný město a 
nikdo absolutně neuměl ukrajinsky. A my jsme najednou ze dne na den šli do školy, kde se mluvilo ukrajinsky 
v těch 6ti letech..ty děti to rychle chytaj, tak jmse se naučili ukrajinštinu, která je podobná, něco jako čeština a 
slovenština. Takže my jsme s bráchou mluvili ukrajinsky dva roky, první druhá třída a to nám hrozně pomohlo, 
když jsme se přestěhovali sem, protože ukrajinština je mnohem víc podobná češtině než ruština. Teď už z té 
ukrajinštiny neumim vůbec nic samozřejmě, ale určitě nám to pomohlo. (… ) 
Máma nám taky najala učitelku, úplně úžasnou pani, která učila na gymplu a která k nám každej den chodila 
od toho května a učila nás česky. (…)s tim že jsme v září normálně šli do školy, do třetí třídy (… ) a mluvili 
jsme česky úplně plynně. S jazykama nebyl teda vůbec problém, asi je to tim, že my obecně nemáme 
problém s jazykama, já jsem studovala i tlumočnictví. Na ty jazyky asi máme trochu i vlohy. (… ) 
Doma mluvíme rusky, i když máma mluví česky výborně, ona má státnice z češtiny, taky se naučila češtinu, 
aby nám pomáhala v tý škole. Táta ten nemluví doteď česky, ten prostě mluví rusko-rukama nohama, 
protože to nepotřeboval nikdy, ani do práce. Ale rodiče vždycky chtěli doma mluvit jenom rusky, 
abychom tu ruštinu neztratili, abychom to nezapomněli. Máme třeba pár známejch, který to maj tak, že 
doma ani slovo rusky, aby se to dítě naučilo pořádně česky a pak ty děti postě ztratily ten jazyk a tohle se 
našim podařilo uchovat. Takže mluvíme vlastně rusky stejně jako česky.“ 
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Tanja :  
„Já jsem neuměla nic. Táta přijel v zimě a my s mámou jsme přijeli v červnu (… ) a  já jsem měla doučování 
češtiny každej den dva měsíce. My jsme si našli přes inzerát nějakou pani, mimochodem ta pani a její rodina 
jsou jedni z našich nejstarších a nejprvnějších přátel. Takže já jsem chodila na to doučování a pak jsem přišla 
do školy (… )  
Ruská škole je hodně striktní, mnohem intenzivnější, víc hodin...takže co se stalo, já jsem najednou dostala 
strašně moc času, já jsem skončila ve škole ve 12.. v jednu.. a šla jsem domu. V Rusku jsem byla třeba do 
čtyr ve škole. Přišla jsem domu a čuměla jsem na telku, takže já jsem se naučila česky z pořadu riskuj a AZ 
kvíz, tyhle odpolední pořady..(... ) 
Já jsem si třeba pletla slova, protože v ruštině a češtině je spousta slov, který jsou si podobný. Například to si 
úplně pamatuju dodnes to trauma, že my jsme všichni chodili s walkmanama a teďka sluchátka se rusky 
řeknou „naušnitě“, takže ve chvílli, kdy jsem se naučila slovo „naušnice“, tak jsem si to okamžitě přiřadila k 
tomuhle, tak jsem pak nějaký holčičce prostě řekla, jestli by mi nepůjčila  naušnice a ona na mě čuměla jak na 
debila a přitom měla v ruce walkmana. Víš, takovýhle věci. (… ) 
Nebo třeba mě máma poslala do sámošky, abych koupila nakrájenej sejra, to je třeba kulturní šok, to se v 
Rusku neprodávalo, nakrájenej sejra. A já jsem nevěděla, jak se to řekne, jestli „nastrouhanej“ nebo co, 
protože rusky se to řekne úplně jinak. Takže já jsem třeba řekla tý pani, jestli by mi nemohla nastrouhat ten 
kus eidamu a ona mi řekla „to ses asi posrala holčičko“, nebo něco takovýho. Bylo to nepřijemný hrozně. (… ) 
Ale ta jazykový bariéra byla byla poměrně rychle překonána, zhruba do dvou let jsem mluvila jako mluvim 
teď.
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3.5.c.Rozdílná strava 

                                                      
207 Rozhovor s respondentkou, 18.prosince 2011, Praha, ČR. 
208 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
209 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 
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Nina: 
„Nesnášela jsem proště školní jídelny, to jsem vždycky brečela a oni volali domů mámě, že nechci jíst a nutili 
mi to. A pak babička chodila do školy a řikala, že takovýhle sračky by nejedla ani ona. Takže s tim jídlem to 
byl problém, já ani nevim, kdy jsem jedla knedlíky naposled, měla jsem je snad 3x v životě. (… ) 
Ale není to, že by nám tady něco vyloženě chybělo, člověk si zajde do ruskýho obchodu a nakoupí si. 
Kupujeme hodně ty slanečky, ten chleba, my máme takovej kmínovej černej, vypadá to jako taková kostka. A 
takový ty různý kaviáry a ryby celkově. S rybama jsme měli problém, protože my jsme zvyklý jíst hodně ryb 
a teď od Evropský unie už člověk koupí všechno, ale když jsme se přestěhovali, tak tady nebylo nic, to se 
nedal sehnat ani losos prostě nic, člověk sehnal kapra a byl to zázrak. Takže ryby jsme nejedli skoro vůbec a 
tim teda rodiče hodně trpěli.“ 
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Tanja : 
„Asi mi nic nechybělo. Když jedu do Ruska, tak si koupim nějaký svoje nostalgický potraviny, ale to se dá 
koupit i tady. Třeba v Rusku je jinej chleba, je dobrej, ale zase, ten se dá koupit i tady a stejně ho nekupuju.  
Ale ta česká strava mi nesedla. Já jsem ten kulturní šok spíš měla negativní, vlastně to šlo přes to odcizení, 
že mi ta strava přišla primitivní, ty jídelny. Já jsem neznala domácí českou stravu, ale prostě jídelny. A to jsou 
samý knedlíky, samý těžký omáčky nějaký hnusný.. V Rusku jsem ani nejedla ve škole, ale myslim, že  by byl 
rozdíl. Prostě v Rusku se vařej jiný jídla, v Rusku se nejí knedlíky, nejí se omáčky tímhle způsobem. Jinak se 
vaří, jinak se k tomu přistupuje. (.. .) 
Já bych řekla že v Rusku a v ruský i v židovský kultuře je kult jídla. To jsou obě kultury, který opravdu 
uctívají jídlo, hostiny, hody a pohoštění. Takže když někdo přijde na návštěvu, tak se na stůl dá všechno, 
co je v lednici. To není jako v Německu „Kafe und küchen.“ jakože přijdeš a dostaneš opravdu „Kafe und 
küchen.“ V Rusku  se opravdu vykrmuje a u Židů tuplem, jak jsme byli hladový v Egyptě před 2ma tisíci lety..a 
proto se hoduje, je kult dobrýho jídla. To je zase kulturní rozdíl proti Český republice.  
Třeba typicky ruský jídlo je pohanka, to je něco, co se tady moc nejí. Ale pro Rusy, je to základ kuchyně. Já 
úplně miluju pohanku, pohanka a červená řepa.  (... ) 
Já nejim košer. Na to si nepotrpíme, ale nejíme vepřový doma. To je třeba takovej základ, není to zvykem. 
Steak z vepřovýho bych si určitě nedala. A i tu šunku. Jako jo, parmskou šunku si dám, jednou za sto let, ale 
blbě to trávim, je to těžký maso. A špek nebo takovýhle věci bych v životě nejedla. Nebo klobásy a uzeniny 
obecně a vepřový tuplem. Moje máma má třeba hrozně ráda takový vymoženosti jako jazyk hovězí, to je taky 
takový ruský nebo židovský. (… )   
Takže vepřový ne, ani mořský plody, to je nekošer a já to nejim. Ale maso a mlíko mícháme úplně normálně, 
ačkoli by se to nemělo.“ 
Na mou doplňující otázku, co je konkrétně košer a nekošer Tanja uvedla :  
„Nekošer jsou všechny mořský plody kromě ryb, který maj zároveň šupiny a ploutve, takže třeba úhoř, není 
košer a všechny tyhle slizy taky ne. Ze zvířat jsou to přežvýkavci, který maj rozdvojený kopyta, takže to 
znamená, že kráva je košer, ovce je košer,  ale králik není, divočina není, nebo možná  jelen asi je košer. Ale 
aby to maso bylo úplně košer, pokud to dodržuješ, tak  musí být to zvíře zabito určitym způsobem.“ 
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3.6.a.Zpětná reflexe prvních dojmů    
  
Tanja :  
„Já hodně dám na první dojem a myslim, že první dojem je správnej. My se k tomu dostaneme v těch 
přátelstkejch vztazích, tam to víc rozvinu, ale ty lidi jsou tady prostě jiný. Ale všechno je relativní. Já potom, 
co jsem přijela z Německa, jsem úplně chtěla objímat každýho Čecha. Všechno je opravdu relativní, ale 
faktem je, že mě dodnes překvapuje, jako jsou Češi – ale zase „obecně“ v tom smýšlení – rigidní, líný a 
neambiciozní. Že je tady asi pořád ten vliv komunismu, že mít pro sebe nějaký ambice je braný 
negativně. (...)  
Vyvíjí se to, za těch 15 let se to určitě vyvinulo, ale obecně...a i teď když pracuju s cizincema a potom se 
setkávám s Čechama, ať už ve službách, nebo když někomu volám, něco potřebuju, první reakce na cokoli je 
„NE“. Neochota cokoli dělat navíc. Ať už je to chytnout nějakou přílžitost nebo někomu vyjít vstříc. Přehodit 
věci na jiný, to je pro mě klasickej českej model. I ten jazyk to dovoluje. Takovej ten neurčitej „No to se 
musí udělat takhle“.. „tady se to udělá.“ (…) 
To, že tady jsou služby na hovno, to je prostě pravda. A můj přínos do týhle společnosti je v tom, že já se s 
tim snažim bojovat  a samozřejmě někdy jsem i nepřijemná.  

                                                      
210  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

211  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 

 Podorbný výčet pokrmů, které jsou a nejsou kosher, viz http://www.omkosher.com/cz/koser-pravidla/ 
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 Tohle mě fakt štve, tady ty lidi jsou hrubý. S tim jsem se jinde nesetkala. Nikde jinde snad kromě Chorvatska, 
jsem tohle nezažila. To i v Rusku, jasně buď jsou extrémně hrubý, ale třeba v restauracích nebo tak, jsou 
většinou hrozně milý. Protože to je jejich práce, dostávaj dýška a tak. A nejde o cizinectví vůbec, nebo o moje 
ruství. To řikaj i jiný cizinci a já se za to stydim před těma cizincema. A proto já se vždycky snažim vychovávat 
tu obsluhu, protože tohle není normální. Když tě to nebaví, tak to nedělej. Já jsem teda spíš taková i 
agresivnější, protože vždycky odpověď na jakoukoli prosbu je „NE!“. Hrozná neochota.  A tohleto mě sere, ta 
přetvářka, prachy si od tebe vezmou, ale neusmějou se na tebe. A stydim se za to.  
Na druhou stranu, když jsem v Rusku, tak samozřejmě na všechno řikám „Aha, fakt jo? Tak to u nás takhle to 
nefunguje.“ A jsem jakoby hrozně arogantní Evropanka a když přijedu z Ruska, tak jsem strašně ráda, že 
jsem na Ruzyni a vracim se domů. Takže není to černobílý, ono se to různě natáčí různejma stranama.. 
(...) 
Taky na jednu stranu je tady takovej nezdravej přístup k penězum, že je vlastně kultem ty peníze nemít, že 
když někdo má peníze, tak je to braný negativně. Takový to nepřejícný.  Že na jednu stranu ti nikdo nic 
nepřeje, ale na druhou stranu když to máš, tak to rádi využijou. Ale to je asi obecně lidská vlastnost. V 
Německu jsem se s tim setkala taky. Já jsem si třeba jako první ze třídy udělala řidičák a měla jsem tu starou 
kraksnu, tak jsem s touhkle plechovkou  jezdila a spolužáci mi strašně záviděli „Noo Tanja je rozmazlená, má 
auto..“ přitom vůbec neví jak to je. A to samý se mi stalo v Německu, když jsem si tam přivezla auto, tak jedna 
spolužačka moje, která mě skoro neznala, tak mi najednou volala, jestli bych jí nepomohla se stěhovánim a 
byla strašně milá a ozvala se mi jenom proto,že jsem tam měla to auto. Asi je to obecně lidský a není to 
vyloženě český, ale když to srovnám s Izraelem, tak tam to funguje úplně jinak. Tam ty lidi opravdu 
táhnou za jeden provaz. Máš ten pocit, i přes ty všechny neshody, že pomůžou a ví, že jim taky někdo 
pomůže. A tady to není, ale asi to  není nikde v západnim světě.“ 
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3.6.b.Otázka přijetí ruské identity v České republice 
 

Nina:   
„Když jsme sem přijeli, tak jsme bydleli v Havířově dva roky a pak jsme se stěhovali do Prahy. To musim říct 
byla hrozná výhoda, protože kdybychom přijeli hned do Prahy, tak tady ty Pražané jsou ještě víc chladnější, 
jako v každym velkym městě a ta Morava, tam je to prostě srdečnější. My jsme se tam vůbec nesetkali s 
problémama. (…) Takže to pro nás jako děti bylo dobrý, že když jsme se přestěhovali do Prahy, tak už jsme 
tu žili vlastně třetim rokem. (...) 
V tom Havířově jsme nastoupili do 3.třídy na soukromou základku, která byla určena k tomu, aby byla 
příprava na gympl a my jsme tam odchodili rok. A to bylo fakt skvělý, to byla taková soukromá školička, kde 
bylo 10 dětí v jedný třídě a to nám pomohlo taky, protože fakt se nám věnovala ta učitelka. A byly tam taky 
děti z lepších rodin, který byly primárně určený k tomu, aby šly na gympl a na vejšku. S těma dětma jsme 
doteď v kontaktu.  
A potom ta škola měla nějaký finanční problémy, takže najednou na ten rok do 4.třídy, než nastoupíme na ten 
8mi letej gympl, jsme museli jít na normální českou základku. A to bylo šílený peklo, protože najednou jsme 
přišli do třídy, kde bylo 30 dětí a tam poprvý nastaly tyhlety problémy, díky bohu jsme byli dva. A tam to 
začalo : „Ruský svině“, „zasraný ruský komouši“, „proč máš žvejkačku a já ne..“ , „a proč máš hezčí oblečení 
než já, tvý rodiče jsou určitě mafiáni!“ a takovýhle věci..protože sociálně jsme na tom byli dobře, bydleli jsme 
ve vilce, táta jezdil svým autem..(...) 
Já jsem chtěla na medicínu, tak jsem šla  na gymnázium Botičská. A tam se mi u maturity stalo to, že jsem z 
důvodu svýho původu a svýho finančního zajištění, s tim že jsem měla samý jedničky celou dobu, tak u 
maturity mi dali čtyři čtyřky a odůvodnili mi to tím, že je nasralo, že jezdim autem a že s nim parkuju před 
školou, abych všem ukázala, že na to mám. Přitom jsem se snažila parkovat tak, aby to nikomu nepřekáželo. 
A řekli mámě, že když jdu po chodbě, tak vypadám jinak, než ostatní, že provokuju.(...) A když si rodiče chtěli 
stěžovat, že to daj do novin, tak jim řekli, že jestli chtěj, aby jejich dítě vystudovalo v Čechách, tak by to 
neměli dělat. Protože ta Botičská je od toho, aby děcka šla buď na medicínu nebo na přírodovědu a děkan 
první lékařský je student tý Botičský.(...)  
Před maturitou bylo vysvědčení a já jsem měla samý jedničky, jelikož jsem chtěla na medicínu.. Ještě se mě 
ptal  z prdele ten vyučující, jako tejden před tou maturitou, když mi dával to vysvědčení : „Ninuško

213
, stačí ti 

jednička z tý chemie?“ a týden na to mi dal prostě čtyřku. (...) Úplně absurdní. Neuvěřitelný. Co bylo nejhorší, 
že v průběhu studia jsem nezaznamenala nic. Kdyby mě šikanovali celou dobu, tak to očekávám, já si to 
neumim doteď vysvětlit. No a já jsem po tomhle šoku neudělala přijmačky nikam.  Za dva tejdny byly 
přijmačky na medicínu, ale já jsem byla na prášky, já jsem třeba dva dny v kuse brečela a pak jsem brala i 
antidepresiva. Nedostala jsem se nikam, všude jsem byla pod čarou. Tak jsme pak jeli na nějakou dovolenou 
k moři, abych se z toho vzpamatovala.(...) 

                                                      
212 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 

213 V konkrétní situaci byla samozřejmě použita zdrobnělina pravého jména respondentky. 
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Ale vlastně mi to pomohlo, protože to byl den, kdy z holčičky jsem fakt vyrostla a úplně ztratila naivitu.Ale teď 
se tomu fakt směju, protože jsem vystudovala dvě nejprestižnější školy, co tady jsou, fildu a teď skoro mám 
medicínu a jsem jediná v historii tohohle studia, kdo má 4 čtyřky z maturity.“ 

214  

 
„Často se nám v supermarketu stalo s mámou, že jsme třeba jely na velkej nákup, mluvily jsme rusky a stály 
jsme ve frontě a nějaký Češky tam začaly mezi sebou : „Ty zasraný Rusáci, vidíte kolik toho maj v tom 
košíku!?“ (…) To člověk žasne, to je opravdu hrozný, co jsou si lidi schopni mezi sebou říct, když si myslí, že 
jim nerozumíš. To se nám stalo teda xkrát. Jakmile mluvíš rusky, tak lidi začnou. Je to dodnes, i v dnešních 
dětech, ty to maj od rodičů, prostě „Zasraný Rusáci“..„Ty Rusáci“...mě tohle slovo opravdu dokáže extrémně 
nasrat. Protože já taky neřikám „Cikáni“ ale řikám „Romové“. (…)  „Rusák“ to mi přijde fakt urážlivý. Lidem 
to ale vůbec nepřijde pejorativní, oni to třeba ani nemyslí zle, ale mě to prostě vytočí.  A to se ti stane i mezi 
vzdělanejma lidma v nemocnici, že řeknou „Ty jo ty Rusáci maj teď novej vynález.“  myslí to o nich v dobrym, 
ale použijou tenhle termín, kterej je prostě úplně nevhodnej a nehodnej člověka, kterej má vysokoskolský 
vzdělání, přinejmenšim.  
To je jako, že tady  si člověk pod i slovem „Ukrajinec“ představí tu pani u stánku na Václaváku, co tam peče ty 
párky nebo nějakýho zasmraděnýho dělníka, ale takhle to není. (...) 
Mě hlavně štve, že tady ty lidi nejsou schopný pochopit to, že my jsme se jako Rusové v tom 
Sovětským svazu měli hůř za těch komunistů. Já dokážu pochopit, že lidi nadávaj na Rusko a na 
komunismus, že jim třeba vzali všechno, ale nebylo to tak, že co vzali jim, to šlo nám do Ruska. Tady lidi 
nadávaj, že neměli banány, ale moji rodiče měli takový ty papírky i na máslo. A to už si ty lidi nespojej, že 
jsme se měli ještě hůř. Oni si asi myslej, že všechno co komunisti vzali tady, jsme my dostali tam, ale je to 
úplně mylná představa. Je to hloupý, omezený, ale z hlediska tý hlouposti vlastně pochopitelný.  Naši 
nadávali na komouše stejně jako oni, ale tady si všichni myslí, že Rusák rovná se komouš, tady je to 
synonymum. Já tohle už s nikym nerozebírám, nevysvětluju, to se člověk leda rozčílí, stejně je nepřesvědčíš, 
leda se naštveš, to nemá cenu. (…)   
Já to vnímám jako českou náturu, protože tady nenáviděj „Amíky“, nenáviděj „Němčoury“, nenáviděj 
Slováky, nenáviděj „Rusáky“ ..takže koho tady vlastně máte rádi? Asi nikoho. Takže já už si řikám, oni tady 
nemaj rádi nikoho, ať si tu nenávist užijou... co jinýho si má člověk říct. Já mluvim česky, že člověk nepozná, 
odkud jsem,  Nina Levnerová

215
 je i docela český jméno. I když brácha je Ivan

216
, tak tam je to trochu problém, 

ale i tak je to běžný v Čechách a zkrátka přestali jsme lidem řikat na potkání odkud jsme. (…) Přijmou tě líp a 
pak když už tě znaj, tak tě berou jinak.“ 

217
 

 

Tanja: 
„Já tohle cejtim, když za mnou přijedou kamarádi Rusové, nebo když jsme někde s našima. Bavíme se rusky 
a tohle je prostě dráždivej faktor a mě sere, že já musim cejtit tuhle dráždivost. To jsem ti rikala, jsem 
jela v tramvaji a mluvila jsem s mámou do telefonu rusky a najednou nějakej pán mi řekne „Tak už bys mohla 
zavěsit děvče.“ to se mi stalo tenhle tejden. Já ráno jedu do práce, platim tady neskutečný neskutečný daně, 
moje máma třeba platí 400 tisíc ročně jenom na daních, pro tenhle stát a já si nemůžu telefonovat ve svým 
jazyce, rozumíš tomu? Jako kdybych mluvila hebrejsky, což je jazyk, kterej tady nikdo neidentifikuje, tak to 
nikomu nevadí. (...) 
Je to vlastně hrozně omezený, že jim jde jenom o to, jestli jsem Ruska nebo ne. I malým dětem, který nic 
nechápou, tady rodiče doma řeknou „Rusy nesnášíme“ a nazdar. A to je přesně ta omezenost, která se 
přenáší z generace na generaci. Oni neřeknou „Každej člověk má hodnotu a vytvářej si přátele podle toho jak 
ti sednou.“  (...) 
Naši maj v podstatě trauma z komunismu. Oni uplně nesnášej všechno, co s tim zavání. (…) Obecně lidi, 
který se naroděj v těch 60., 70. letech ještě za komouše, to prostě nechtěj. Oni radši budou žít v konzumní 
společnosti, jenom aby se nemuseli setkávat s těma projevama.“ 

218
   

 
 
 
 
 

                                                      
214  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

215 Po konzultaci s respondentkou jsem jí zvolila pseudonym tak, aby byl významově adekvátní; čili aby se jednalo o 

židovské přijmení slovanského (ukrajinsko-polského) původu. Samotné přijmení respondentky bude hrát roli ještě v 
tématu partnerských vztahů, viz dále kapitola  3.9. 

216 Opět jsem zvolila významově adekvátní pseudonym jména tak, aby bylo na jednu stranu typicky ruské, ale 

zároveň v ČR zcela běžně používané. 

217 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

218 Rozhovory s respondentkou, 11. a 16.prosince 2011, Praha, ČR. 
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3.6.c.Otázka přijetí Židovské identity v České republice    
 

Nina:    
„Antiseminitsmus já osobně posoudit nemůžu, ale můžu ze strany těch rodičů. Tam to bylo mnohem, mnohem 
horší. Protože táta byl jedinej student právnický fakulty Žid. A ještě to tutlali. Táta měl to židovství v rodnym 
listě a byl za to stíhanej celej život a celá jeho rodina. Takže tam se to tajilo a proto asi oni nikdy 
nerozhlašovali, že jsme Židi, protože byli zvyklý na to, že to není dobrý zmiňovat. Když někdo viděl v 
papírech, že je táta Žid, tak ho nechtěli brát na školy, vždycky se to muselo nějak zaonačit. Přístup k Židum 
byl problém.  
Znám jeden ruský vtip, co mi řekla máma, o  tom jak v Rusku nenáviděli Židy :  Za komoušů přijde na úřad 
pán, aby si vyřídil nějaké papíry a paní úřednice se ho ptá na jméno. On odpoví, že „Sacharov.“ úřednice se 
začne smát a těší se, že dneska dostane pořádný úplatek, tak říká : „A doopravdy se jmenujete?“ a on že 
„Sacharovič.“ Když pani přitlačí, tak přizná, že se jmenuje Zuckerman.. To je typicky židovský přijmení. 
Vlastně to není vtip, je to smutný. (...) 
 A tady naopak! Čechy jsou nejlepší kamarád s Izraelem, takže třeba toho mýho přítele všichni moji 
známí úplně zbožňujou a vždycky se ptaj, kdy už zase přijede den Lior na návštěvu na oběd. A všichni se o 
to zajímaj a chtěj rozebírat jak to tam teda je v tom Izraeli a Čechy jsou hrozně proizraelská země. (...) 
Já to mám jednodušší v tom, že já se můžu opravdu přiklánět vždycky k tý straně, která mě zrovna víc 
vyhovuje. Což třeba Tanja takhle bohužel nemá, protože když jsme dělaly ty přijímačky na to tlumočnictví a 
stály jsme tam nás pět  holek, který jsme postoupily, tak tam stála i Tanja a maminka mi hned říká : „Jo to je 
dobrý, to je dobrý, to je vidět, že to je  židovská holčička, tady se ti bude líbit.“ prostě ta jí hned zařadila. Na 
druhou stranu když Tanja zas viděla mýho tátu na imatrikulaci, tak hned řekla „No tak tvuj tatinek je jasnej.“ 

219
         

 

Tanja:   
„Já jsem byla dítě. Ale vyrůstala jsem s tim, že jsme Židi, že se to neřiká nahlas, že je to prostě jiný. Ale 
neslavili jsme vyloženě nic, protože to nebylo, začalo to v těch 90.letech. Naši ještě uvažovali o odjezdu do 
Izraele, chodili na kurzy hebrejštiny u někoho v bytě, organizovaly se různé akce, už to začínalo kvést, ale ne 
tak moc. 
Jako dítě si pamatuju, že jsme se o tom nebavili tnahlas. Že když jsme třeba jeli v tramvaji, tak bych babičce 
nahlas neřekla „Jé babi a my jsme Židi viď?“ a kdybych jí to řekla, tak ona by udělala „Pšššš!“.  Spíš se to 
schovávalo. Tady to můžu vyloženě vykřikovat a bude to lepší, než když budu mluvit rusky v tramvaji. 
Vždycky ty pohledy, dneska zase! Řikám mámě, raději zavěsme, než mě tady v tý tramvaji zas někdo 
zpeskuje.(...) 
Tady není antiseminitsmus. Jen málo, možná jako s tim rustvím, že tady někdo řekne Rusák a neuvědomí 
si, že to někoho může urazit. Stejně tak tady lidi řikaj „Ty jsi ale Žiďák.“ nebo „to je židovina“ pokud se jedná o 
nějaký chování. Je to takový latentní, není to, že by člověk řekl „Nesnášim Židy“.. ale obecně ne, spíš ta 
kultura je vnímaná pozitivně. Je tady zakořeněná a je braná jako nositel osvícenství..osvěty...jakože 
židovská populace je hrozně vzdělaná a proto je to dobrý, tady jsou ty Židi braný, že je jim pozitivně 
záviděno.“ 

220
  

 
Shrnutí kapitoly 3.6. 
   
3.7.a.Zaměstnání a životní úroveň  
  

Nina:   
„Dá se říct, že zaměstnání rodičů se moc nezmněnilo. máma vlastně byla většinou s námi doma, což 
pokračovalo i tady. (…) A táta začal podnikat v potravinách, prodával nějaký mašiny na zpracování obilí a lítal 
pořád tam a zpátky do zahraničí, hlavně do Itálie (…)Takže s právničinou to nemělo společného vůbec nic, 
ale to už tak bylo pár let předtim, než jsme odjeli, to nebylo tim, že jsme se přestěhovali. On se živil jako 
spisovatel, ale tomu už se tady pak taky nevěnoval. Dalo by se říct, že se tady neuchytil. Ani neměl extra 
snahu si myslim. To je typickej obraz toho podnikatele, co vystěhuje svou manželku s dětma za lepším a jezdí 
za prací. V Čechách se usadil dá se říct až v důchodu,  což je posledních 7 let.   
A mamča ta mu vlastně pomáhala a spravovala tu jeho českou společnost, která byla registrovaná tady. 
Takže vlastně byla v domácnosti a byla jeho zástupcem v tý společnosti a v podnikání.  
Rapidně se naše životní úroveň nezmněnila tim přestěhovánim, celkově se změnila tim politickym 
vývojem. Ale šly jsme z bytu vlastně do baráku, takže spíš se ta úroveň zvedla.“ 

221
  

                                                      
219 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  

220 Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR. 

221 Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  
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Tanja:  
„Životní úroveň rodičů po přestěhování do ČR neklesla, naopak. Rozhodně úroveň je vyšší Naši měli 
strašný štěstí. Obzvlášť máma, zrovna dneska mi volala, že dneska je to přesně 15 let, co je zaměstnaná na 
rádiu Hlas Ameriky a určitě je to supr job, kterej jí umožnil spoustu věcí. Máma si tu práci našla přes inzerát, 
normálně byl v novinách inzerát, že ve Svobodný Evropě se uvolnila pozice, pro russian speaker and english 
speaker.... šla tam, vzali jí a od tý doby tam pracuje. Takže máma měla stabilní supr zajímavou práci, díky 
který toho spoustu zažila.(...) 
No a táta, on je jakoby intelektuál, on není podnikatel,  ale musel podnikat, protože se sem dostal ve chvíli,  
kdy neumí jazyk, je mu 35 a má vysokoškolský vzdělání, takže ho vlatně nikde nechtěli. Psycholog tady 
nemůže bejt, jazyk byla velká překážka. Pro nějaký nižší pozice je překvalifikovanej, protože vysokoškoláka 
nikdo na nějakou nižší pozici nechce a byl to navíc ještě chlap. Ženskou v pětatřiceti jako sekretářku vezmeš, 
ale chlapa od rodiny ne. Takže začal podnikat. Nejdřív jsme měli vydavatelství prvních pět let a pak začal 
dělat do nemovitostí a to dělá doteď.   
Naši se mají dobře, vybudovali si něco, o čem se jejich rodičům ani nesnilo. Maj domov, maj dítě ve 40ti 
letech, žijou v Evropě, cestujou, pro lidi, který se narodili v 60.letech v Sovětskym svazu, je tohle 
neskutečnej vývoj.“  

222
  

 

3.7.b.Vybudované zázemí v České republice a plány do budoucna  
  
Nina:  
„Máma někde na netu našla, že filda vypisuje dodatečný přijímací řízení na tlumočnictví z ruštiny.(...) a to bylo 
den před těma přijmačkama! Šla jsem tam úplně bez přípravy, žádná znalost nějaký ruský historie, no prostě 
NIC! První písemné kolo byl překlad, který já jsem byla schopna přeložit, ale jak to napsat. (…) já rusky 
mluvim nádherně, protože táta je spisovatel, takže my doma mluvíme takovou tou hezkou, intelektuálně 
náročnou ruštinou, ale jak jsem vlastně v životě nechodila do ruský školy, protože to nejdřív byla ukrajinská a 
pak česká, tak já jsem neuměla psát rusky. Já jsem sice uměla azbuku, ale neznala jsem jediný pravidlo, 
takže jsem psala jako negramota a ty písmenka i kreslila, protože jsem to v životě nepsala. Oni se u toho 
museli fakt bavit, protože oni četli ten nádhernej jazyk, intelektuálně náročnej překlad člověka, kterej neumí 
psát. No a vzali mě! Takže já se celej život připravuju na tu medicínu a nedostanu se tam a tady mě vezmou 
absolutně bez jakýkoli připravy. (…)  
Pak jsem si řekla, že je to asi osud, navíc jsem tam potkala tu Tanju a ještě dvě další kamarádky, byly jsme 
taková čtveřice, doteď jsme. Všechny se stejným příběhem z bilingních rodin. No a s těma holkama jsem 
právě našla to, co mi tady chybělo a to bylo to kamarádství. Zjistily jsme, že jsme všechny stejný. Takže já 
jsem byla z toho všeho nakonec úplně nadšená.  
Jenže po tom roce mi onemocněla babička, dostala rakovinu a já jsem se dostala do nemocnice, a tam se 
prostě cejtim jako v hračkářství, já jsem pochopila, že tohle je stejně to, co prostě chci. Udělala jsem ty 
přijímačky  a jsem teda teď na medicíně, to tlumočnictví jsem nedokončila, chtěla jsem studovat obojí, ale to 
se nedalo zvládnout najednou. Na tý medicíně mám zatím obor všeobecný lékařství, ale chtěla bych pak dělat 
gynda porodnictví.“ 

223
  

 
 „Teď jsem ve čtvrťáku, příští rok v páťáku jsem ještě tady a pak bych jela do Izraele od září 2013. Už od 
druháku jezdim sloužit povinný praxe do Izraele. Takže tady rozhodně neplánuju zůstat, ale to nemá nic 
společnýho s Čechama. Já jsem měla tu výhodu v tom, že jsem poznala toho svýho chlapa. 
Můj táta je teď už starší pán, je mu 72 a říká že „Boží cesty jsou nevyzpytatelný“, protože to vidí teď ve mně, 
že ať děláš co děláš, tak ty kořeny mě do toho Izraele nějak přitáhly, což by ho v životě nenapadlo, protože 
jsem k tomuhle nikdy ani nebyla vychovávaná, spíš naopak. Opravdu nikdy neřikej nikdy, protože jako dítě 
jsem jezdila za tou tetičkou, tátovou ségrou, do Izraele, která tam už žije 30 let a rodiče ten Izrael nesnášeli, 
že je to poušť, že by tam v životě nežili. A mě jako dítěti se tam taky nikdy nelíbilo. No a naopak Tanja, ta 
vždycky do toho byla hrozně zažraná a pořád ten Izrael a já vždycky „Už o tom prosimtě nemluv, to je fakt 
hrozná země..“ no a já pak potkala toho Liora a ona se mi hrozně smála, že já, kdo tam tak nechtěl, tam 
skončim..  
Ale hebrejsky neumim plynně, ale snažim se kvůli tý malý

224
, rozumim, ale ještě nejsem úplně schopna mluvit. 

Sice tam jezdim na ty praxe do nemocnice, ale nebudu tam studovat v hebrejštině, ale v angličtině. A  všichni 
tam taky mluví rusky,  protože tam je třetina ruskejch Židů, takže tam když člověk mluví anglicky a rusky, tak 
nemá problém.“ 
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222 Rozhovory s respondentkou, 8. a 11.prosince 2011, Praha, ČR.  

223  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR.  
224  Izraelský přítel Niny má malou holčičku z prvního manželství, viz.dále v kapitole 3.9. 
225  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR.  
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Tanja:   
   „Já jsem tu neměla problém najít práci, protože tady roste komunita expats

226
, takže jsem si našla 

expatovskou práci a žádnej z těch pohovorů, na který jsem šla nebyl v češtině. Ty jazyky mi umožnily i 
to, že jsem během studia, na rozdíl od lidí co museli rozdávat letáky nebo uklízet, tak já jsem mohla učit, za 
poměrně slušný prachy. (…)  Já jsem začla učit v 15ti, takže hrozně brzo. 
Můžu tady mít kariéru, kdybych chtěla, ale já nechci, já mám pocit, že mi to tady začíná bejt malý. Mám 
Prahu strašně ráda, mám strašně ráda ty možnosti, který mi poskytuje, že všechno je blízko a mám tady 
zázemí, mám tady auto, byt, rodiče, přátele. Není pro mě problém najít práci, jít do svý oblíbený kavárny, 
nebo jít cvičit skoro zadarmo, protože tady pracuju a tady jdu s tebou a támhle....... prostě mám tady 
infrastrukturu, zázemí, který bych musela budovat jinde od znova, což mě tady na jednu stranu trošku 
udržuje, ale na druhou stranu já jsem měla zaječí úmysly celou vejšku a chtěla jsem odjet, řikala jsem si, až 
dokončim tu vejšku, tak odjedu. Jenže když jsem jí dokončila, tak jsem si uvědomila, že teď jsem to někam 
dopracovala a můžu začít úplně od nuly jinde a nebo začít něco budovat. Teď to jakoby buduju, ale už se 
samozřejmě rozkoukávám a myslim si, že třeba v Berlíně by mě mohlo bejt dobře a hodně mě to tam láká. 
Izrael neopadl, ale tam nejsou ty možnosti, je tam špatná ekonomická situace, je to tam čim dál dražší a ty 
platy jsou podobný jak tady třeba. (…)  
Tady jsem zaplula do takový pohodový rovnováhy, tak si řikám, proč si to nevyzkoušet, kdy jindy než teď. Ale 
zase v tý práci chci aspoň rok, ¾ roku bejt a zatím to prostě nějak jde a uvidim. Ještě jsem nebyla v New 
Yorku, nevim o Americe nic, docela mě to začíná lákat, že vlastně je to úplně jinej svět. Chci se tam prostě 
podívat, nějak si rozšířit obzory a ten Berlín je pro mě místo, že vždycky, když tam jsem, tak se tam cejtim 
dobře. Že je to místo, který znám, je tam spousta Rusů, Izraelců, je to blízko. Není to nenávratný, protože s 
Izraelem je to tak, že se prostě sbalíš a jedeš a podíváš se do Evropy jednou za rok. Ale tam (v Berlíně) je to  
v podstatě jak tady, akorát že větší a lepší. Takže to je takovej můj tajnej plán a jsou tam i zajímavý možnosti 
s tancováním.  
Ale určitě Evropa. Rusko pro mě není. (…) Ale zároveň sleduju to dění tam, v podstatě „já tam žiju“ neustále 
vstřebávám tu kulturu, zprávy, lidi, filmy, všechno....  to samý by se dalo říct o Izraeli, vždycky když vyjde 
nějakej seriál nebo něco tak na něj čumim... snažim se udržovat všechny ty svoje multi identity v chodu, 
což není vždycky jednoduchý.“
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3.8.b.Budování přátelských vztahů v České republice  

 
Tanja:   
„Nebuduju vztahy na základě ruský nebo židovský identity, to se nějak vyvine. Mám „multi-vztahy“ a 
jsou jiný samozřejmě. Musim říct, že zlomovej bod pro mě, co se týče rozlišování nějakejch identit, nastal 
když jsem se odstěhovala do Heidelbergu, (...) najednou jsem začala budovat ty každodenní přátelství s rusky 
mluvícíma lidma, já jsem to předtim vůbec neměla v Praze. Nebo jsem měla třeba jednoho dva kamarády, ale 
to bylo nějak přes rodiny, že jejich rodiče se bavili s našima...tady jsem si přátelský vztahy vůbec nebudovala 
na základě ruství, ale na základě sympatií. A najednou jsem přijela do Heidelbergu a začala jsem ve velkym 
komunikovat s Rusama, který nebyli součástí mojí rodiny. To pro mě byla nová zkušenost. A začala jsem 
chápat, že ty přátelský vztahy jsou rozdílný.(...) 
Moji přátelé toho mají spoustu společného, ačkoli jsou z různých zemí a to je taková nějaká opravdovost, 
srdnatost, a to je to co já v lidech hledám. Já to beru prostě tak, že buď je někdo omezenej a ignorantskej a v 
tom případě mě nezajímá a nebo je to nějakym způsobem pokročilej člověk, kterej mě zajímá.  Národnost 
asi roli nehraje, ale těžko říct, není to vědomej proces. Není to, že kdybys mi řekla teď po deseti letech co 
se známe „Hele nejsem Židovka“ a já bych ti řekla „Ty jo, tak to ne Lusi, hele sory!“ ...to fakt ne.“ 
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3.8.c.Srovnání přátelských vztahů s Čechy a s ostatními národnostmi     
  
Nina:     
„Přátelství s Čechama jde, ale s Moravákama. Ale tady vůbec, tady fakt není jediná česká rodina, se 
kterou bysme byli v nějakym přátelskym vztahu.  
Zajímavý je, že moje blízká kamarádka v tom Hradci, spolužačka, to je prostě Slovenka. Ale já to nedělám 
schválně. To není tim, že bych o to nestála, nebo že bych se nějak stranila, to ne, ale prostě bohužel... to ale 
vnímáš z takových detailů, který mě hrozně štvou. Já jsem si v tom Hradci pronajímala byt a byla tam nějaká 
párty a ty moje spolužačky jestli tam můžou přespat a já určitě, že jo, no prostě jen tu Slovenku napadlo 

                                                      
226  Expat je anglický výraz vzniklý jako zkrácenina slova  ex patriot či expatritate –  člověk, který již nežije ve své 

zemi, ale trvale někde v zahraničí. 

227  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR.  

228  Rozhovor s respondentkou, 15.prosince 2011, Praha, ČR 
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donést lahev vína. A to já po nich nechci nic, kdyby donesly blbý gumový medvíky, víš jak to myslim. Mě by 
prostě ani nenapadlo k někomu přijít na návštěvu s prázdnou. Takže věřim, že s tou Slovenkou se budeme 
kamarádit leta, ale nikoho jinýho z těch lidí už nikdy neuvidim po tom šesťáku. Třeba mám smůlu na lidi, já 
fakt nevim.  
Takže do tý doby jsem tady měla český kamarády, což bylo „na ty český manýry“ pořádný 
kamarádství, ale „opravdový přátelství“ jsem tady našla až v těch Rusech a zjistila jsem, že přáteství 
může fungovat i jinak. S tou Tanjou a ještě s těma dalšíma dvěma, jsme zjistily všechny společně, že jsme 
se takhle sešly a že je to něco, co nám všem chybělo. Že jsme teda žily spokojeně a myslely si, že takhle to 
teda asi jako je a pak zjistiš, že to funguje i jinak a to je to kamarádství, který teď přetrvává, i když už nejsme 
na té škole spolu, protože my jsme se všechny rozprchly, ta jedna je ve Španělsku a druhá v Dubaji a Tanja je 
jediná, kdo na té škole zůstal a kdo ji dodělal. Ale jsme pořád v kontaktu.  
My prostě když máme radost, tak máme radost a když jsme smutný, tak jsme smutný, přátelství je opravdu 
přátelství a láska je láska a tady je všechno takový jako mdlý...tady prostě kamarádství není kamarádství, 
ale nějakej prostě pseudo vztah, z našeho hlediska.“ 
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Tanja:   
„U Izraelců máš pocit, že ty emoce jsou opravdový, zatímco tady máš pocit, že se každej přetváří, že si každej 
chce jenom nahrabat to svoje, nemusíš se zabývat ostatníma lidma, v Izraeli musíš. Ty nemáš auto, ale 
soused má auto, tak tě prostě sveze. Lidi se navzájem potřebujou, protože těch krizovejch situací je tam 
hodně. Tam se podle mě nemůže stát, že nemáš kde spát a že bys přespala na ulici. Podle mě potkáš deset 
lidí, který ti nabídnou, abys zůstala u nich. Ten národ funguje mezi sebou úplně jinak a to je to, co je na 
tom přitažlivý a co mi tady chybí.  Že tady maj všichni poker face, naprosto nezajímavý a nic je nezajímá.   
Rusové ty jsou zase mnohem MNOHEM emotivnější. A mnohem vyhrocenější, na obě strany. Nejdřív 
mě strašně dobře přijali, ale STRAŠNĚ! Úplně jsem se cejtila jak doma. Úplně mě zahrnuli láskou, pozorností. 
To co mi přesně vždycky chybělo v těch českejch vztazích. Jenže pak najednou, když jsem třeba nemohla jít 
na něčí narozeniny, tak mi volalo asi 5 lidí, co si to jako dovoluju a „jak si jako můžu dovolit nepřijít na 
narozeniny svojí kamarádky!!!?“ je to hrozně vyhrocený ve chvíli, kdy nesplňuješ tu roli, tak jak oni si to 
představujou. Tak jsem si řekla, jsou to srdcaři, ale zas vocaď pocaď. Ale vidíš, musela jsem odjet ještě do 
třetí země, aby se mi to takhle srovnalo.  (...)  
Ita ruština je taková srdečnější mi přijde, jako jazyk. Hebrejština mi taky přijde srdečnější. Ona je strašně 
přímá, tam nejsou vůbec zdvořilostní fráze. Ona není hrubá, není nezdvořilá, ale řekneš přesně, co chceš říct, 
na rozdíl od češtiny. (...) 
Kdybych srovnala vztahy s Čechama a českejma Židama, tak je tam prostě víc židovskejch vtipů a jsou braný 
jinak, ale to je tak všechno. Vůbec mi nejde o sdílení židovskejch svátků, to je zas jenom otázka ignoranství. 
Jako když mi opakovaně přejou hezký Vánoce lidi, který ví leta, že je neslavim, tak to mi vadí.   
Můžu ti říct, že zase Heidelberg je dobrej příklad toho, že najednou jsem tam potkala lidi, se kterejma 
nejenom sdílim jazyk, tu ruštinu a náboženskou sounáležitost, to židovství, ale sdílíme i společnou 
zkušenost a to je to přestěhování. Takže třeba ten Dima, ten je jako můj brácha. Taky v 10ti letech odjel do 
Německa, ruskej Žid, taky intelektuálská rodina, taky se s tím nějak vyrovnával, taky mluví bez přízvuku, ale 
vždycky se s tim nějak vyrovnáváš a to je něco, co my máme společnýho. A právě tim, že on nemá tu ruskou 
mentalitu, on má tu evropskou mentalitu, ale zároveň je Rus, prostě úplně stejně tak jak já. Na druhou stranu 
mám kolegy v práci, který jsou Rusové a jednou jsem s nima šla na večírek a prostě VŮBEC!  Kolega mě 
pozval k sobě domů, strašně dlouho mě přemlouval, že bude poker, přijdou nějaký jeho kamarádi a tak. Já 
jsem tam šla, byla sobota večer a já byla v místnosti, kde sedí 5 lidí, co maj společnej jazyk a pochází ze 
stejný země, ale jinak jsem s těma lidma neměla vůbec ale vůbec nic společnýho. To kulturní zázemí je tak 
jiný. Já jsem prostě musela odejít.“ 
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3.9.a.Partnerské vztahy respondentek a jejich preference 
 
Nina:   
„Já jsem vlastně až skrze ten vztah s Liorem v sobě objevila to židovství, takže to nebyl primární 
důvod našeho vztahu, spojuje nás to, ale nehraje to jinak žádnou roli, protože on je narozenej v Izraeli a 
je to jakoby čistokrevnej Izraelec, ale všichni Izraelci jsou odněkud přistěhovaný, takže  jeho rodiče z 
maminčiny strany byli Židé z Maroka a jeho děda žil právě někde u Kyjeva a jeho babička byla Polka. (...) 
Vždycky je spousta komickejch story, když jedeme s tim našim dítětem na dovolenou, máme všichni 3 stejný 
přijmení a lidi se ptají „A vy jste jako měla v kolika tu holčičku?“ On byl totiž  3 roky rozvedenej, když jsme se 
poznali, je mu je 45 a má holčičku, takže je o 18 let starší a táta je taky o 18 let starší než maminka, což je 
zajímavý. A rodiče jsou opravdu prototyp ideálního páru. Máma je druhá manželka a oni se po 30ti letech 
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manželství držej za ruce a táta jí píše na ubrousky básně...oni jsou opravdu prototyp šťastnýho ideálního 
vztahu, to je vzor největší a já se vždycky bála toho, že to nebudu schopná nikdy překonat.“
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Tanja:    
„Tady je to komplikovaný, protože s kamarádama je to tak, že za A.jich můžeš mít neomezenej počet a za B. 
ty se s nima nedostáváš až tak do hloubek, ale od svýho partnera očekáváš mnohem hlubší prolnutí, než 
od jakýhokoli kamaráda. A na tom to prostě dojíždí. Takže ve chvíli, kdy jsem se dostala do vztahu s 
člověkem, kterej naprosto neakceptuje jakoukoli jinakost a kterej si skutečně myslí, že Rusáci tady obsadili 
Karlovy Vary a Žiďáci mají spiknutí a vlastní polovinu budov ve starý Praze, tak to na tohle rozhodně dojede. 
(...) On mi třeba i zakazoval se malovat a řikal mi : „Ty se vždycky tak  zmaluješ a vypadáš jak Ruska.“ (...) 
nebo třeba měl nějakou párty se spolužákama a já jsem tam nešla a řikám : „Tak co jakej byl sraz?“ a on : „No 
ptali se mě, kde máš tu svojí Natašu.“ víš, že on mě prezentoval, i před svejma kamarádama, jako „tu Rusku“.  
Vtipný je, že Charles neměl Pepu rád a celej život mu řikal zas „Honza“...vždycky : „Kde máš toho svýho 
Honzu?“(...) 
Ta národnost na jednu stranu nehraje roli, protože ty nepotřebuješ Čechy, nebo Rusy nebo Židy, ty potřebuješ 
jednoho, kterej ti bude vyhovovat. Ale když se ptáš na to odcizení, tak třeba s Židem, potenciálně, mám víc 
společnýho, než s nežidem. Ale to mluvim jen o tom potenciálu, samozřejmě, že může být milion 
židovskejch blbců. Já jsem 3 roky žila s Čechema nežidem a neklaplo taky kvůli tomu mému židovství, ale 
nemůžu říct, že by to byla nějaká strašlivá chyba v životě už si s Čechem nezačnu. Ten člověk musí bejt 
rozhodně tolerantní a hodně otevřenej a nesmí mě nijakym způsobem ponižovat.  
Takže národnost nehraje roli jen do určitý míry. Teoreticky ruskej Žid žijící od nějakejch 10ti let v 
Čechách je pro mě – čistě podle parametrů –  jakoby bližší, než americkej černoch z Chicaga, kterej 
žije v Německu. Ty kulturní kódy fungujou a je to fajn, ale hlavní otázka je, co chceš od toho vztahu.“ 
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3.9.b.Srovnání partnerského vztahu s Čechem a s ostatními národnostmi     
 
Nina: 
„Já jsem vždy chodila s Čechama. Měla jsem jeden vážnej vztah asi dva roky a pak ten tříletej, nikdy jsem s 
žádnym cizincem nechodila. A ty vztahy s těma Čechama, to se absolutně nedá srovnávat!  Češi nejsou 
chlapi prostě. Tam absolutně není šance. Přotože jsem sama temperamentní, já potřebuju vedle sebe chlapa, 
já nemůžu mít paštiku. (...) Doma právě vidím ten prototyp, že chlap je CHLAP a přesto píše básničky, 
donese jí ty kytky a je to ten silnej akční charismatickej chlap, co tu ženu opečovává, ale on prostě nevezme 
do ruky vysavač a on si nevyndá to jídlo z ledničky, protože to ta ženská udělá za něj a je to ten prototyp toho 
chlapa.  Ale stejně tomu ve finále vlastně šéfuje maminka, to je jasný.   
To je ten základní rozdíl mezi těma Čechama, já nepotřebuju, aby chlap umyl okna, já nepotřebuju, aby 
mi přebalil dítě, a nikdy to nebudu chtít, protože to snižuje v mejch očích jeho kvality. To pro nás tady 
bylo šokem, že chlap umí umejt okno, to my absoltuně nemáme, to ruskej chlap, v životě! Táta chcípne 
u lednice hlady, protože jí nevotevře, on ani neví, jak se otevírá. Ale je to chlap. A to je ten základní rozdíl 
mezi českym chlapem a jakymkoli jinym chlapem. Ty moji český kluci, ty byli prostě takový, že kam ho 
postavíš, tam ho najdeš. Není tam to chlapský, není tam ten respekt.  No a tenhle můj chlap, on je prostě 
tragéd, on neuvaří ani čaj. Jednou udělal romantickou snídani a já jsem řekla „Miláčku, bylo to moc dobrý, ale 
už to prosim nikdy nedělej.“ ale je prostě chlap a k tomu už není co dodat.“  
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„Brácha chodil jak s Češkama, tak s Ruskama, ale Češky moc neletěj, protože jediná ho nebyla schopná 
nakrmit. Fakt byl úplně zoufalej, já jsem byla v Hradci, Lior byl u mě a já jsem vařila večeři a on mi telefonoval 
a ptal se mě : „A co děláš ?“, a já řikám :  „No dělám tady nějaký řízky.“ a on byl úplně nešťastnej : „No já jsem 
dostal jenom brokolicovou pomazánku k večeři.“ tak já řikám, ať snad přijede, že ho nakrmim.  
Jako ty holky jsou krásný, vzdělaný.. Já nevim, jestli je to tim, že ty chlapi jsou takový ty paštiky, takže ta 
ženská musí bejt ta silná, hezká, vzdělaná, ale už neudělá takový ty ženský věci jako nakrmit toho chlapa.  
Když ho fakt nenakrmíš, tak nebude spokojenej, přes to nejede vlak. Ta holka byla úžasná, nádherná 
všechno, ale nebyla schopná nakrájet salát prostě a brácha potřebuje to teplý jídlo večer. Takže on úžasně 
vaří, protože rád jí, tak rád vaří, protože záhy zjistil, že tady mu ty ženský neuvaří.“ 
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Tanja: 
„ Každej cizinec si všimne, že je tady velkej problém s módou a vůbec se zevnějškem u mužů! Jenom 
český muži jsou pověstný tim, že tak strašlivě, ale opravdu strašlivě smrděj.  (...) Jsou lidi v Izraeli, kde 
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svítí slunce jak je rok dlouhej a prostě nesmrděj, čim to asi je? Oni se prostě sprchujou při každý příležitosti. 
(...)   
Ale celkově ten rozdíl mezi Čechem a cizincem vidim třeba u svojí kamarádky, který je 35 a odjíždí do Itálie 
žít se svým  přítelem Italem. Minulej tejden měla takovou rozlučkovou věčeři pro přátele, což jsou většinou  
třicátníci, takový rozpárovaný..a teď jsem viděla na tý večeři, ten rozdíl! Ty Češi, kterejm je pětatřicet, takovej 
ten střední management, tak oni z toho byli úplně vypatlaný. Oni vůbec nevěděli, jak se maj chovat před tim 
Italem, kterej je uvolněnej, bosej v džínách prostě vaří v kuchyni, na nic si nehraje a vůbec se nebojí čehokoli, 
vypadat teple nebo cokoli, my jsme se půl hodiny s nim bavili o Sexu ve městě

235
 a on v klidu prohlásí „No 

vždyť já jsem napů ženská“ a vůbec se tohle nebojí říct,  to by českej chlap v životě neřekl, aby náhodou 
nebyl trapnej.  
Jasně jinej kraj jinej mrav, ale takový ty komplexy u českejch mužů je prostě něco, co mi zabraňuje v 
budování jakejkoli vztahů s nima. Oni si nejsou jistý sami se sebou a já samozřejmě nejsem „průměrná 
česká žena“, tak nevědí, jak mě uchopit a pak na to dojedou. To je možná ten rozdíl, že Rusové jak jsou 
velkonárod, tak nejsou tak zakomplexovaný, naopak maj ty až ega až hypernahoněný.(...) 
Nemůžu ale vůbec srovnávat české a ruské muže, protože v Rusku je silnej patriarchát, takže na jednu 
stranu jsou strašně takový mužný, postaraj se o tebe a platěj za tebe a všechno, na druhou stranu od 
tebe ale očekávaj, že mu budeš vařit a budeš hodná ženuška.  Což je ale vlastně v Čechách taky, tady 
chlap tohle taky chce, ale už ti nedá to zázemí a radši jde na pivo. A když tady po tom chlapovi nějaký 
to finanční zázemí chceš, tak jsi najednou zlatokopka. Což je úplně zcestný.  
Ale já ten patriarchát primárně nevyžaduju, nemám  to třeba jako Nina, u který to vychází z hodně silně 
patriarchálně založený rodiny, ona má hodně tradiční rodinu, ale naši jsou prostě hipísáci a táta naopak uklízí 
a rodiče to maj doma prostě rozdělený. Táta klidně luxuje. (...)   
Mě naopak neuvěřitelně bere, když chlap vaří, to je super! Já to zbožňuju. Jako mužský ženský role, jasně. 
Ale chlap u mě neklesne, když mi pomůže, naopak. Jako chlap, kterej se umí sám postarat o dítě nebo 
kterej umí sám uvařit a kterýmu to nesráží – jako jemu – jeho ego, tak to je pro mě teprve ten pravej 
chlap! Že tohle ustojí.“ 
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3.10.a.Výběr kulturních událostí a volnočasových aktivit 
 
Nina: 
„Teď se tady zaměřuju na to izraelský, což jsem dřív nedělala. Lior mi vždy  volá : „Miláčku, tady jsem se 
dočetl, že bude tohle v Čechách, tak půjdeme...“ a pak to teda nakonec dopadá tak, že 90% mých kulturních 
aktivit tvoří tohle.   
Já nevyhledávám ruskou společnost, ono to zní jakože jo, ale ono to tak vůbec není. Já naopak, i 
rodiče se nás snažili chránit předtim, abychom primárně vyhledávali Rusy. Protože vždycky najdeš 
Rusa, kterej je přistěhovanej, protože tady jich je spousta, ale to je chyba, kterou dělá spousta mejch 
kamarádů. Třeba Tanja si kolem sebe kupí jenom rusky hovořící, nebo rozhodně víc než já.  
Já tu snahu hodně se kupit s těma rusky hovořícíma nikdy neměla. To že to tak dopadlo, to je věc jiná, 
primárně tu snahu nemám, spíš naopak, je tam u mě k tomuhle nějaká antipatie. (...) Protože přijdeš tady 
do ruskýho obchodu a jsou tam samý Rusové, ty tady maj i ty svoje večírky, pak maj ty svoje restauračky, 
kam jenom choděj, a tohle ne, já se tomu vyhejbám..protože je umění, přijet do jiný země a právě TOHLE 
nedělat. Naučit se žít v tom státě s jeho tradicema, které nemusíš přijmout, ale aspoň je akceptovat. A já tady 
znám spoustu Rusů, který tohohle nebyli schopný a žijou tady stejnym způsobem života jako žili tam před 20ti 
lety. A takhle to nemůže fungovat. A pak v těch rodinách začínají mít i odvozený problém, že ty děti mluví blbě 
česky, pak to je problém a oni se diví proč. No a tak maj jenom ruský kamarády a takhle se to nabaluje a toho 
se naši snažili vyvarovat a myslim si, že chytře.   
Já jsem vlastně ruský kamarády tady potkala až s tou Tanjou na tý fildě. A pak se to nabalilo, že jsme si 
podobný a tak se teď všichni známe a jdeme na ty koncerty, kde se všichni potkáváme..ale není to tak, že 
bych vyhledávala nějaký ruský spolky, to teda ne.“ 
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Tanja: 
„Primárně mě zajímaj izraelský a ruský akce. Když prijede nejlepší ruský divadlo, tak je jasný, že celá ruská 
komunita se sejde a jde sborově do divadla, ať je dobrý nebo ne.  
Co se týče židovství, tak společné kulturní události vyhledávám určitě, protože to ti jakoby potvrdí 
pocit té sounáležitosti. Protože já jsem celej život odříznutá od tý okolní kultury a tohle jsou body, kde 
se to protíná. Takže samozřejmě třeba ta Chanuková party nebo takovýhle akce jsou důležitý, zásadní a je 
to nějakej spojující zážitek. Ale na druhou stranu nedělám to výhradně. 

                                                      
235  Americký televizní seriál o čtveřici žen, zaměřený převážně na ženské divačky.  

236  Rozhovory s respondentkou, 15. a 22.prosince 2011, Praha, ČR. 

237  Rozhovor s respondentkou, 21.prosince 2011, Praha, ČR. 
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To samý s těma izraelskejma akcema. Ty já miluju. Protože tady je Izrael strašně dobře přijímanej i mezi 
Čechama. Spousta Čechů jde na izraelskou párty nebo na promítání nebo na cokoli, takže tam je vždycky 
strašně přijemná vřelá atmosféra.  
Naopak u těch Rusů to je spíš o tom vzít si svoje nejlepší šaty a ukázat se v komunitě, což mě nezajímá. A 
obecně se Rusům vyhýbám a přiklánim se spíš k Židum a Izraelcům, než primárně k Rusům. Já se 
vyhýbám ruský komunitě tady. Vim, že jsou nějaký restaurace a vyloženě ruský kluby a diskotéky. Vim, že 
Rusové hromadně choděj do Nebe, do Meccy nebo do SaSaZu, ale já tohle primárně nevyhledávám, protože 
tam frčí model „buchty na podpadcích a pánové v košilích“.
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3.11.a.Židovské a ruské svátky  
  
Nina : 
„U nás je to fakt komický v tom, že naše Vánoce, Novyj God,slavíme 31.na Silvestra a dáváme si dárky a 
tradiční jídlo od malička máma prostě dělá „gefilte fish“, což je plněná ryba, nejtradičtější židovský jídlo jaký 
vůbec může existovat. (...) Židi to jedí na jejich Nový rok, Roš ha-šana, což je v září, ale my to z nějakýho 
důvodu máme na toho Silvestra. A máme to jako tradici rodinnou, čemu se ten můj chlap hrozně směje, že 
jsme si takhle adaptovali ty židovský zvyky.  
Jinak slavíme veškerý pravoslavný svátky. Velikonoce, ty pro nás jsou nejpodstatnější. Pak třeba v létě, 
to se jmenuje Maslenica, kdy  máme bliny, to je taková placka, která se jí s kaviárem a se smetanou. Takový 
ty ruský zvyky ty dodržujeme.   
Vánoce slavíme komicky, protože slavíme ty český, sedneme si k večeři a koukáme na tu Popelku a dáme 
si víno. Dodržujeme to, že teda když žijeme v Čechách, tak je trapný to neslavit. A toho 24. máme kapra, 
to že se musí. A pak toho 31.slavíme normálně ten náš Novyj God. Dárky si ale dáváme až toho 31. Zkoušeli 
jsme to, jako děti jsme vyžadovali po rodičích, abychom to měli na dvakrát, že všichni už měli dárky a my nic, 
ale nefungovalo to. A tenhle rok ještě budeme slavit Chanuku do toho, která je vlastně příštý tejden 22., takže 
budeme mít troje ty svátky. A já s tim chlapem, my všechny židovský svátky slavíme, takže ten jejich Roš ha-
šana, ten náš Novej rok, všechno takhle jedeme dokola. A já mám nevlastní holčičku, z jeho prvního 
manželství a ta z toho těží nejvíc, protože ta dostává dárky na třikrát.  
V rodině teda slavíme pravoslavný svátky a s přítelem slavim ty židovský, slavíme všechny ty 
základní. Pesah, Chanuku..no veškerý, s jeho rodinou. On žije v Izraeli a my furt lítáme tam a zpátky. Celý 
léto jsme tam, v zimě o Vánocích spíš tady (...) My to děláme tak, že jakmile je náš svátek, naší půlky rodiny, 
třeba Vánoce nebo na Nový rok, tak přijede a slavíme to tady, máma třeba dělá tu rybu, na kterou on se 
hrozně těší, takže to slavíme tady, protože ty tradice už máme vybudovaný těma rokama. A ty Vánoce jsou 
taky hezčí tady, ty stromečky, světýlka a tak..a v létě já jsem tam, takže slavíme s jeho rodinou v Tel Avivu, s 
tim že oni nejsou extra věřící, že by chodili do synagogy, to já chodim častěji do kostela, než oni do synagogy. 
(...) Ale hodně se drží tradic těch jejich svátků, takže opravdu na ten jejich novej rok jsou tam ty nakrájený 
jablíčka s tim medem. A opravdu na ten Sukot stavěj ty stany, protože to je „svátek stánků“, že jak putovali 
tou pouští, tak se stavěly ty stany. A na zahradě se opravdu postaví takovej provizorní stan a ten tam stojí 
opravdu ten týden, těch 8 dní kdy se slaví ten svátek. Nebo se čtou ty příběhy, malý čteme ty biblický příběhy. 
A to je jediná doba, kdy zajdou do synagogy, na ty svátky, ale jinak tam nechoděj. 
Takže židovský svátky slavíme s Liorem jenom když jsme spolu, jinak sami tady to neslavíme. Já vim, že 
Tanja pořádá různé židovské večírky, ale já se toho neúčastnim, protože to je skupina těch ruských Židů, kteří 
tu nejsou schopný se adaptovat, dle mýho názoru a nebyla to úplně sorta lidí, se kterou bych chtěla bejt. 
Takže spolu jsme vlastně ty židovský svátky nikdy neslavily.“
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Tanja: 
„Silvestr, Novyj God, je to největší ruskej nenáboženskej svátek, je to něco co slaví celý Rusko. (...) Vš ichni 
Rusové po celym světě, v Izraeli, v Americe, tady, v Německu, kdekoli, slaví ten Novej rok. A probíhá to tak, 
že máme stromek, dárky, večeře... k jídlu se dělaj nějaký tradiční věci, ale my to neděláme.. asi něco jako 
bramborovej salát, rusky se tomu říká „Salát Olivier“ (...) My to teda neděláme, ale já myslim, že letos to 
uděláme, protože přijede babička, tak bude dělat takovejhle salát, ale z červený řepy. Ten Novyj God je něco, 
co prostě MUSÍ proběhnout, takže třeba loni jsem byla doma a pak ve 2 ráno jsem jela do Akráče

240
. Není to 

ve stylu, že bych šla pařit, jsme doma. Koukáme na ruskou televizi a tam je Silvestr už v devět, proslov 
prezidenta a tak. Takže slavíme to v devět.  (...)  
Vždycky k nám někdo přijede, minulej rok k nám přijela mámina kamarádka s přítelem z Německa, babička, 
mámina máma u nás byla zrovna na 14 dní, občas přijede strejda. Když bydlel v Berlíně, tak docela jezdil, teď 
bydlí zase zpátky v Moskvě.. je to takhle hozený a mám to i ráda, že se sejdem a máš pocit tý rodiny. (...)   

                                                      
238  Rozhovor s respondentkou, 22.prosince 2011, Praha, ČR. 

239  Rozhovor s respondentkou, 16.prosince 2011, Praha, ČR. 

240  Palác Akropolis, klub na Žižkově. 
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A židovský svátky, slavíme spíš z mojí iniciativy. Naši v tom nevyrostli, protože za komouše se prostě 
neslavili židovský svátky. To třeba prarodiče, ale tenhle střední proud, narozenej kolem války, tak prostě 
neslavili židovský svátky v těch 60.letech. (...) Takže když jsem v 15ti začala chodit na tu židovskou školu, tak 
tam jsme ty svátky hodně prožívali. My jsme neměli prázdniny na Vánoce, jako samozřejmě byl státní svátek, 
ale nebylo to tak, že by bylo volno už 20. besídky nebo tak vůbec. Já jsem byla hrozně pyšná na to, protože já 
jsem to protrpěla na základce a byla jsem strašně ráda, že najednou jsem mezi svejma. A začla jsem to chtít 
dělat doma, protože jsem viděla, že jsou rodiny, který to doma dělaj.   
Na každej svátek je to jiný, většinou je to nějaký jídlo, nějaká večeře, každej svátek má svýho ducha a svoje 
symbolický jídla a svoje symbolický aktivity. My to neslavíme v rodině, spíš s přáteli, že udělám večeři třeba u 
mě nebo třeba u tý Terky na Chanuku bude večeře. Dřív to bylo ve škole, takže to není rodinný, spíš 
komunitní. 
Roš ha-šana je doslova „Hlava roku“, šana je rok, roš je hlava a ha je urcitej člen. A je to Novej rok, koncem 
září, konkrétní datum podle židovskýho kalednáře, kterej je jinej a vůči našemu je pohyblivej. Ten svátek je  
prodchnutej duchem evaluace. I to období předtim, odkvétá příroda, přichází podzim, všechno se tak nějak 
ukládá ke spánku a ty děláš  vyhodnocení toho roku. A mě to hrozně sedne, protože školní rok začíná v září 
nebo v říjnu, dojížděj prázdniny.   
Symbolický jídla jsou, že  na stole musí být přítomna rybí hlava, abychom byli hlava a ne ocas v tom dalším 
roce, jí se granátový jablka, aby se v dalším roce ten židovskej národ rozmnožil jako ty semínka v granátovym 
jablku. Na podzim akorát dozrávaj. Pak se jí mrkev nakládaná. Datle, aby ten rok byl sladkej. Jablka s 
medem, to je vlastně hlavní symbol roš ha-šana, že se  namáčí jablka do medu a u toho se říká požehnání, 
aby ten rok byl stejně sladkej jako ty jablka s medem. 
Deset dní potom Roš ha-šana je Jom kipur, soudní den, kdy se rozhoduje na nebi dejme tomu, jakej bude 
ten příští rok a kdo bude zapsanej do knihy mrtvých a kdo do knihy živých. Teoreticky. Ono to probíhá tak, že 
je to půst, ty přes ten den nejíš a nepiješ, a seš v synagoze a celej den se modlíš. Já  jsem to dala jednou 
teda a je to fakt hustý. Člověk od večera do večera 24 hodin ani nic nevypije. (...) Ale tohle je třeba něco, co 
jsem od tý doby 8 let nedělala. Ale v rámci tý komunity, to má ten význam, že se celej den modlíš, nebo se 
vyznáváš ze svých hříchů nebo máš prostor  pro nějaký rozjímání napříč životem a ještě se postíš.  Nedělám 
to, ale líbí se mi to. (...) 
Co ještě určitě slavíme to je Chanuka, slaví se to zhruba v prosinci,  letos to vychází úplně přesně na 
Vánoce, na tu tě zvu, 23.v pátek. A to je příběh, jak řečtí okupanti okupovali palestinu v roce x y před našim 
letopočtem, vlastně je to historickej svátek. Tam se stalo to, že bylo nějaký povstání židovský proti nadvládě a 
Židi vyhráli,  přišli do chrámu a tam našli menoru, osmi ramennej svícen, kterej se zapaloval olivovym olejem, 
ale měli jenom jednu lahvičku. Ten chrám chtěli znova posvětit, tak ho tam nalili, ale už neměli žádnej další 
panenskej olej a na jeho výrobu potřebovali 8 dní a „ouha zázrak“ tenhle olej prostě vydržel 8 dní. Proto se 
chanuka se slaví 8 dní a zapaluje se svíčka každej den jako kult, je to svátek světel a je to svátek toho oleje, 
takže se dělaj koblihy, bramboráky, prostě co nejmastnější věci. Jí se olivy. A je to sranda, jsou tam ještě k 
tomu takový  aktivity, například hazardní hra o peníze, která se jmenuje  „dreidl“, to je jidiš tradice.  A je to 
káča, která má 4 hrany,  na každý tý hraně je nějaký písmeno a  tím se točí. Jedna strana znamená „nic“, 
druhá „půlku“, třetí „ještě jednou“ a čtvrtá „všechno“. Takže hraje třeba 5 lidí, každej dá korunu a teď se to 
hraje, že buď dáš  všechno, nebo přídáš půl a tak....je to fakt vtipný, je to takový pro děti spíš. Je i zvykem 
dávát dětem drobný dárky každej den tý chanuky. Sladkosti nebo něco.  
Tohle zrovna docela slavíme i doma, vždycky s mámou, když jsem potřebovala, aby mi něco koupila, tak jsem 
řikala ať mi to dá k Chanuce.Je to spíš taková sranda, není to seriozní svátek jako třeba Roš ha-šana.   
Pak v zimě je ještě Purim, což je taky takovej historickej a veselej svátek, je to založený na knize Ester, v 
Bibli je taková kniha, příběh o Ester. A to je únor-duben. Loni to bylo v březnu. Ségra to slaví ve škole a já 
jsem to taky slavívala ve škole a teď to asi taky budu slavit s partou.  
No a pak je velkej svátek Pesach a na ten se nejí chleba a nic kynutýho, ale macesy. To jsou takový krekry. 
Ale ty macesy my třeba jíme doma celej rok. To je zase něco, co není úplně ortodoxní, ale my je máme prostě 
hrozně rádi, takže je jíme furt. Já se třeba na ten Pesach, kterej trvá 8 dní, snažim nejíst kynutý věci.   
A dělaj se dva sedery

241
, večeře. A většinou jsem někam pozvaná. Loni jsme založily s kamarádkou Terezou 

tradici slavení svátků u ní, má krásnej byt v Holešovicích, takže jsem byla pozvaná k ní a pak jsme ty svátky 
začaly organizovat spolu. Je to fajn, sejdou se přátelé.. (...) 
Šabat je svátek, kterej je každej tejden a slavíme ho, když máme čas a sejdem se doma. A je to hrozně 
hezký, když se zapálej ty dvě svíčky, něco si zazpíváme nebo tak. Není to něco v čem jsem vyrostla, ale chci,  
aby v tom vyrůstala ta ségra. Není to nucený, je to něco příjemnýho prostě. (...) 

                                                      
241  Seder je obřad pro svátek Pesah, popsaný v hagadě, knize vyprávění a legend. Seder doslova znamená 

„pořadí, uspořádání“. Je to termín vyjadřující zejména domácí bohoslužbu  a předepsaný rituál pro první noc(i) svátku 
Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu osvobození Izraele z egyptského zajetí.  

 viz  STERN, Marc. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění. Praha : Vyšehrad, 2002, str.241-242. 
 a NEWMAN, Ja'akov; SIVAN Gabri'el: Judaismus od A do Z, Slovník pojmů a termínů,  Praha,  Nakladatel Sefer, 
1992, str.167. 
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ČUŽM, ta Česká unie židovský mládeže, většinou na všechny ty svátky dělá párty v Roxy, v NODu nebo ve 
Druhym Patře, takže tam třeba jdu..“ 
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3.11.b.Ostatní a české svátky  
   
Tanja:  
„Měla jsem takovej pocit odcizení. Ono se to vyvíjelo, na jednu stranu chceš bejt jako ostatní, na druhou 
stranu nejseš jako ostatní a kultura těch ostatních dětí je ti cizí. Takže od tý doby já mám averzi vůči 
Vánocům, protože pro mě to bylo něco, co patří k „TÝ“ masový kultuře, jejíž součástí nejsem, sice 
bych chtěla bejt, ale odmítaj mě. Je to pro to dítě těžký.  
Mikuláš je podle mě úplně strašnej, ale to je to moje dětství....a ty pokusy začlenit se do komunity. Takže já 
jsem třeba s kamarádkama na základce šla na Mikuláše „koledovat“ , nebo já nevim, co se to vlastně dělá, 
nutila jsem se do toho, i když jsem byla stydlivý dítě, jenom proto, abych byla s těma dětma a měla stejný 
zážitky, jako oni. A ve finále jsem se na to stejně mohla vysrat, protože jsem stejně byla jiná. Tohle jako dítě 
nechápeš, ale nemůžeš to překonat, je to těžký.  
Na jednu stranu jsem věděla, že to co vim a umim a znám a mám doma je tisíckrát obšírnější než to co maj ty 
děcka v tý škole, ale zároveň jsem chtěla bejt jako oni. To je jako když máš bohatý rodiče a stydíš se za to, 
tak já jsem se vlastně styděla za to kulturní bohatství co mám. (...) 
Český svátky zkrátka neprožívám vůbec, ačkoli vim, že zrovna třeba 17.listopad je významnej svátek, tak  
pro mě vůbec.  Vánoce, Mikuláš, Valentýn nebo čarodějnice.. úplně ignoruju.“
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242  Rozhovor s respondentkou, 11.prosince 2011, Praha, ČR. 
243  Rozhovory s respondentkou, 15. a 18.prosince 2011, Praha, ČR. 


