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1. Úvod  
 
Inspirací bakalářského eseje se stala přítomnost muslimských komunit 

v Evropě. Impulsem bylo zjitřené klima, které existence muslimských komunit 

vyvolává. Motivace reaguje na obecný zájem o islám, který je řešen médii 

v křiklavých barvách, vědou, nebo i politikou.. 

 

1.1.  Islám a Západ 

 
Hlavním tématem, které vládne dnešnímu euroamerickému “západnímu” světu 

je islám a konfrontace s ním. V důsledku nejrůznějších politických událostí1 islám 

na Západě za poslední dvě desetiletí zakořenil a vystoupil z neviditelného světa 

přistěhovaleckých komunit.2 Islám na sebe začal zřetelně upozorňovat jak  na úrovni 

běžného každodenního styku lidí, pozvolné demografické proměny některých 

hlavních měst západní Evropy, tak prostřednictvím nejrůznějších jednotně 

organizovaných iniciativ. Ještě více se  pak zviditelnil prostřednictvím protestních 

akcí jako je například asi nejslavnější Rushdieho aféra, 3  anebo šátková aféra ve 

Francii, která se objevila poprvé již na počátku devadesátých let. Přesto islám ale 

                                                 
1 K jádru dnešního dění bychom museli sestoupit až k období kolonizace 18., 19. století  a následné 
dekolonizace 1. i 2. poloviny století 20., (britské občanství udělované bývalým obyvatelům britského 
impéria – velká část byla muslimská, Alžírsko bývalo vnímáno do r. 1967 jako jeden z regionů 
Francie, Rakousko-Uhersko a jeho anektovaná Bosna atd..). Dále bychom postupovali  přes situaci po 
druhé světové válce, viděli bychom poválečnou rekonstrukci západní Evropy, na kterou si pozvala 
zahraniční levné pracovníky ze zemí Třetího světa, z nichž byla velká část muslimů. Dění je třeba ale 
sledovat i na Blízkém Východě a ve Třetím světě vůbec - izraelsko-palestinský konflikt, socialistické, 
nacionalistické a teokratické experimenty, soutěže o vliv mezi západními velmocemi a sověty, 
hledání postkoloniální identity - snaha o vymanění z vlivu západních a  jiných velmocí v usilovném 
návratu k tradici,  k pokud možno nejčistší formě islámu. To vše přispívalo k emigraci, ekonomické i 
ideové. 
 
2 Musíme ale rozlišit situaci amerického islámu, kde došlo ke koncentraci spíše muslimské elity na 
základě hlavně ideové emigrace, a situaci západní Evropy, kam proudila emigrace především 
ekonomická a politická (z válečných ohnisek).  (Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. 
Muslims in Europe and in the United States. New York: Palgrave Macmillan. 2004, str. 159)  Situace 
České republiky byla pochopitelně jiná za komunismu – přicházeli pouze především studenti. Po 
revoluci pak začala Česká republika přijímat i uprchlíky, ale ne ve velké míře. Spíše zde působí lidé 
zajištění a vzdělaní. 
 
3 Spisovatel Salman Rushdie, pocházející z indické muslimské rodiny,  napsal knihu Satanské verše, 
která dle velké části muslimského světa urážela islám, byla projevem rouhačství, čehož obratně 
využil Ájatolláh Chomejní k odvedení pozornosti od své kontroverzní politiky a sjednocení muslimů, 
a odsoudil Rushdieho k smrti. Ten od té doby žije v utajení. (Mendel, Miloš: Islámská výzva.Brno: 
Atlantis. 1994.1.vyd. Str.25-28. ) 
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bohužel nejvíce “proslavily” teroristické útoky, prováděné v jeho jménu, ať už 

v Evropě či kdekoli jinde na světě. Ty napomohly rozvinout staré orientalistické 

mýty o islámu jako nepříteli (kdysi vnějšímu, nyní vnitřnímu). Do středu pozornosti 

přinesly pro západní civilizaci z hlediska lidských práv nepřijatelná specifika 

jednotlivých islámských tradic,4 a probudily tak již dávno před 11. zářím5 

v občanech západního světa islamofobii, strach ze střetu civilizací, diskriminaci 

muslimů, předsudky atd.. Následkem toho se zase začal prohlubovat obraz muslimů 

o sobě samých založený na silném apologetismu a protizápadní rétorice. Vliv 

veřejného mínění na osobní identitu není třeba dokazovat.. Proto jak muslim 

nepraktikující, tak muslim zbožný nutně pod těmito tlaky začínají prozkoumávat, co 

to vlastně znamená být muslimem. Někdy toto vyústí ve větší přilnutí k islámu jako 

jádra své vlastní identity.6 

Je sice pravda, že islám představuje odlišný pohled na svět, život, jedince, a 

dodnes probíhají diskuse o jeho úplné kompatibilitě se západními hodnotovými 

systémy, nicméně problematika islámu na Západě je ještě o něco hlubší. Islám 

zažívá v západním prostředí novou etapu své existence. Muslimové zde vytvářejí 

iniciativy, které vykazují formy organizace a autorit zcela odlišných od původních 

domovských zemí islámu. Rozvíjí se islámská sdružení, jež nesou strukturu 

protestantských kongregací7- tedy žádné tradiční autority, žádné zásahy státu.. 

V evropském prostředí se mluví o možnosti utvoření jakéhosi “euroislámu”,8 který 

by integroval základní evropské hodnoty. Proti němu stojí odlišná představa vývoje 

v některých částech západního světa a to - “islám ghetta”,9 uzavřená forma, 

vyčleňující se z ostatní společnosti a v opozici vůči ní, jakási paralelní společnost 

posilovaná ještě islamofobií. 

                                                 
4 Některé praktiky jako například ženská obřízka, povýšený vztah k ženám atd. jsou výrazem 
místních kulturních tradic (např. ženská obřízka pochází především z některých afrických lokalit –
Somálsko aj.) a nesouvisejí nebo jsou v přímém rozporu s islámem. Dalším zjednodušením bývá 
chápání islámu jako jednotného proudu. Viz. níže kapitola 3.1. Islám jako kulturně-náboženský 
model.  
5 Teroristický útok na Světové obchodní centrum v USA -11.9.2001. K činu se přihlásila islamistická 
(radikální) teroristická organizace Al Káida. 
6 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004. str. 42. 
 
7 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004. str. 127. 
8 Kropáček, Luboš: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství 
Evropy. Praha: Vyšehrad. 1999. 
9 Tamtéž. 
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Asi nejvýznamnějším rozporem mezi islámskou společností a společností 

západní bývá zmiňován odlišný přístup k sekularizaci, jež byla dlouho pojímána 

jako důsledek modernizace. Podle západního vnímání patří náboženství do oblasti 

soukromí. V islámu náboženství naopak prostupuje jak sféru soukromou, tak i 

veřejnou a politickou. Evropský předpoklad sekularizace jako důsledku modernizace 

vyvrací vývoj, který nastává od 70.let 20. století také na Západě, kdy do veřejného 

života znovu vstupují náboženské projevy, ať už se jedná o staré “domácí” víry 

(např. křesťanství, židovství), o východní víry přisvojované západní populací, víry 

nové, nebo náboženství imigrantů.  Mluví se o desekularizaci a deprivatizaci 

náboženství.10 Tyto teze přináším z důvodu, abych mohla poukázat na vzájemné 

ovlivňování dvou koexistujících kultur. V případě Západu zde dochází pod vlivem 

islámu11 k novému přehodnocování sekulárnosti jeho často velmi materialistického 

světa a další uvědomování si relativity hodnot. Islám naopak prochází určitým 

tvarováním podle demokratických a sekulárních konceptů. 

Islám se na Západě zabydluje a získává si nové příznivce, právě z řad západní 

populace. Někdy je to označováno jako “obrácená integrace”. Důvodem může být 

hledání náboženského vyžití, hledání pevných tradičních hodnot či protest proti 

modernímu nestálému materialistickému světu, nabídka silné sounáležitosti, nebo 

příklad blízkých osob, přátel, partnerů.  

 

1.2.  Islám v České republice 

 
Také v případě České republiky se islám uchytil a začíná se rozvíjet. 

V porovnání s ostatními zeměmi Západu však jeho stoupenci zaujímají jen malé 

procento, jedná se spíše o okrajový jev. V České republice žije odhadem12 asi dvacet 

tisíc muslimů cizího původu a kolem 400 konvertitů.13  

Situace muslimů v ČR je ale i v jiných ohledech specifická. Předně, muslimy 

jsou z velké části současní nebo bývalí zahraniční studenti, většinou lidé dobře 

                                                 
10 Nešpor, Zdeněk R.: “Pluralita náboženství a multireligiozita v moderních společnostech”. In: Hirt, 
T., Jakoubek, M. (ed.): Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2005.131-132.  
11 Sice nejen, ale v dnešních sociologických diskusích je tento proces zmiňován právě v kontextu 
s islámem na základě snah se s jeho fenoménem vypořádat.  
12 Neexistují žádné oficiální údaje. V posledním sčítání lidu z roku 2001 bylo zveřejněno pouze 
procento populace hlásící se ke křesťanství, ostatní náboženství byla zahrnuta v jednom čísle. 
13 Počet lidí činných v muslimských obcí je odhadován spolu s konvertity asi do 1000. (Rozhovor 
s Vl.Sáňkou – viz. příloha)  



 9 

zajištění. Působí zde i různí pochybní podnikatelé, nebo dokonce dealeři drog, ti 

však většinou s islámem nemívají mnoho společného. Přibývají (především političtí) 

uprchlíci, ale v důsledku přísnějších přijímacích kvót ne v takové míře jako jinde na 

Západě. Oproti ostatním zemím Evropy tedy  v ČR není možno islám spojovat 

s chudými nevzdělanými přistěhovalci. Také zde až na tureckou modlitebnu v Praze 

nejsou muslimové rozděleni podle původu, jak je běžné na Západě.  

Dalším významným specifikem je, že se hlavních organizačních aktivit 

muslimů ujímaly od počátku konvertité. Existovala zde totiž skupinka českých 

muslimů již za komunismu, jejíž některé kořeny sahaly až do období první 

republiky.14  

Čeští konvertité tedy zahájili po roce 1989 spolu s nativními muslimy, kteří se 

zde usadili, aktivity směřující k vytvoření instituce, jež by naplňovala jejich 

náboženské potřeby, byla respektovaným zástupcem a oporou muslimů žijících 

v českých zemích, misijním centrem, nebo jen místem pro ty, kdo hledají informace 

o islámu. (Byli sdruženi pod názvem Ústředí muslimských náboženských obcí 

ÚMNO.) Souviselo to se snahou o získání statutu státem registrované náboženské 

obce, bez níž nebylo možné cokoli vlastnit (získání statutu právnické osoby), nebo 

budovat budovy sakrálního typu, vykonávat některé náboženské obřady atd.. 

Registrování však bránilo na jedné straně  xenofobní nastavení české společnosti 

obecně, jež považovala společně s některými církvemi (některými křesťanskými a 

židovskou obcí) islám za nepřátelský a barbarský, dále bylo překážkou ztotožňování 

islámu s radikálními proudy islámského reformismu (fundamentalismu) 

majícího politické ambice a strach z destabilizace zdejších poměrů, obava ze vzniku 

teroristických buněk či rozšíření obchodu s drogami a jiné hospodářské 

kriminality.15  Na druhé straně byly důvodem i čistě právní skutečnosti – 

nesplňování podmínek a početního censu stanovených tehdy platným zákonem o 

církvích. Svůj podíl nesla i častá nekompetentnost  a několikaletá rozpolcenost 

                                                 
14 Muslimská obec fungovala v jakési pololegální podobě již za první republiky (od roku 1934). Již 
tehdy se na našem území vyskytovali lidé, kteří přijali islám a spolu s rodilými muslimy se snažili o 
jeho rozvíjení v rámci Československa. Islám pak tajně udržovali někteří jedinci i za komunismu. 
Významným českým muslimem, který se podílel ještě na prvorepublikové obci, je Mohamed Ali 
Šilhavý, bývalý dlouholetý předseda polistopadového Ústředí muslimských náboženských obcí, 
zastřešujícího orgánu českých a moravských muslimských obcí. (Mendel, Miloš: “Muslimská 
náboženská obec v českých zemích (1934-1945).” Religio, Revue pro religionistiku 1/96: 167-182.)  
15Bečka, Jiří, Mendel, Miloš: Islám a české země. Praha: Votobia.1998. str. 181-182. 
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samotné skupiny žadatelů, jež nebudila důvěru.16 V roce 2004 získala muslimská 

iniciativa v České republice po dlouhém úsilí základní uznání registrované církve.17 

V té době již existoval zaběhnutý provoz několika muslimských center či 

modliteben, především v Praze, v Brně, v Teplicích, v Plzni, v Olomouci, v Hradci 

Králové a v Ostravě.18  

 

 

2. Volba tématu bakalářské práce 
 

Rozhodla jsem se, že se předmětem mého výzkumu stane jedno z těchto 

islámských center. Z praktických důvodů i z důvodu jeho významu jsem 

zvolila Islámskou nadaci v Praze.  

Na základě sondážního výzkumu v této instituci se ukázalo, že bude nejlepší 

zachytit ji prostřednictvím očí českých muslimek, které jsou s ohledem na svou 

konverzi potenciálními nositelkami dvojí kultury, a tak mohou přispět i k otázkám 

ambivalentní povahy islámu na Západě/v České republice. Snahou tedy bylo 

postihnout postoj českých a slovenských konvertitek k instituci, popsat její funkci a 

význam z jejich perspektivy. Kladla jsem si za cíl zjistit, jakým způsobem instituce 

naplňuje potřeby svých “členů” – konvertitek, jestli a jak je formuje a jestli a jak ony 

formují ji.  

Instituce jsou totiž do jisté míry dialogem mezi jimi ztělesněnými principy a 

hodnotami na jedné straně a postoji jejich členů na straně druhé  Tak podle Evanse-

Pritcharda instituce vyjadřují hodnoty a ideje, ne utilitární principy. Proto musíme 

pochopit její smysl, a nikoliv jen její funkce, porozumět hodnotám, idejím, 

aspiracím, cílům, rozhodnutím jednotlivých členů-aktérů….pochopit společnost 

zevnitř.19 Na základě tohoto pojetí jsem se rozhodla hledat významy, které instituci 

                                                 
16 Bečka, Jiří, Mendel, Miloš: Islám a české země. Praha: Votobia.1998. str.195-196.  Zmíněný zákon 
byl č. 308/1991 Sb. a ČNR č. 161/1992 Sb. (Tamtéž.) 
17 V ČR se v průběhu 90.let vyvinuly i další muslimské iniciativy, které tvořily alternativu 
k aktivitám  ÚMNO– Muslimská unie (v současnosti její aktivita utichla) mj. pořádající diskusní 
kroužek lidí různého vyznání, aktivní Všeobecný svaz muslimských studentů (spolupracuje 
s Muslimskou náboženskou obcí), turecká mešita v ulici Politických vězňů (docházejí do ní převážně 
muslimové turecké a řecké národnosti) - její aktivity se omezují na páteční kázání a oslavy 
muslimských svátků. 
18 Řazeno přibližně podle významu. 
19  In: Soukup: Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál. 2000. str. 114. 
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přiznává její “člen-aktér”. Je důležité vidět, jak člen-aktér interpretuje svůj pobyt v 

instituci. 

 

Konvertitky vycházejí z českého potažmo slovenského prostředí. Lze říci, že 

mají některé západní/evropské/středoevropské hodnoty nebo přístupy 

internalizované.  Nutně se musejí nějakým způsobem adaptovat na novou “kulturu”, 

na jiný “styl života”. To samozřejmě není zprostředkováváno pouze institucí, ale i 

samotným charakterem náboženství. Nicméně instituce může/a nemusí také 

významně působit na utváření jejich přístupu k dotyčné víře.  Pro ty, které do 

instituce docházejí, se může/i nemusí stát významným zprostředkovatelem víry a 

všeho, co k ní patří.  

 

Islámská nadace v Praze představuje pro české a slovenské konvertity k islámu 

místo, kam se s velkou pravděpodobností většina z nich zajde podívat poté, co 

konvertují. (Zvláště v poslední době Nadace svou pozici legitimní instituce muslimů 

v České republice velmi upevnila.20)  Je tedy zajímavé vidět tohoto reprezentanta 

českého islámu zevnitř.  

Instituce ovšem může hrát v životě českých a slovenských konvertitek i další 

role: Netypičnost islámu v českém prostředí může totiž znamenat jejich exkluzi 

z většinové společnosti. Pak se může stát příklon k nadaci i jakýmsi hledáním 

sociálního prostoru, kde by se nebály být sami sebou. 

Ambicí tohoto eseje je tedy poskytnout pohled z ženské části české islámské 

instituce na ni samu. 

 

Zhodnocení literatury 

K zvolenému tématu bylo obtížné najít literaturu, neboť obdobný projekt 

v českém prostředí ještě proveden nebyl. V zahraniční literatuře se mi práce na toto 

téma také nepodařilo objevit. Nejbližším a tedy hlavním pramenem byla kniha od 

Jocelyne Cesari, When Islam and Democracy Meet, mapující  podoby islámu 

v Evropě a ve Spojených státech v současné době. (Kniha vyšla v prosinci roku 

2004.) V jejím výzkumu se odrazila proměna islámu v západním prostředí, 

způsobená vlivem demokracie, ale také oboustranné xenofobie. Byly nastíněny 
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různé modely přístupu muslimů k islámu, načrtnuty zajímavé rozbory islámských 

institucí v Evropě a ve Spojených státech, modely jejich organizace i různé tendence 

vyrovnávání se s menšinovým postavením islámu na Západě.  

Problematiku konvertitů k islámu jsem bohužel v žádné odborné literatuře 

neobjevila. 

Další významnou literaturou byl Islám a české země od autorů Jiřího Bečky a 

Miloše Mendla, jež poskytla přehled o vývoji muslimských komunit v českých 

zemích a podklad pro vysvětlení současného stavu.   

Důležitým pramenem bylo antropologickou metodou zpracované nastínění 

principů islámu od  Fredericka M. Dennyho Islám a muslimská obec. Duchovní cesty 

islámu a Blízký východ na přelomu tisíciletí od Luboše Kropáčka, Cesta k prameni: 

Fatwy islámských učenců a Variace na Korán: Islám v diaspoře od kolektivu autorů 

z Orientálního ústavu AV ČR se staly dalšími zásadními doplňkovými zdroji 

k pochopení široké problematiky islámu. V tomto ohledu byl využit i internet. 

Problematiku institucí osvětlily publikace především Jana Kellera Sociologie 

byrokracie a organizací, Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna Sociální 

konstrukce reality, Františka Šamalíka Člověk a instituce, ale i Anthony T. Cohena 

The Symbolic construction of community. 

K proniknutí do nitra Nadace a muslimské komunity v Čechách vůbec byly 

pramenem většina čísel časopisu Hlas, vydávaného Islámskou nadací v Praze a 

Islámskou nadací v Brně a některá čísla časopisu Al-Manára vydávaného iniciativou 

českých konvertitek pod záštitou  Islámské nadace v Praze a v Brně. 

 

 

3. Teoretická východiska bakalářského eseje 
 

V bakalářském eseji vycházím z pozic kulturní a sociální antropologie. 

Klíčovou otázku vztahu instituce a jejích členů (českých a slovenských konvertitek) 

řeším z hlediska dialogu v rámci kultury. Sledovaná Islámská nadace vychází 

z pozic kultury vymezené islámem. České a slovenské konvertitky, které vstupují a 

pohybují se v rámci Nadace, nesou individuální model kultury, jenž konfrontují a 

                                                                                                                                                        
20 Registrace muslimské náboženské obce. Také utichly aktivity jiné muslimské asociace působící 
v Praze  - Muslimské unie. 
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následně vtělují do profilu instituce. Pojmy zvolenými pro teoretické uchopení 

sledovaného problému se stanou:  

1. Islám jako kulturně – náboženský model. 

2. Instituce ve vztahu k jedinci a to, jaké úkoly plní v kultuře celkově. 

 

 

3.1. Islám jako kulturně-náboženský model 

 

Pro lepší orientaci v problematice eseje přikládám stručné nastínění principů 

islámu.  Vycházím při tom především z antropologické interpretace islámu 

Fredericka M. Dennyho.21  

Vznik islámu 
Islám je po židovství a křesťanství třetí z monoteistických náboženství, které 

vzniklo v oblasti Blízkého východu. Islám je svými vyznavači chápán jako dovršení 

učení řady proroků, které se uskutečnilo v Arábii v první polovině 7. století n.l. 

vystoupením Muhammada.  Tento muž přinesl zvěst svých zjevení do z větší části 

kočovné polyteistické společnosti členěné do mnoha kmenů. Po jistých nesnázích 

tyto kmeny sjednotil na základě nového politického, sociálního, morálního a 

náboženského řádu. Po jeho smrti prošla nová muslimská obec procesy zpevňování a 

výbojného i mírumilovného šíření. Nevyhnula se sice mocenskému a ideovému 

štěpení, když se ve velice krátké době od Muhammadovy smrti oddělila šíitská větev 

a skupina zvaná cháridža. Většinovým proudem se ukázal být tzv. sunnitský islám. 

(Nicméně jednota doktrinální a rituální soustavy islámu je i tak v porovnání 

s ostatními  náboženstvími pokládána za výjimečnou.22) V tomto výkladu se budeme 

držet principů většinového sunnitského islámu.  

Islám tedy vyrostl na základech původní kultury arabských kmenů a ze základů 

židovsko-křesťanské tradice, ke které se i jednoznačně odvolává.23 Je to náboženství 

                                                 
21 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. 
22 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 18. 
23 Křesťané a židé jsou označováni jako “lid knihy, ” v muslimských společnostech byla jejich víra 
tolerována. In: Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 
spol.s.r.o.1998. str.221.  
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univerzalistické, není založeno na rase, původu apod. V dnešní době je to druhé 

nejrozšířenější náboženství, které rychle získává nové stoupence po celém světě.24 

Islám jako podřízení se Boží vůli, jako uznání Boha 
Slovo “islám” znamená odevzdání se do vůle Boží. „Je to ucelený způsob 

života, kde se nečiní rozdíl mezi náboženským a světským a kde všechno podléhá 

islámské moci a předpisům.”25 Islám je tedy náboženství ortopraktické, klade důraz 

na naplňování Božího zákona v běžném životě. Boží zákon se nazývá šarí’a (cesta),  

a je podle něj přiřazována věcem nebo skutkům určitá hodnota od  zakázaného přes 

neutrální po povinné.26 Oddanost a podřízení se Bohu však není ponížením. Bůh je 

sice pánem člověka, ale je také neskonale milostivý a obdaroval ho božskými 

vlastnostmi – rozumem, řečí, vůlí a svobodou. Díky tomu má člověk svobodnou 

volbu, zda sloužit Bohu, či ne, zda naplňovat svou přirozenost - tzv. fitru (skryté 

přirozené vědomí Boha).27 Tato služba souvisí s pověřením člověka Bohem účastnit 

se tvoření smyslu pozemského dění.28 „Člověk, který se bojí jen Boha, je povznesen 

nad ostatní obavy a může vést svobodný činorodý život tzv. chalífy - náměstka 

božího na zemi.”29 Takovýmto životním přístupem lze dosáhnout blaženosti (na 

tomto světě i po smrti), což je vlastně cílem islámu. Je to naprosté ztotožnění se se 

službou Bohu. Blažený člověk je ve své víře pevný a trpělivý i přes nepřízeň osudu. 

Je si jistý, že existuje Boží spravedlnost a odměna (především na onom světě).  

 

Víra 

Prvky islámské víry (ímán) lze shrnout takto: Základem je víra v jedinost Boha 

(tzv. tawhíd); dále by muslim měl věřit v anděly jako pomocníky Boha; v proroky a 

posvátné knihy, (Muhammad je “pečetí proroků”, završením); v poslední soud, kdy 

bude lidstvo rozděleno na hříšné                                                                                                                                                                                    

a zbožné lidi; víra v řízení prozřetelnosti a predestinaci, (s tím, že jsou lidé svobodní 

                                                 
24 Islam: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam. 5.5.2006. 
25 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 17. 
26 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 18. 
27 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 67. 
28 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 67. 
 
29 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 18. 
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do té míry, že mohou činit opravdová mravní a duchovní rozhodnutí, jak bylo už 

zmíněno.)30  

 

Náboženské povinnosti muslima – “pilíře islámu” 

Protože islám klade vedle víry důraz na ortopraxi, je určeno pět základních 

povinností - tzv. “pilířů islámu”, díky nimž se víra stává součástí každodenního 

života: vyznání víry (šaháda), modlitba (salát), almužna (zakát), půst (sawm), velká 

pouť do Mekky (hadždž). Avšak „v individuální i obecní rovině existuje ještě 

mnoho dalších úkonů, které dohromady tvoří úplný islámský způsob života.”31  

Někdy se mezi pilíře řadí i džihád32 (usilování), pojímaný jako “duchovní zápas 

každého s vlastní vírou a pokorou.” Náboženské povinnosti, neboli vztah člověka 

k Bohu, se označují jako ‘ibádát. 

Umma – muslimská obec 
Cíl islámu -  blaženost - je možno uskutečnit poslušným a zbožným životem 

v obci, v tzv. ummě, přítomnost v ní je takřka “vykupitelská”. Pilíře islámu tvoří 

silnou strukturu ummy, vymezují ji navenek. Umma je svým způsobem uzavřená, 

rozlišuje mezi muslimem a nemuslimem, ale to není projevem nepřátelství, nýbrž to 

slouží jako ochrana před zblouděním muslimů.  

Zdroje jednoty ummy - Korán a sunna 
Umma se vyznačuje jednotou doktrinálního, rituálního a společenského života, 

jenž je řízen podle hlavních zdrojů islámu - Koránu a Muhammadova učení a 

příkladu ustanoveného v tradici -  sunně.33 Korán je Božím slovem zjeveným 

Muhammadovi, které říká, v co mají lidé věřit. Sunna dává návod, jak víru 

aplikovat. Vychází z příkladu Muhammadova jednání, neboť to byl muž hodný 

napodobování. Jsou o tom zachovány zprávy tzv. hadíthy. (Také jeho druzi, členové 

první obce, jsou vzorem a tedy i jejich jednání je obsaženo v hadíthech.) Muslimové 

jsou si navzájem živoucími projevy islámu, Korán i sunna jsou do muslima 

vtěleny.34 „Umma jako obec věřících je udržována a její zvláštní identita chráněna 

díky Koránu a sunně, které jsou v ní obsaženy prostřednictvím nejvnitřnějších a 

                                                 
30 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.73. 
31 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.72. 
32 Fyzický boj ve jménu islámu je potom označován jako malý džihád. 
33 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.72. 
34 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 96. 
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nesmazatelných procesů formování osobnosti, vštěpování a návyků ducha, těla i 

srdce.”35  

Ortopraxe  
Islámská víra a hodnoty jsou vyjádřeny i ve vzorcích chování, jež souvisejí 

s hlavními zvraty v lidském životě (narození, dospívání, svatba, smrt).36 Jak oficiální 

obřady pilířů islámu, tak nejrůznější obřady z oblasti společenských vztahů a etikety, 

vycházejí ze složitého komplexu pravidel, které takto ovlivňují lidský život i život 

obce na všech úrovních.37 V základní rovině to je „snaha učinit islám celistvým 

způsobem života, jež vede muslimy ke všeobecnému dualismu, který řídí ortopraxi 

při posuzování chování i věcí.“38 Skutečnost dělí muslimové na tzv. halál (povolené) 

a harám (zakázané). Týká se to jídla, bohoslužeb, manželství, rozvodu, sexuálního 

života, oblékání, mezilidských vztahů, správného použití WC, sportování, zábavy, 

obchodu, vztahů s nemuslimy…39 Toto členění světa souvisí s rozlišováním čistého 

a nečistého i v rovině těla. (Význam rituální čistoty při výkonu základních 

náboženských povinností.)  

Šarí’a  
Pevnost ummy je zajišťována šarí’ou, Božím zákonem, vycházejícím 

z Koránu a sunny. Oblast vztahů mezi člověkem a Bohem je pak definována jako 

smluvní vztah. V islámu panuje pevné přesvědčení, že běh světa je v rukou Božích. 

Člověk je služebníkem i zástupcem Boha na zemi. Metodiku aplikace šarí’y 

rozpracovává právní věda zvaná fiqh. Kromě Koránu a sunny operuje ještě se 

souhlasným názorem obce/autorit (idžmá) a analogickým uvažováním (quijás). Do 

určité doby užívaly muslimští právníci (souhrnně učenci – ulamá‘) ještě tzv. 

idžtihád, tedy nezávislé právní posouzení. To však bylo zatlačeno tradicí danosti - 

tzv. taqlídem (rámcem škol). V dnešní době existují snahy idžtihád opět obnovit a 

šarí’u podle toho aktualizovat. (V šíitském prostředí idžtihád nikdy uzavřen nebyl.) 

V prvních staletích islámu se v sunnitském prostředí ustanovily čtyři právnické 

školy, tzv. madhaby, v hlavních ohledech si podobné, lišící se v přísnosti, v míře, 

do jaké užívají zmíněné metody. (Právnické školy se utvořily i u šíitů). 

                                                                                                                                                        
 
35 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 96. 
36 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 137. 
37 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 138. 
38 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 138. 
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Islám nemá nějakou centrální autoritu nebo doktrínu. Jsou jistí uznávanější 

“vykladači”, nebo centrum (např. univerzita Al-Azhar), nicméně se vždy nemusí 

těšit bezvýhradnému respektu. Islámské právo (určující náboženskou povahu 

životního stylu a naopak) je značně flexibilní, záleží už jen na tom, jakým směrem. 

Zda liberálním nebo zpátečnickým. 

 

Islám jako kultura a dějiny 

Islám tedy spočívá v celoživotním procesu dobrovolného podrobování se 

Bohu, obracení se k němu v pokoře. K tomu je zapotřebí přesných vzorců zbožnosti, 

které jasně vymezují cestu životem, směřují člověka k jeho fitře. Tento niterný 

způsob přijímání Koránu a sunny je důvodem sjednocení muslimské ummy.40 

„Každé náboženství, které je tak hluboce propojené se všemi stránkami lidství, musí 

nutně mít silný kulturní rozměr.”41  

V islámu má zvláštní význam vliv arabské tradice, symbolů, osobností, 

mravních ideálů, společenských postojů. Je to díky  arabskému jazyku (vnímanému 

jako posvátný) i  díky stěhování Arabů. Jako univerzalistické náboženství prostupuje 

islám mnoho kultur.42 Avšak místní kulturní vlivy nijak nenarušují duchovní jednotu 

muslimské obce – ummy. Všechny kultury se totiž nějakým způsobem drží šarí’y, 

především jejích nejdůležitějších  zdrojů Koránu a sunny. 

„Muslimy nevymezuje pouze náboženství a kulturní zvyklosti, ale též 

historický původ a vývoj.”43 V lineárně pojatých dějinách sledují skutky Boží 

prozřetelnosti, poučují se z nich. Dějiny tak slouží jako vzor, jakým způsobem vést 

správný život, a sahají od konkrétních událostí kolem prvotního založení náboženské 

obce po jejich konečný cíl, “soudný den”.44 

Autorita v islámu 

Princip státní moci je odvozován z Muhammadovy praxe a praxe prvních 

chalífů (vládců). Chalífa měl původně pouze dohlížet na dodržování norem, jejich 

formulace a výklad příslušel “učencům” – ulamá´, což  se ovšem dělo jen formálně.  

                                                                                                                                                        
39 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 139. 
40 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 148. 
41 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 29. 
42 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 27. 
43 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 19. 
44 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.20. 
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Islám nezná instituci duchovenstva. Ulamá‘ jsou teologicky a právnicky 

vzdělaní muži, kteří duchovně usměrňují lid. (Mohou být nezávislí, nebo placení 

zaměstnanci náboženských škol nebo státu)45 

V zemích, kde je islám oficiálním státním náboženstvím, je islám organizace 

založená na pevné hierarchii s přísným dělením náboženských rolí. Přední postavy – 

kádí a muftí – mají statut státního zaměstnance. Muftího role uvnitř náboženské 

hierarchie je rozhodovat náboženské otázky,  kádí je kvalifikován, aby rozhodoval 

záležitosti správně-právní (svatby, rozvody atd.). Ve srovnání s těmito dvěma 

činiteli zaujímá imám méně důležité postavení. Imám je odpovědný za vedení 

modliteb a kázání.46  

V Evropě a ve Spojených státech sféra aktivit imáma takto ohraničena není. 

Osoba, která vede modlitbu je obvykle nejvzdělanějším členem obce, (ačkoli to 

nutně neznamená, že má náboženský titul.) Jelikož neexistuje žádná skutečná 

institucionální struktura, je ve stejné chvíli imám, kádí, muftí i učitel. 47 

Role a postavení ženy/(muže) 
O tomto tématu existuje mnoho diskuzí, přístupů. V řadě oblastí bylo toto 

podmíněno kulturním zakotvením, i historickou situací. V tomto ohledu je obtížné i 

interpretovat primární zdroje. Právní školy islámu zaujímají různá postavení. Někdy 

jejich stanoviska vyznívají z pohledu západní liberální demokracie výrazně 

diskriminačně, ale muslimské feministické skupiny dokáží na druhou stranu 

prameny islámu interpretovat i ve svůj prospěch. 

 Podle islámského práva žena stojí o něco níže než muž. Ale to se týká pouze 

její účasti v právních řízeních. Spíše než za nerovnou je považována za 

nekvalifikovanou a slabší (bezbrannější). Jinak je před Bohem muži rovna. V islámu 

existuje silné vědomí odlišnosti pohlavních rolí. Role ženy je spojována především 

s domácností, muž má zase za úkol živit rodinu. Žena však má právo i pracovat 

mimo dům a vydělávat své vlastní peníze, které nemusí přidávat do společného 

rozpočtu. Co se týče dědictví, je ženě přidělen nižší podíl, neboť na mužské 

pozůstalé přechází odpovědnost za veškeré příbuzné, tedy i za vdovu. Rozdílnost se 

                                                 
45 Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.225.  
46 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004.) str.129-130. 
47 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004.) str.129-130. 
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projevuje i v náboženských povinnostech. (Například žena nemusí chodit do 

mešity.) Co se týče náboženského vedení, ženy mohou vést modlitbu ženské 

skupiny, a v případě, že nikdo z přítomných ji vést neumí, i skupinu smíšenou. 

(Existuje ovšem i silně rozšířené vědomí, že vedení modlitby ve smíšené skupině 

ženám nepřísluší.) Jinak jsou ženy podporovány, aby se vzdělávaly v islámu stejně 

jako muži. Co se týče vedoucích pozic, objevily se ženy v historii čas od času např. i 

v čele státu. Mohly také vést svůj vlastní podnik. Nicméně jejich působení ve vedení 

bylo také zpochybňováno a omezeno.  

Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že ve veřejné, ekonomické a náboženské 

sféře by měla muslimská žena alespoň teoreticky disponovat stejnými právy jako 

muž, ale rodina je patriarchální. Muž podle islámského práva může mít až čtyři 

manželky, ale to jen za předpokladu, že se ke všem bude umět chovat naprosto 

stejně. V současnosti se ve většině muslimských zemích uplatňuje spíše monogamie, 

polygamie je někde dokonce zakázaná.  Diskutovaná je autorita muže v rodině 

(právo manželce rozkazovat), nebo i takzvaný akt jemného násilí jako prostředek 

domluvy manželce. Oděv (zahalení šátkem – hidžábem, plachetkou – nikábem) 

pokládaný za diskriminující je v muslimských společnostech pojímán jako ochrana 

ženy.  

 

Variace islámu a vývoj ve 20.století 

I v islámu se samozřejmě utvořily různá hnutí a proudy, většinou ale na 

základě spíše rozdílných názorů politických. (Zcela na samém počátku rozvoje 

islámu se umma rozdělila kvůli rozdílným představám o nástupnictví Muhammada a 

formě vlády na ší‘u, cháridžu a většinový tzv. sunnitský islám.)  

Rozdílná pojetí se dodnes také vyskytují v odlišném důraze na nauku a rituál, 

dějiny, nebo kulturu. (Někdy jsou tedy upřednostňovány spíše fundamenty islámu 

(Korán, sunna), jindy se do popředí dostává kulturní identita. V dalších případech se 

zase zdůrazňuje ideál určitých historických epoch islámu.48 (Zejména první desetiletí 

po vzniku islámu – tzv. “období čtyř pravověrných chalífů.”) 

Ještě je třeba zmínit vliv tzv. lidového islámu související s propojením se starší 

náboženskou praxí. V dnešní době to je mezi důslednými sunnity spíše opovrhovaná 

                                                 
48 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 27. 
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forma zbožnosti. Podobně jsou na tom i různé formy mystiky (súfismus49) – 

individuální  úniky od legislativní normy k citovému sbližování s transcendentnem.  

 

Muslimská společnost se z  mnoha důvodů v průběhu staletí propadala do 

stagnace. Od 19.století se rozebíhají obrodné procesy. Stěžejním se stalo hnutí 

salafíje (očištění islámu od cizorodých a kulturních novot a návrat k původní podobě 

prvních muslimských generací). Bylo však východiskem nejen liberálních snah a 

např. socialistických postojů, ale stalo se i inspirací pro bojovně fundamentalistická 

hnutí (prvním Muslimské bratrstvo). Ve dvacátém století došlo k výraznému 

“přetváření náboženské víry v politická hesla a ideologii.”50 Dalšími z očistných 

směrů byl rigidní striktní wahhábismus51 (Saudská Arábie), ale třeba i hnutí za 

obnovení idžtihádu. Od 70.let dvacátého století se rozvíjí trend vnitřní islamizace 

obyvatelstva, volnomyšlenkářství, aktualizace některých přístupů je veřejným 

míněním silně odmítáno.52 Na scénu vstupují fundamentalistické skupiny, jež 

můžeme rozdělit podle toho, zda se drží tradice právnických škol (Džamá-at-

Tablígh), či zda tyto odmítají ve prospěch přímého vztahování se k sunně a Koránu 

(wahhábisté, salafisté). Tyto skupiny jsou vymezeny také svým apologetickým 

postojem vůči Západu, jehož zavrhují. V muslimských zemích je systém islámu 

většinou řízen státem, zmiňovaná hnutí se spíše uplatňují jako ilegální nebo 

pololegální ideje mezi lidmi. V evropském prostředí se kromě těchto hnutí objevují 

ale i skupiny s opačným postojem, které se staví za interpretaci šarí‘y v západním 

kontextu, ve smyslu sladění islámské praxe se sekulárním životem. Výsledkem je 

určitá přísnost v soukromých záležitostech spolu s aktivním zapojením v občanském 

a politickém životě – “osvícená ortodoxie” (např. moderní Muslimské bratrstvo).53 

                                                 
49 Reakcí na přísně dané stanovy muslimského života, představující nebezpečí mechanizace, byl 
rozvoj mystických proudů (pův. asketických) usilujících o prohloubení zbožnosti vznikajících od 
8.století. Nejvýznamnější se stal proud súfíjů hledajících  Boha skrze meditace, extáze, intuici, poezii, 
vyznávajících jednotu bytí. Postupně se však často tyto řády (taríqy)18 příliš institucionalizovaly, 
zformalizovaly. Byly odmítnuty obrodnými tendencemi. (Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. 
Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.168-172.) 
50 Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.258. 
51 Vzniká v 18.stol.  na území dnešní Saudské Arábie; důraz na přísnou monoteistickou výzvu; usiluje 
o vymýcení všeho, co se tomu příčí; proti jakýmkoli novotám; jeho zakladatel spojením s náčelníkem 
Saudů položil základy Saudské Arábie. (Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: 
Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. Str. 257-258) 
52 Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str257-
272. 
53 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004. str. 144-147. 
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Mimo to  se na Západě rozvíjí i tzv. hybridní a marginalizovaná islámská hnutí jako 

různé súfijské řády, skupiny homosexuálních muslimů atd.54 

 

 

3.2. Problematika instituce ve vztahu k jedinci a 

kultu ře 

 

Pojem instituce je vnímán v antropologii široce. Zde vybírám dva základní 

obecné přístupy: 

 1) V první rovině pojmu jsou instituce jakousi alternativou k pudovému 

chování zvířat. Jsou to naučené způsoby jednání, které regulují oblasti lidské 

činnosti tak, že „chrání skupinu či společnost před fyzickým zánikem, před 

nedostatkem, vnější i vnitřní agresí, před ztrátou pocitu smysluplnosti takto 

mnohostranně zajišťované existence.”55 Tzv. institucionalizace – vytváření institucí - 

je chápána jako základní lidská vlastnost, která jedinci usnadňuje pohyb ve světě 

tím, že takto už nemusí vztahy a vzorce chování kolem sebe pokaždé znovu budovat 

a ví, jaké reakce může předpokládat od ostatních.56 

2) Ve druhé rovině se pod pojmem instituce rozumí forma lidské/společenské 

organizace. Ta může mít buď charakter takové organizace, kde příslušnost k ní je 

dána narozením, je tedy nedobrovolná. Opačným typem organizace je ta, jež je 

založená na dobrovolném členství. Překračuje výchozí determinaci a je určena 

zájmem jedince patřit do určitým způsobem profilované skupiny (nejčastěji 

zájmově, politicky, nábožensky). 57 

V mém eseji bude s pojmem instituce operováno v tomto zúženém významu. 

Bude se jednat o instituci, která je vytvářena lidmi na dobrovolné bázi, kdy každý 

jedinec musí sám přitakat, že chce být jejím členem. Zároveň se ovšem v mém pojetí 

                                                 
54 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004. str. 121. 
 
55 Maříková, Hana, Petrusek, Miloslav, Vodáková, Alena ad.: Velký sociologický slovník. sv.1. 
Praha: Karolinum. 1996.1.vyd. str.435. 
 
56Berger, Peter, L., Luckmann, Thomas: Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium 
demokracie, 1999. Str. 56-60.       
57 Dohnalová, Marie: Antropologie občanské společnosti. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. 
2004. str.33. 
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neztratí ani první rovina výkladu. Tedy i instituce jako forma organizace pomáhá 

člověku orientovat se ve světě kolem něj. 

V tomto smyslu instituce překračují život jedince i jeho úmysly a vytvářejí a 

posilují pravidla spolupráce mezi lidmi. I když se instituce lidem jeví jako součást 

přirozené a neměnné scény jejich životů, jsou sociálními konstrukty určité doby, 

kultury a společnosti, utvořené na základě kolektivní nevědomé lidské volby. 58 

Podle Bronislava Malinowského mají „všechny instituce stejnou univerzální 

strukturu: Každá instituce má chartu (východisko činnosti, systém cílových hodnot, 

pro které se lidé stávají členy určité organizace); má personál (skupinu 

organizovanou na základě určitých zásad autority, dělby funkcí a rozdělení práv a 

povinností); normy a pravidla (vystupují ve formě dovedností, zvyků, nebo právních 

norem a mravních příkazů); hmotné zařízení (to, čím daná instituce disponuje); 

vykazuje aktivitu (výsledek činnosti takto organizované skupiny lidí, skutečné 

jednání jednotlivých členů více nebo méně směřující k naplnění cílů, potřeb a norem 

instituce) a funkce (neboli integrovaný výsledek činnosti instituce jako celku, který 

vyjadřuje objektivní roli, jakou instituce hraje v kulturním systému.)”59  

 

Je důležité si uvědomit, že instituce je tvořena lidmi, a jejich interakcemi, je 

tedy sociálně konstruovanou realitou. Ta ovšem není nijak uzavřena, izolována od 

vnějšího prostředí. Každý člen si sebou nese různou minulou zkušenost, i svoje 

různá očekávání, jsou přítomny vlivy okolí, a to všechno je zdrojem významů, které 

lidé v instituci přikládají svému jednání i jednání svých partnerů. (Tyto významy 

jsou  odvozeny z obecnějšího vnímání smyslu dění ve společnosti.)60 Jejich působení 

v instituci se potom odvíjí „od definic situace a vlastních cílů, formovaných 

dřívějším očekáváním, spojeným se statusem vně instituce, od historické zkušenosti 

z minulých interakcí.”61  

Integrace člověka s institucí je podmíněna právě tím, s jakým očekáváním do 

instituce vstupuje a tím, co ona poskytuje. Očekávání se tedy samozřejmě odvíjí i od 

typu instituce.  

                                                 
58 Institution: www.wikipedia.com/institution:   5.5. 2006 
59 Citováno: Bronislav Malinowski In:  Soukup, Václav: Přehled antropologických teorií kultury. 
Praha: Portál. 2000. str.103-104. 
60 Keller, Jan: Sociologie byrokracie a organizací. Praha: Sociologické nakladatelství. 1996. Str. 86-
88. 
61 Keller, Jan: Sociologie byrokracie a organizací. Praha: Sociologické nakladatelství. 1996. Str. 86. 
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Vztah k instituci však nezávisí pouze na osobním zázemí, ale je pochopitelné, 

že důležité jsou i zážitky uvnitř instituce. Podle toho jsou také původní očekávání a 

představy modifikovány - některé rozvíjeny, jiné potlačeny, a vznikají i nová.  

Důležitým hlediskem integrace uvnitř instituce je identifikace jedince s ní. 

Existují různé stupně a modality. Někdy dojde k nepřiměřené identifikaci s institucí, 

která může hraničit s nekritičností (např. vůči autoritě v instituci, vůči jejím 

některým cílům). Nedostatečná identifikace zase může povzbudit členy k zásahům, 

které by jejich identifikaci umožnily. Často je však neidentifikace doprovázena 

pasivitou či úplnou rezignací. (Nepružnost instituce identifikaci pro někoho 

znemožňuje.) Identifikaci s institucí podporují významně “vyšší” cíle a ideje, za něž 

se instituce staví. Pokud je člověk přijímá, často v instituci setrvává, i přes to, že 

nesouhlasí plně s jejím aktuálním působením, nebo s jejím vnitřním fungováním, 

vedením atd.. Jedinec může díky “zvláštnímu poslání” instituce přijmout struktury a 

postupy instituce, se kterými by se za normálních okolností neztotožnil.  

Identifikace jedince s institucí může nabývat velmi rozmanitých podob co se 

týče jednotlivých intencí vůči jejím různým významovým rovinám a strukturálním 

částem. Tak například „identifikace s institucí nemusí být identifikací s jejím 

vedením, identifikaci s vedením nemusí provázet identifikace s každým jeho 

rozhodnutím, identifikace s cíli nemusí znamenat identifikaci s prostředky a 

metodami, identifikace s ideologií nemusí být identifikací s interpretací opřenou o 

tuto ideologii, identifikace s institucí nemusí odpovídat identifikaci s různými 

skupinami členů instituce, identifikace s centrálním vedením zase nemusí odpovídat 

identifikaci s bezprostředním vedením.”62  

V té samé instituci mohou různí jedinci hledat a nalézat různé věci. To, že i 

přes tento fakt zde funguje jakýsi integrační mechanismus, souvisí s tím, že instituce 

vystupuje jako jakýsi symbol, ve kterém si každý najde, co hledá, byť by se při 

tomto hledání a nacházení rozcházeli. Instituce je nějakým způsobem definována, 

ale lidé, kteří se shodují s touto základní definicí, se nemusí shodovat v pohledu na 

ni a přesto jsou sjednoceni. Proč? Lidé pod jednou definicí vidí různé významy, 

které nahlas neformulují, většinou ani sami pro sebe. Jde tedy o jakýsi nevědomý 

implicitní vztah.63 

                                                 
62 Šamalík, František: Člověk a instituce. Praha: Svoboda.1967. str. 201. 
63 Antony, T. Cohen: The Symbolic construction of community. London: Routledge. 2003. str. 20-21. 
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Lidé se tedy staví vůči instituci různě. Na základě toho také volí odlišné 

“strategie” (opět implicitní) vůči jejím členům, i vůči ní samotné.64 Mohou jednat 

konformně i nekonformně.  

Jako mohou sami členové měnit instituci, tak se instituce podílí zase na 

formování charakteru svých členů, jejich image i světa, ve kterém se musí 

pohybovat.65 Pokud je toto formování nežádoucí, členové mohou použít určité 

obranné strategie, (jako disponování s nedostatkovými informacemi).66  

Z hlediska teoretického uchopení instituce ve vztahu k členovi tedy vidím 

několik aspektů, které budu v závěru konfrontovat se zjištěnými daty. Jeden bude 

sledovat skutečnost instituce jako sociálního konstruktu, rozdílnosti přístupů a 

priorit členů vůči instituci, „nacházení odlišného ve společném“, ale i protnutí 

ambic, další se budou věnovat integračním mechanismům instituce, významu a stavu 

identifikace s institucí - s jejími ideovými projevy, s její personální rovinou, se 

společenstvím kolem ní, s její formální a reprezentativní stránkou.  Také bude 

zaměřena pozornost na formování členů v instituci, stejně jako na opačný proces 

formování instituce členy.  

 

4. Empirické zpracování tématu 

 

4.1. Metody a zpracování výzkumu 

Pojetí výzkumu 

Východiska výzkumu tvoří principy sociální a kulturní antropologie. Charakter 

tématu si vyžádal kvalitativní přístup, a to v podobě etnografického výzkumu, který 

usiluje o získání holistického obrazu skupiny, instituce. Jeho cílem je porozumět 

dění ve skupině, zkoumat obsahy a formy myšlení. Výzkum nebyl započat s jasně 

definovanými hypotézami, tvorba tématu byla provedena konstruktivistickým 

způsobem. Základem se stal terénní výzkum na bázi nezúčastněného i zúčastněného 

pozorování, jenž byl zkombinován s polostrukturovanými rozhovory. 

 

                                                 
64 Keller, Jan: Sociologie byrokracie a organizací. Praha: Sociologické nakladatelství. 1996. Str. 90. 
65 Tamtéž. 90. 
66 Tamtéž. Str. 91 
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Průběh terénního výzkumu  

Do Islámské nadace v Praze (Islámského informačního centra v Pasáži J. 

Grossmanna, Praha 1 a do mešity na Černém Mostě, Praha 9) jsem docházela od 

října roku 2005 do dubna roku 2006. Navštěvovala jsem sobotní i středeční 

přednášky, účastnila jsem se oslav (hlavních svátků - ramadánu – večeří i 

celodenního programu k příležitosti jeho vyvrcholení - íd al-fitr, dále svátku íd al-

adhá, neoficiální oslavy svátku ašúrá), měla jsem možnost účastnit se svatby, vidět 

vzdělávací aktivity pro děti, fungování knihovny, účastnit se veřejných aktivit 

představitelů Nadace i běžného neformálního dění uvnitř instituce – být svědkem 

pravidelných společných modliteb, každodenních či zvláštních interakcí mezi 

samotnými účastníky, mezi účastníky a představiteli Nadace, nebo mezi účastníky a 

nemuslimskou veřejností. Spolu s tím, jsem měla možnost sledovat i provozní dění, 

hmotné zařízení instituce. Perspektiva mého pohledu mohla ale vycházet pouze 

z části vyhrazené ženám, jak to odpovídá muslimskému charakteru této instituce. 

S muži jsem se dostala do přímého styku pouze v knihovně a v kanceláři ředitele 

Nadace pana Sáňky. Jednou jsem se setkala s imámem, jenž mě ihned kvůli 

jazykové a snad i morální bariéře odkázal na pana Sáňku. 

Kontakt s ženskou komunitou byl navázán spontánně první den mého 

výzkumu po sobotní přednášce, kdy jsem byla oslovena několika mladými 

muslimkami. Zajímaly se, co mě do Nadace přivedlo, sdělovaly mi úryvky svých 

příběhů. Zpočátku jsem byla považována za potenciální konvertitku, při bližším 

kontaktu jsem je se svým motivem docházení seznámila. (I tak jsem až do rozhovorů 

byla většinou žen vnímána spíše jako vážný zájemce o islám.) Byla jsem zvána na 

různé příležitosti, většinou jsem z jejich strany cítila aktivní snahu seznámit mě 

s těmi činnostmi Nadace, které jsem ještě sama neobjevila.  Témata, která se mnou 

muslimky otvíraly se především týkala obecného vztahu k duchovnu, důvodů 

konverze. Byly mi ale také sdělovány nebo jsem byla svědkem i témat osobních,  

existenčních (nezaměstnanost), nebo naopak obyčejných problémů z každodennosti. 

Přístup muslimek ke mně byl tedy otevřený a většinou vstřícný a přátelský. 

Na začátku výzkumu jsem se seznámila s konvertitkou, která se později 

ukázala být jedním ze stěžejních informátorů. Uvedla mě do hlubšího dění v nadaci 

a komunitě. 

V průběhu terénního výzkumu byl veden terénní deník, jenž čítá kolem 180 

rukopisných stran A5.  
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Na základě svého pohybu v nadaci, respektive v její ženské komunitě, jsem 

formulovala svůj záměr jako výzkum, jenž by zachytil, jak Islámská nadace v Praze 

slouží českým  (potažmo slovenským) konvertitkám, jak ji vnímají a čím se ona 

snaží být..  

Výzkum jsem se rozhodla založit na výpovědích vzorku konvertitek, na 

výpovědi oficiálního angažovaného představitele Islámské nadace v Praze – 

konvertity a na základě vlastního terénního pozorování, někdy zúčastněného 

(diskuse, přednášky, čtení Koránu), jindy nezúčastněného (modlitby).  

 

Popis vzorku  

Jak bylo výše uvedeno, zaměřila jsem svůj výzkum na ženskou komunitu 

v Islámské nadaci. Tvořily ji p ředevším české muslimky, ale docházely do ní i 

muslimky jiné než české či slovenské etnicity. S nimi ale nebyl možný kontakt 

z důvodu jazykové bariéry. Většina nemluvila žádným mezinárodním jazykem. Také 

jejich odlišný původ a především to, že byly rodilé muslimky, je automaticky vyřadil 

z výzkumu. Tvořily specifickou skupinu komunity. Výzkum byl tedy zaměřen na 

české (potažmo slovenské) konvertitky. Pro polostrukturované rozhovory jsem ho 

dále omezila na 16 žen. 

 

Popis vzorku respondentek polostrukturovaných rozhovorů 

Oslovila jsem tedy 16 žen, z toho 14 Češek a 2 Slovenky, jež v Čechách žijí již 

delší dobu a jejich kulturní zázemí je shodné se zázemím českých konvertitek. Přes 

polovinu žen jsem znala již blíže, ostatní od vidění nebo mi byl kontakt na ně 

zprostředkován.  

Snažila jsem se, aby byly zahrnuty všechny věkové kategorie žen, které jsem 

měla při terénním výzkumu možnost poznat. V ženské komunitě jsou z velké většiny 

zastoupeny ženy mladé, což se odráží i v mém výběru vzorku. Nejpočetnější je tedy 

první kategorie – ženy do 25-ti let (devět oslovených, z toho dvěma nebylo ještě 

dvacet let).  V další kategorii nad 25 let jsou dvě oslovené, v kategorii nad 30 let 

jedna, nad 40 let tři, nad 50 let jedna.  

Ve vzorku se samozřejmě objevily především ženy, které do Nadace docházely 

pravidelně. Zapojila jsem ale i ty, které se tam objevovaly řidčeji. 
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Mezi ženami byly zastoupeny jak studentky tak ženy s malými dětmi, 

s odrostlými dětmi, zaměstnané, nezaměstnané, dobře i hůře materiálně zajištěné. 

Zaměstnané pokrývaly všechny kategorie zaměstnaneckých skupin definovaných ve 

státních demografických statistikách, s výjimkou dělnických povolání. 

Přes polovinu žen bylo vdaných (10),  z toho dvě pouze islámským způsobem 

bez občanského uznání. Všechny měly za manžely muslimy. 

                        Účast na výzkumu nabídly také dvě nevidomé muslimky. (Aíša, Anna) 

 

Polostrukturovaný rozhovor byl proveden i s ředitelem a mluvčím Nadace, 

konvertitou RNDr. Vladimírem Sáňkou (ženatý, 47let).  

 

Koncepce polostrukturovaných rozhovorů 

Nejprve byl proveden úvodní rozhovor s panem Sáňkou:  

V něm byly zjišťovány obecné informace týkající se vzniku, organizace, 

právního statusu Nadace a popis muslimské komunity kolem ní. Další otázky se 

zaměřovaly na představy o její funkci, o jejích ideových základech a postoji vůči 

nemuslimské veřejnosti. 

 

Otázky s konvertitkami byly koncipovány následovně:  

Úvodní část rozhovoru se věnovala období konverze, dále byly zjišťovány 

zdroje znalostí o islámu, způsob příchodu do Nadace a podoba kontaktu s ní. Byly 

sledovány vazby na komunitu kolem Nadace. Další část byla zaměřena na hodnocení 

jednotlivých rovin Nadace – materiální podmínky, organizační, reprezentační. 

V poslední části byl zjišťován přístup k islámu a částečně i jeho pojetí, způsob 

naplňování islámské ortopraxe. Rozhovor uzavírala otázka po sebepojetí. Otázky 

neměly ve všech případech přesný řád, reagovala  jsem na situaci v rozhovoru. 

Zároveň jsem některá témata měla s některými konvertitkami již předem 

prodiskutovaná, takže se pak již v polostrukturovaném rozhovoru neopakovala.  

 

Realizace rozhovorů 

Respondentky měly samy na výběr, kde se rozhovor uskuteční. Nejvíce 

rozhovorů se podle toho odehrálo v mešitě na Černém Mostě nebo v modlitebně 

Islámského informačního centra na Václavském náměstí. Další byly učiněny 
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v čajovnách a kavárnách, zbylé v turecké mešitě v ulici Politických Vězňů (Praha 1). 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon za souhlasu respondentek a následně 

přepsány. Průměrná délka rozhovoru byla jedna hodina nahraného materiálu. Kromě 

jednoho případu byly všechny oslovené muslimky ochotné poskytnout rozhovor. 

S většinou respondentek jsem měla předem smluvený termín, ve třech případech 

jsem požádala o rozhovor na místě. Rozhovory se odehrávaly pouze za přítomnosti 

respondentky, nikdo jiný neměl možnost do průběhu rozhovoru zasahovat. 

V jednom případě jsem musela vymluvit obavy manžela jedné z respondentek o 

možném zneužití poskytnutého rozhovoru. Všechny respondentky podaly rozhovor 

s velkou ochotou a aktivitou. 

Přepis výpovědí Slovenek byl  každé předložen k překontrolování slovenštiny. 

Přepis záznamu rozhovoru s představitelem Nadace byl na jeho vyžádání 

poskytnut k autorizaci, k doplnění a lepší stylizaci. 

V eseji a přepisech rozhovorů byla jména všech repondentek změněna.  

 

Postup analýzy 

V první fázi byl materiál jak z terénního deníku, tak z rozhovorů podroben 

základnímu kódování - rozčlenění do témat dle dimenzí, jež jsem si určila na základě 

zkušeností z terénního výzkumu: Nadace jako zprostředkovatel islámu, Nadace jako 

místo pobožnosti, Nadace jako místo společenství, Nadace jako zázemí, Nadace jako 

reprezentant muslimů, Nadace jako poskytovatel služeb. 

Ve druhé fázi kódování jsem hledala v jednotlivých dimenzích taková témata, 

jež by vypovídala o vztahu konvertitka – instituce, o dialogu, který vtiskuje tvář 

Nadaci i jejím členkám. 

Vzhledem k povaze tématu zabývající se islámskou institucí, se text eseje 

neustále dotýká celé problematiky islámu. V bakalářském eseji však není dostatečný 

prostor pro uvádění do všech souvislostí islámu, proto jsou v oddíle 3.1. naznačeny 

jen jisté základní informace, podrobnější rozvedení uvádím v poznámkách, nebo 

pouze odkazuji na odpovídající odbornou literaturu.  

Protože se jednalo o terénní výzkum, kde jsem byla plně přítomna, někdy 

nejen jako pozorovatel, nevyvracím, že má osoba bude i přítomna v jeho zpracování.  
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Etické problémy 

Při výzkumu jsem někdy bojovala s pocity, že provádím “voyering”. Přišlo mi 

zvláštní pozorovat modlící, nebo jsem se jako nemuslimka-výzkumnice cítila trochu 

podivně u ramadánové večeře, jíž lze označit za jakýsi posvátný okamžik dne 

ramadánu. Tyto pocity postupně odeznívaly. Zkoušela jsem toto i otevřeně 

konfrontovat, zjistit, jak jsem vnímána já sama, a přiznala jsem své občasné pocity 

cizince či “pozorovatele zoo”. Zjistila jsem, že nic z toho není vnímáno podobným 

způsobem. Cirkulací lidí, příchodem nových a nových zájemkyň o islám, jsem byla 

spíše i přes mé oznámení, že provádím výzkum, vnímána jako jedna ze 

sympatizantek. (Můj status se ale udržel spíše na úrovni cizinky – sympatizantky, 

návštěvy. I když pro některé účastnice jsem se stala “známou”.) Lze říci, že jsem se 

zabydlovala, seznámila jsem se s během instituce, který nebyl tak “prkenný”, jak 

jsem si zpočátku představovala.  

 

Je zajímavé zhodnotit zpětně, s jakými představami jsem do výzkumu 

vstupovala. Snažila jsem se vejít jako “tabula rasa”, ale musím přiznat, že jsem 

podvědomě spíše předpokládala uzavřenost členů, nebo přinejmenším nadřazený 

postoj překrytý misijním odhodláním. Poté, co jsem trochu do jejich světa pronikla, 

zjistila jsem, že skutečnost je daleko komplikovanější a můj pocit, který se kryje 

s pocitem většinové společnosti, je přehnaný. Podobně představoval pobyt v mešitě 

stresovou situaci i pro nové členky nebo některé návštěvy. Důvodem byla dle mého 

názoru pověst a kulturní odlišnost prostředí, kterou stereotypně vštípilo majoritní 

klima. 

 

  

4. 2. Profil Islámské nadace v Praze  

 

Tato kapitola nejprve stručně nastíní cíle Nadace deklarované v jejích stanovách, 

popíše její vznik, právní, materiální a personální podmínky. Dále podrobněji rozvede 

roviny jejího působení a pokusí se o načrtnutí ideového ukotvení Nadace. Podkladem 

se stane interpretace jednoho z jejích hlavních představitelů, pana RNDr. Vladimíra 

Sáňky. (Jeho náhled je použit proto, že vystupuje v roli tiskového mluvčího Nadace na 

veřejnosti, a velká část chodu Nadace leží v současnosti na něm. Lze ho tedy pokládat 
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za jakýsi nosný rámec Nadace.  Dalším důležitým faktorem výběru byla také 

skutečnost, že je sám konvertita.) Jeho výpovědi budou případně komentovány 

poznatky získanými na základě autentické zkušenosti vyplývající z vlastního 

pozorování, literatury a mediálních prezentací Nadace. 

 

 

4.2.1. Definování cílů Islámské nadace v Praze dle stanov 

 

Ve svých stanovách Islámská nadace v Praze konstatuje, že vznikla primárně 

za účelem naplňování potřeb muslimů v Praze a okolí. Zavazuje se toto plnit 

prostřednictvím činnosti ve třech oblastech: v zajištění provozu Islámského centra – 

mešit a modlitebny, v charitativní oblasti (sociální práce, azylová zařízení, vězení) a 

v osvětě jak muslimské komunity, tak veřejnosti. Chod instituce má dle stanov na 

starosti volená správní rada.67 

 

4.2.2. Historie a vývoj Islámské nadace v Praze 

 

Islámská nadace v Praze se stala hlavním střediskem muslimských věřících 

v Praze a jejím okolí.68 Před jejím vznikem se muslimové, především studenti 

                                                 
67 Cíle a činnosti Islámské nadace v Praze: http://www.praha.muslim.cz/about.html.   
Stránky http://www.praha.muslim.cz jsou jedny z internetových stránek Islámské nadace v Praze, 
nebyly již delší dobu aktualizovány. Pouze přibyla pozvánka na přednášku 22.7.2005 Vědecké 
poznatky v Koránu. Druhý web www.islamweb.cz (15.3.2006) obsahuje daleko více odkazů, a je 
průběžně aktualizován. Zdá se, že hlavní činnost byla odkloněna na něj. 
Nicméně první web obsahuje velmi cenné informace o funkci a historii Nadace, (které na druhém 
zase nenajdeme) – stanovy Nadace.  
68 Po pádu komunismu vznikla v ČSFR iniciativa pro založení muslimské náboženské obce – Ústředí 
muslimských náboženských obcí (ÚMNO). V jejím čele stál  český muslim a člen prvorepublikové 
muslimské obce (pravděpodobně nikdy neregistrované – viz. níže pozn. 80), Mohamed Ali Šilhavý. 
Dne 18.5. 1991 se v Praze na Střeleckém ostrově konala ustavující schůze Ústředí muslimských 
náboženských obcí v ČSFR. (Hlas: říjen 1991, ročník 10, číslo 2-3.) Jeho hlavní aktivity a vedoucí 
činitelé byli koncentrováni ale v Brně. Od počátku byla rozvinuta bohatá činnost – od fundraisingu, 
přes zařizování islámského centra/kanceláře, publikační a informační a osvětová činnost (vydávání 
překladů, brožurek o islámu, poskytování rozhovorů, přednášek), účast na konferencích, vydávání 
časopisu Hlas, charitativní a duchovní činnost (mj. i zakoupení pozemku pro pohřbívání muslimů na 
hřbitově v Třebíči).… Do vzniku České republiky existovalo ještě propojení se slovenskou 
muslimskou obcí. Úspěchem bylo vybudování brněnské mešity, která byla otevřena 2.7.1998. Další 
ohniska výraznější muslimské aktivity probíhala v devadesátých letech ještě v  Hradci Králové, 
Olomouci, Plzni, Ostravě (hlavně studentská centra), v Teplicích, a samozřejmě v Praze. - Tam od 
poloviny 90.let aktivita nabírá na intenzitě a pokud lze soudit dle přesunu redakce Hlasu (z 
brněnského kraje -Třebíč se od roku 2001 stěhuje do Prahy) a dle angažovanosti místních muslimů, 
stává se spolu s brněnskou nadací hlavním mluvčím a zástupcem iniciativy za registrování Ústředí 
muslimských náboženských obcí, zastřešující organizaci pro místní muslimské obce. Od roku 1999 
jsou také výdaje Ústředí hrazeny z prostředků Islámské nadace v Praze. (čísla časopisu Hlas 1991-
2002) 



 31 

z muslimských zemí,  od konce 80. let pravidelně scházeli pouze v pronajímaných 

prostorách k páteční modlitbě. Se vznikem Ústředí muslimských náboženských obcí 

(ÚMNO) v roce 1991, jehož centrum bylo na Moravě, se začala rozvíjet iniciativa za 

vznik islámské instituce (pobočky ÚMNO) i v Praze. Od roku 1992 pak byly 

získány do trvalého nájmu prostory v ulici U Michelského lesa 366 v Praze 4, Krči, 

jež byly  nejprve rgistrovány na jméno organizace Všeobecný svaz muslimských 

studentů,69 která v té době také vznikla. K založení Islámské nadace došlo hned 

v následujícím roce 1993 a ta správu těchto prostor přejala.70 Tehdy nesla ještě 

název Nadace pro zřízení a provoz Islámského centra v Praze. Její cíl byl z daného 

názvu patrný. Měla vytvořit podmínky, a to především finanční, pro to, aby bylo 

v hlavním městě České republiky vytvořeno zázemí pro širší muslimskou obec. (Ta 

totiž nezahrnovala již pouze muslimské studenty, ale i lidi, kteří se zde např. i s 

rodinami usadili, dále konvertity, uprchlíky.) Vzhledem k tehdejší legislativě byla 

tedy přihlášena jako nadace, neboť tento právní statut, dle výpovědi pana Sáňky,71 

poskytoval výhody stran financování, tzn. lepší daňové podmínky pro přijímání 

sponzorských darů, a výhody stran správy instituce. V roce 1997 se ale legislativní 

podmínky nadace změnily72, a tak se také v roce 1998 přetransformovala pod novým 

názvem Nadace islámského centra v Praze. 

Nadace postupně rozšiřovala spektrum svých aktivit a nabídek, začala 

fungovat celotýdenně, byla místem setkávání, modliteb, studia, ale začala působit i 

na poli osvěty pro muslimské i nemuslimské zájemce o islám.  I přes několikeré 

                                                                                                                                                        
V ČR se v průběhu 90.let vyvíjely i další muslimské iniciativy, které tvořily alternativu 

k aktivitám česko-moravského sdružení muslimů pod moravským vedením v čele s Šilhavým.  –  
Aktivní Všeobecný svaz muslimských studentů (převážně arabských z Prahy a Brna), jejichž názory 
na misijní a organizační činnost se od koncepce Šilhavého lišily (Šilhavý na rozdíl od nich 
zdůrazňoval nutnost přiblížení se evropskému prostoru a upozorňoval na jejich občasné směšování 
islámu s kulturou země jejich původu.) Nicméně spolupráce s ÚMNO probíhala a trvá do 
současnosti. Další alternativou byl Islámský svaz – klub přátel islámské kultury, jenž stál v opozici 
proti ÚMNO (proklamována súfijská zbožnost),  Muslimská unie v Praze (v současnosti její aktivita 
utichla, diskuzní kroužky o víře), turecká mešita v ulici Politických vězňů v Praze 1 (docházejí do ní 
převážně muslimové turecké a řecké národnosti) - její aktivity se omezují na páteční kázání a oslavy 
muslimských svátků. 
ÚMNO bylo ale hlavním partnerem ministerstva kultury při vyjednávání právního uznání islámu 
v ČR. 
69 Zal. Ing. Arch. Muhammadem Abbásem ze Súdánu. Organizace sdružuje převážně arabské 
studenty v České republice. Pořádá školení muslimů, osvětové přednášky pro veřejnost.  
70 Z historie Islámské nadace v Praze: http://praha.muslim.cz/about.html. 15.3.2006 - Svaz 
muslimských studentů nezanikl, svou kancelář má stále v Islámském centru/Nadaci a někdy 
s Islámskou nadací spolupracuje. Jinak působí po celé České republice. 
71 Viz. Přílohy: Přepis rozhovoru s RNDr. Vladimírem Sáňkou, ředitelem Islámské nadace v Praze. 
72 Zákon o nadacích  a nadačních fondech č.227/1997 Sb. (Oproti nadačnímu fondu smí Nadace 
používat jen část svého majetku) 
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přestavby však přestávaly její prostorové kapacity pozvolna stačit, a tak začala 

hledat nové místo pro své působiště. 73 

V roce 1996 získala Nadace pozemek v Praze 9 – Kyjích, se starou, dlouho 

nevyužívanou dvoupodlažní budovou, dříve sloužící jako mlékárenský provoz.. 

Rekonstrukce budovy byla dokončena na jaře roku 1999 a provoz nového 

islámského centra byl slavnostně zahájen 7. 5. 1999 páteční bohoslužbou.74 Stavba 

mešity v Praze nevzbudila žádnou významnější pozornost, či protesty, které se 

objevily při stavbě mešity v Brně nebo v Teplicích.75 Objevila jsem pouze několik 

islamofobních článků ve Večerníku Praha od jednoho a téhož autora.76 

 

4.2.3. Právní rovina fungování Islámské nadace v Praze 

 

Jak už bylo řečeno, pro islámské sdružení v Praze byl původně vybrán právní 

statut nadace, protože byl ve své době nejvýhodnější. Registrace muslimské 

náboženské obce byla tehdy ještě na počátku jednání. V roce 1997 byl vydán nový 

Zákon o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb., podle něhož byla Nadace 

přeregistrována, aby odpovídala novým podmínkám. Oproti minulému stavu musí 

mít na základě něj nadace stále jmění ve výši minimálně 500 000  Kč. Také byly 

rozšířeny daňové a administrativní povinnosti vedení nadace. Podle slov pana Sáňky 

je fungování Nadace tímto komplikováno.77 

                                                 
73 V 7-8 čísle časopisu Hlas (14.ročník, 1996) je publikován článek o pravidelném neformálním 
setkávání a diskuzích o islámu pro muslimy i nemuslimy. (Je to jeden z prvních článků o existenci 
Islámské nadace v Praze v Hlase. Další zprávy jsou z roku 1997 (Hlas: 1997, č.7-12, roč.15) a 
popisují činnost Nadace: (přednášky, besedy, výklady Koránu, páteční kázání, 2x do roka oslavy 
islámských svátků, poskytování knih, kazet, brožur o islámu zdarma, charitativní práce (uprchlíci, 
potřební), spolupráce se Svazem muslimských studentů). 
74 O nadaci: http://praha.muslim.cz/about.html. 15.3.2006. http://praha.muslim.cz - jedny z 
internetových stránek Islámské nadace v Praze, nebyly již velmi dlouho aktualizovány, a neobsahují 
příliš mnoho informací. Položkami, které něco obsahují, jsou stránky O NADACI, KONTAKTY, a 
AKTIVITY (neaktualizované). Ostatní (FOTOGALERIE, ODKAZY, i arabská a anglická verze) “se 
připravují”. (Takto tomu bylo již před rokem, kdy jsem stránky poprvé prohlížela. Pouze přibyla 
pozvánka na přednášku 22.7.2005 Vědecké poznatky v Koránu.) Druhý web www.islamweb.cz 
(15.3.2006) obsahuje daleko více odkazů, a je průběžně aktualizován. Zdá se, že hlavní činnost byla 
odkloněna na něj. 
Nicméně první web obsahuje velmi cenné informace o funkci a historii Nadace, (které na druhém 
zase nenajdeme) - oficiální stanovy.  
 
75  Hlas: 1996, ročník 14, číslo 9-12. 
76 Urban, Ludwig:Tajná mešita v Praze. In:Večerník –Praha. Roč.8. 1998, Urban, Ludwig: 
Muslimové si potichu postavili novou mešitu. In: Večerník-Praha.roč.9.1999. 
77 Rozhovor s Vladimírem Sáňkou ze dne 15.3.2006, viz. Příloha 
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V roce 2002 vyšel nový Zákon o církvích a náboženských společnostech č. 

3/2002 Sb., který umožnil snazší registraci náboženských společností, díky níž 

získají své vlastní IČO a stanou se právnickými osobami. (Pro registraci tedy již není 

potřeba deseti tisíc podpisů s osobními údaji, jak požadoval zákon předešlý, ale 

pouze 300.) Tato registrace je ale jen první krok k uznání tzv. zvláštních práv, které 

v současnosti mají např. některé křesťanské církve a židovská obec, tedy většinou ty, 

které tento status měly už před revolucí. V budoucnu jim tedy mohou být přiznána 

zvláštní práva: možnost uzavírat sňatky, provozovat náboženské školy, vyučovat 

náboženství na státních školách, pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost 

k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR, věznicích.., být financovány 

podle zvláštního předpisu atd. O tyto zvláštní práva lze žádat po deseti letech, je 

nutno při tom také předložit deset tisíc podpisů s osobními údaji, výroční zprávy 

náboženské společnosti a prokázat, že její činnost nezpůsobila nikomu újmu na 

psychickém nebo fyzickém zdraví. Za určitých podmínek však může vláda udělit 

výjimku a splnění těchto podmínek odpustit.  

Muslimská komunita reprezentovaná Ústředím muslimských náboženských 

obcí základní registrace dosáhla v roce 2004. Muslimská obec tedy může vystupovat 

jako právnická osoba (jsou registrováni jako Ústředí muslimských obcí /dále 

UMO/), která může zakládat jednotlivé místní obce. Smí také žádat o povolení 

k porážkám zvířat způsobem halal. Islámská nadace v Praze vystupuje stále jako 

nadace, ale její představitelé mají už  k dispozici nástroje právnické osoby UMO.  

Ve své interpretaci Sáňka dává získání registrace UMO do souvislosti 

s původními prvorepublikovými snahami o ustanovení muslimské obce. Po revoluci 

se registrace z důvodu již výše zmíněných podmínek zákona zdála nedosažitelnou,  a 

tak se zaměřili na docílení uznání registrace obce z předválečné doby. V tomto 

případě však bylo sporné, zda ho tehdy  obec skutečně získala. K podpisu registrace 

vládou totiž bylo přikročeno za protektorátu, a tak byl nutný i samotný podpis 

protektora. Nelze však doložit, že k tomu skutečně došlo.78 I tak by ale taková 

                                                 
78 Miloš Mendel uvádí toto: V roce 1941 vydalo Presidium Ministerské rady výnos, jímž byla 
“Moslemínská náboženská obec pro Čechy a Moravu v Praze” po sedmi letech právních  i ideových 
průtahů a nejasností uznána. Text vládního prohlášení však neobsahoval datum, a proto není jasné, 
zda ho vydala Protektorátní vláda generála A. Eliáše, nebo již vláda nová v čele s říšským 
protektorem Reinhardem Heydrichem. Po roce 1945 byla činnost obce kvůli kompromitaci některými 
jejími členy, jež byli loajální nacistickému Německu, spontánně ukončena.  
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registrace byla neplatná, neboť veškerá právní ustanovení z této doby byla po válce 

zrušena.  

 

4.2.4. Ekonomická a materiální rovina fungování Islámské 

nadace v Praze 

 

Finanční zdroje získává Nadace z dobrovolných příspěvků muslimů žijících 

v České republice. Část prostředků nepravidelně přichází i od sponzorů z Blízkého 

východu. (Např. výstavbu mešity na Černém mostě dotoval sympatizant ze Saudské 

Arábie.). Občas přispějí darem i některá velvyslanectví muslimských zemí.79 O 

získání státních příspěvků Nadace dle výpovědi pana Sáňky neuvažovala.  

Nadace zároveň disponuje prostory, které využívá pro naplňování stanov. 

Jedná se zejména o vlastnictví objektu v Praze 9 na Černém Mostě - mešity a o 

pronajaté místnosti v centru  Prahy – informační kancelář s modlitebnou. 

 

Pražská mešita 

Budova “mešity” Islámské nadace v Praze se nachází v poněkud “odstrčené” 

části Prahy, na okraji dálnice směřující z Prahy přes čtvrť Černý Most, s výhledem 

na pole supermarketů. Její zevnějšek však působí reprezentativně a důstojně. Bílá 

budova s orientálními vzory je bez minaretu.80 Objekt islámského centra je 

dvoukřídlá budova, přičemž v kratším křídle se ve dvou podlažích nacházejí 

umývárny pro muže a ženy. Hlavní část objektu je pak třípodlažní. V jednom podlaží 

je oddělení pro ženy, přednášková místnost (sloužící příležitostně i jako jídelna), 

kuchyně a přípravna jídel. V dalším podlaží je kancelář Nadace a hlavní modlitebna. 

Ve třetím podlaží je druhý modlitební sál, knihovna se studovnou, kancelář Svazu 

muslimských studentů a byt imáma mešity.81  

Muži a ženy vcházejí do budovy oddělenými vchody.  Zvláštním vchodem lze 

vstoupit ještě do kanceláře Nadace, který je pro muže a ženy společný. Oddělení pro 

                                                                                                                                                        
(Mendel, Miloš. 1996. “Muslimská náboženská obec v českých zemích 1934-1945.” Religio, Revue 
pro religionistiku 2: 167-182.)  
 
79 Hlas: 1999, č.7-12, roč.17. 
80 Minaret by značil, že se jedná o církevní budovu. Ty může budovat pouze státem uznaná církev s 
registrovanými zvláštními právy. 
81 O nadaci: http://praha.muslim.cz/about.html. 15.3.2006. 
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ženy je vybaveno šatnou, sociálním zařízením, speciálními umývárnami. Hlavní 

místnost ženského oddělení je přepažena nízkou zídkou a sloupky: Jedna část je 

vyhrazena modlitbám, v druhé jsou stoly, pohovky, koutek s občerstvením  (varná 

konvice, barel s pitnou vodou, skříňka s čaji, kávou), nástěnky s dětskými obrázky, 

texty kázání atd. Veškeré prostory mešity jsou pokryty koberci, lidé se tedy pohybují 

bosi, případně ve vlastních přezůvkách.     

Dvorek před budovou slouží jako parkoviště i jako hřiště. Po jedné jeho straně 

naproti hlavní budově jsou 3 menší obchůdky. V prvním se prodávají ručně šité i 

dovážené oděvy pro ženy (vlastněn českou muslimkou), ve druhém je smíšené zboží 

(od kazet, knih, po potraviny, koření), v třetím se prodává tzv. maso halal, a další 

dovážené orientální potraviny. 

Mešita je otevřena většinou od 12-ti hodin do 21 hodin.  Knihovna je přístupná 

pravidelně v pátek od 14-ti do 18-ti hodin, kdy se koná páteční modlitba s kázáním, 

nejvýznamnější chvíle celého islámského týdne, a v sobotu v tutéž dobu. V sobotu 

probíhá v mešitě od rána od devíti škola a školka s výukou arabštiny a náboženské 

výchovy, po poledni pak pravidelná přednáška pro muslimy. Tato přednáška je 

každou první sobotu v měsíci připravena speciálně pro nemuslimské zájemce. 

K večeru bývá v sobotu připravena večeře, která stojí většinou kolem 60 Kč.  

 

Informa ční kancelář a modlitebna v centru Prahy 

Kromě “mešity” (Islámského centra) spravuje Islámská nadace v Praze od 

července 2003  ještě Informační kancelář a modlitebnu v centru Prahy v pasáži 

Jiřího Grossmanna. Ta je otevřena každý den od 12:00 do 22:00. Nejvíce je 

využívána k modlitbám, většinou muslimy pracujícími v centru Prahy. Dále se zde 

pořádají kurzy arabštiny pro muslimy i pro veřejnost, a jak z názvu patrno, slouží 

také jako informační centrum pro veřejnost. 
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4.2.5. Personální rovina fungování Islámské nadace v Praze  

 

Organizační struktura 

V čele Nadace stojí od roku 1999 oficiálně RNDr. Vladimír Sáňka.82 Ten se 

stará o hlavní provozní záležitosti, vystupuje jako její mluvčí. Je v podstatě 

zaměstnancem Nadace. Koncepci Islámské nadace v Praze pak spolu s ním rozvíjí 

sedmičlenná správní rada, jež je volená každé dva roky. (Pan Sáňka je také jejím 

členem.) Jejích schůzí se může zúčastnit každý, kdo se zajímá o činnost instituce. 

Ačkoli Nadace ze zákona nemá členství, je zavedeno interní právo hlasovat i pro ty, 

kteří nejsou členy správní rady. Ve správní radě zasedá v současnosti šest mužů a 

jedna žena.83 Národnostní složení je následující:  dva Češi – jeden muž,  jedna žena, 

Jemenec, dva Alžířani, dva Palestinci. Dle údajů správní rada řeší veškeré 

organizační a ekonomické záležitosti. V roce 2002 byly vytvořeny tři komise. První 

řídí charitativní, společenské a kulturní programy, výlety, návštěvy uprchlických 

táborů a vězení.. Druhá komise organizuje osvětu mezi Čechy a má tři pracovní 

skupiny zaměřené na média, přednášky a publikace. Třetí komise zajišťuje osvětu 

mezi anglicky a arabsky mluvícími muslimy a nemuslimy.  Ze zákona je stanovena 

ještě dozorčí rada, dohlížející na finanční záležitosti Nadace, o té se mi ale 

nepodařilo získat informace.  

Významnou funkci zastává v nadaci imám  - v současnosti šejch Karám al-

Badawí. Imám je odborníkem na veškeré náboženské otázky. Má na starosti páteční 

kázání (chutbu), přednášky pro muslimy i veřejnost, a poskytování rad, jež se týkají 

náboženských otázek. Imám  a ředitel jsou jedinými zaměstnanci Nadace. 

 

Složení aktivní muslimské komunity kolem pražské Nadace 

                                                 
82 RNDr. Vladimír Sáňka: Narodil se 30. 3. 1959 v Brně. V roce 1983 dokončil studium geochemie 
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V letech 1983-1999 pracoval jako vědecký pracovník v 
Českém geologickém ústavu v Praze. Islám přijal koncem roku 1994. Od roku 1999 pracuje v 
Islámském centru v Praze jako jeho ředitel. Je také členem správní rady Islámské nadace v Praze a 
zastupujícím předsedou Ústředí muslimských obcí a organizací v České republice. (RNDr. Vladimír 
Sáňka: Proč jsem konvertoval k islámu: http://www.blisty.cz/art/9324.html. 15.3.2006.) Aktivním 
v činnosti Islámské nadace v Praze začíná být kolem roku 1996. Přebírá také jednu z hlavních 
iniciativ za uzákonění muslimské obce. 

 
83 Stávající organizace Nadace se v určitých detailech rozchází se  Zákonem o nadacích a nadačních 
fondech č. 227/1997 Sb. Kromě práva hlasovat, to je  ještě například počet členů správní rady, který 
by měl být dělitelný třemi.  
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Do Nadace dochází asi tak kolem 300 - 500 věřících, na svátky se jich ale 

sejde i 1000. Převažují muži – Arabové. Zastoupeny jsou národnosti od Severní 

Afriky až po Blízký Východ.  Nejvíce jich pochází z Egypta, Sýrie, Palestiny, 

Jemenu, ale jsou zde také Bosenci, Albánci, Čečenci, Indonésané, Dagestánci, 

Pákistánci, Afghánci. Muslimských cizinek v České republice tolik nežije, studentek 

přijíždí podstatně méně než studentů. České konvertitky84 zase převažují nad 

českými konvertity. Českých (potažmo slovenských) konvertitek je v kontaktu 

s Nadací srovnatelně jako muslimských cizinek, ale do mešity a centra docházejí 

Češky (potažmo Slovenky) častěji. 

 

4.2.6. Správní rovina: Provoz a funkce Islámské nadace v Praze 

 

Pan Sáňka je celkem spokojen s vývojem instituce, která začínala jako 

naprosto marginální spolek. Podařilo se rozvinout mnoho funkcí a aktivit. Působnost 

instituce lze rozdělit do čtyř oblastí: 1. zajištění primárních cílů provozu Nadace, 2. 

charitativní práce, 3. osvětová činnost, 4. organizování společenského života. 

 

Primární cíle Nadace –  náboženské potřeby muslimů 

V prvé řadě by instituce měla dle pana Sáňky zajistit řádný provoz z hlediska 

naplnění stanov Nadace. Měla by se v tomto smyslu postarat o náboženské potřeby 

muslimů. Mezi to patří zpřístupnění modlitebny na hlavní časy modliteb, speciální 

koupelna pro rituální omývání, páteční kázání imáma a aktivity při jednotlivých 

svátcích (například společná večeře po celé období ramadánu, zvláštní kázání a 

modlitby). Nadace je také připravena přijmout od muslimů a dle islámských pravidel 

naložit se zakátem (náboženskou daní). Garantuje možnost konzultací s imámem, 

přístup do knihovny a k náboženské literatuře. Součástí aktivit, naplňujících základní 

poslání Nadace, je i výuka arabštiny. Akcent na zvládnutí jazyka má přímou vazbu 

na islámské náboženství. Souvisí s požadavkem rozumět originální verzi Koránu a 

nutností pochopit a obsahově procítit modlitby opět proslovované v arabštině (viz 

níže). V tomto smyslu lze hodnotit i vedení sobotní (původně nedělní) školy a 

školky, kde mají děti možnost si kromě jazyka osvojit i náboženské zvyklosti 

                                                 
84 Podle jedné z respondentek počet českých a slovenských muslimek sdružených kolem pražské 
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předepsané islámem.. Tento standardní provoz Nadace zajišťuje od října 2005.  

Kromě toho se Nadace zaměřuje i na provádění náboženských rituálů jako je 

obřízka, pohřební obřad, 85 a islámské právní úkony – uzavření sňatku. Při jejich 

vykonávání se samozřejmě postupuje s ohledem na platné zákony České republiky. 

V případě obřízky je to s ohledem na pravidla lékařská. Islámský sňatek zase není 

vykonán, nedošlo-li k sňatku občanskému. 

Nadace by měla plnit jakousi funkci zázemí pro muslimy v České republice, 

proto nabízí i to, že v případě nesnází poskytne dotyčnému i právní poradenství, 

nebo jinou podporu.86 

 

Charitativní činnost 

Další oblastí působení Islámské nadace v Praze je práce charitativní. Která 

jednoznačně souvisí s ideologií islámu. (Je jedním z pilířů islámu). Má také několik 

podob a úrovní. V prvé řadě je to hospodaření s  náboženskou daní zakát. Tu má 

povinnost odevzdávat každý muslim podle svých možností a svého uvážení. Zakát 

může mít podobu finanční i materiální. Může ji předat buď přímo osobně dotyčnému 

potřebnému, nebo, pokud ve svém okolí nikoho takového nezná, obrátit se na 

nadaci, která jeho příspěvek doručí tam, kde je potřeba. V mešitě na Černém mostě 

je k anonymnímu odevzdání zakátu k dispozici schránka. Na konci ramadánu se 

dává ještě tzv. zakát al-fitr (cca 80,- Kč na osobu), který se na konci ramadánu těsně 

před svátkem rozdá potřebným, “aby si i oni mohli udělat hezké svátky.”87  

Nadace ze zakátu svých členů vytvořila jakousi sociální síť pro muslimy 

v České republice (především v Praze a blízkém okolí). Je připravena jej použít ale i 

pro všechny ty muslimy, kteří se na území České republiky ocitnou v nesnázích. Její 

příspěvková pomoc může mít jednorázový charakter, i charakter dlouhodobější 

“sociální podpory.” O ní si mohou sami muslimové zažádat po vyplnění k tomu 

určených formulářů v nadaci. V současnosti Nadace vypomáhá přibližně dvaceti 

osobám, (v některých případech je určen příspěvek pro celou rodinu). Jedná se 

                                                                                                                                                        
Nadace je okolo 120. Tento počet ovšem nebylo možno ověřit v oficiální statistice, neboť neexistuje. 
85  V říjnu 2004 byl získán pozemek pro muslimský hřbitov na Olšanských hřbitovech (100 míst).  
86 Cíle a činnosti Islámské nadace v Praze: http://praha.muslim.cz/about.html. 5.5.2006. 
87 Rozhovor s Vladimírem Sáňkou ze dne 15.3.2006, viz. Příloha 
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většinou o smíšené rodiny (národnostně) nebo cizince.  “Nejsou to částky, z kterých 

by se dalo žít, spíše přilepšení. Naší povinností je zakát rozdělit .”88 

Ze zakátu se pak hradí i další charitativní činnost Nadace jako jsou hmotné 

příspěvky muslimům v uprchlických táborech – pobytových střediscích pro žadatele 

o azyl nebo podpora muslimů ve vězení. Pravidelné návštěvy uprchlických táborů 

má na starosti skupinka dobrovolníků a dobrovolnic.  

Charitativní činnost Nadace se zaktivuje také v případě živelných událostí a 

katastrof. Tehdy pořádá sbírky podle slov pana Sáňky z obecné solidarity, nejsou 

zaměřeny výlučně na muslimy. Nadace pomáhala např. při povodních v roce 1997 a 

2002. Naposledy při zemětřesení v Pákistánu při organizaci sbírky spolupracovala 

s neziskovou organizací Adra. Další spolupráce probíhá s Českou národní charitou, a 

sdružením Člověk v tísni. 

 

Osvětová činnost 

Další oblastí, kde se Nadace angažuje, je osvětová činnost. Ta je v prvé řadě 

zaměřena do vlastního středu, mezi muslimy.  Vzhledem k narůstajícímu počtu 

konvertitů přibližuje a analyzuje tato osvěta základní praktické i ideové stránky 

života muslimů. Tak jsou pořádány sobotní tématické přednášky, které připravuje 

buď imám Karám Badáwy nebo nějaká jiná pozvaná duchovní autorita,89 (například 

na téma Zakát al-fitr, nebo Jak může muslim upevnit svou víru?, Vztah muslima 

k nemuslimům atd.). Tyto přednášky jsou zároveň často jazykově  dostupné  i 

rodilým muslimům z arabských zemí, protože mluvčí nejednou vedou sdělení 

v arabštině se simultánním překladem do češtiny. Dále probíhá pro české (potažmo 

slovenské) muslimské ženy ve středu pravidelně výklad Koránu – tafsír a páteční 

výuka správné recitace Koránu tadžwíd.90  

                                                 
88 Rozhovor s Vladimírem Sáňkou ze dne 15.3.2006, viz. Příloha 
89 Nadace spolupracovala s asociací WAMY (World Assembly of Muslim Youth - Riyadh), která 
vysílala čas od času své učence. Z vlastního pozorování můžu potvrdit také spolupráci s balkánskými 
učenci. V rozhovorech se ženami byli zmíněni i učenci z německých a rakouských islámských center. 
Tak Nadace rozvíjela spolupráce např. s jedním frankfurtským islámským centrem. WAMY také 
poskytovala osvětovou literaturu. 
90 Vlastní zúčastněné pozorování: Jedná se o polooficiální aktivity, spíše iniciativa zkušenějších 
českých muslimek. Středeční tafsír probíhá v Islámském informačním centru v ženské modlitebně. 
Atmosféra je při něm neformální, diskutuje se, přednášející (respektovaná česká muslimka) využívá 
čas od času k aktivizaci přítomných i drobných odměn (např. čokoláda). V době mého pozorování 
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V nadaci funguje knihovna, která však není ještě příliš vybavená, co se týče 

publikací v češtině. Převažují knihy v arabštině.91 Nicméně Nadace vyvíjí vlastní 

iniciativu a snaží se některé tituly překládat do češtiny.92 Také čas od času publikuje 

vlastní brožurky se základními tématy islámu93, (nejnověji např. Džihád, Lidská 

práva v Islámu.) Nadace vydává ale i česky psané časopisy – Hlas94 a časopis Al 

Manára,95 jenž je speciálně zaměřen na ženy.  

Dále se čas od času (zpravidla dvakrát do roka) pořádá výjezdní soustředění 

muslimů, které je organizováno společně se Svazem muslimských studentů
96 či s 

brněnskou islámskou nadací ve spolupráci s některými zahraničními asociacemi 

nebo osobnostmi.97 Je určeno pro konvertity i rodilé muslimy. Podle tohoto klíče 

bývají pak většinou na táborech rozděleni do přednáškových skupin. (Opět se jedná 

o přednášky, ale i společné výlety a jiné společenské aktivity v místě konání.) 

Součástí vzdělávacích aktivit zajišťovaných v rámci Nadace je sobotní škola-

školka. Byla založena s úmyslem poskytnout především dětem ze smíšených 

manželství možnost osvojit si správné islámské zvyklosti (např. co se hygieny, 

modliteb a chování týče) a vzdělání. V současnosti tam již dojíždí nepravidelně 

kolem 50 dětí. Jsou rozděleny podle věku do tří skupin. Nejmladším dětem je 

samozřejmě připraven program ve formě her. Děti od 4 do 6 let  se učí arabsky, učí 

                                                                                                                                                        
docházelo na tafsír kolem dvanácti žen, s obměnami. Páteční tadžwíd probíhá v podobném duchu, jen 
počet účastnic je nižší (kolem 5, někdy i méně). 
(Podobné aktivity fungují v menší míře, menším počtu, nižší pravidelnosti i mezi arabskými ženami.) 
91 Vlastní zúčastněné pozorování: V knihovně nalezneme knihy i v angličtině, němčině, turečtině, 
bosenštině, slovenštině. Velkou část malého prostoru  knihovny zaujímají také regály kazet 
s recitacemi Koránu, videokazet a časopisů. České muslimky si hojně vypůjčují především audio 
záznamy Koránu, nebo si berou volně k dispozici propagační brožurky o islámu, které vydává 
Nadace. Knihovní systém a systém registrace působí trochu neorganizovaně. 
92 Významnou knihou, kterou přeložila a vydala Nadace bylo Zakázané a povolené v islámu od 
slavného šejcha Jusufa Qaradáwího, hojně zmiňovaná českými konvertitkami jako důležitý pramen 
jejich poznání islámu. 
93 Dříve v tomto ohledu spolupracovala  s WAMY a s Centrem osvěty v Dammámu, K.S.A. např.   
94 Hlas byl založen již za První republiky tehdejší muslimskou komunitou v Praze. In: Mendel, Miloš. 
1996. “Muslimská náboženská obec v českých zemích 1934-1945.” Religio, Revue pro religionistiku 
2: 167-182. 
95 Al Manára –  vydáván od roku 2001. Snaží se poskytovat informace ženám, které se provdaly za 
muslimy, aniž by se předem zevrubněji seznámily se vším, co toto náboženství a styl života obnáší. 
Časopis měl původně především zabránit případnému zneužití této neznalosti ze stran manželů pro 
zahalení individuálních nebo z tradic vycházejících požadavků do roušky pravidel islámu. Lze zde 
nalézt informace o světě islámu, portréty osobností, kapitoly z historie a islámské kultury vycházející 
z výroků a příkladů proroka Muhammada. Projekt tak sleduje úlohu a postavení žen v rodině a 
islámské společnosti. Časopis, jehož příloha je také věnována dětem, je distribuován zájemcům 
v prostorách pražské a brněnské mešity.  Hlavní redaktorkou orientalistka Jana Al Oukla. 
V současnosti vydáván elektronicky. 
96 www.svazmuslim.cz 
97 Již zmíněná WAMY. 
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se správnému islámskému chování a rituálním zvyklostem. Výuka je prokládána 

hrami a tělocvikem. Nejstarší děti mají také výuku arabštiny a  výuku Koránu.  

Sobotní výuka by měla dětem představit principy a fungování islámské společnosti: 

“Hlavně by měla naučit děti správným návykům, které by měly znát už z domova. 

Důležitý je také kolektiv, měli bychom se snažit alespoň v něčem nahradit dětem to, 

že nežijí v islámské společnosti.” 98 

Již zmiňovanou aktivitou Nadace jsou také kurzy arabštiny. Jejich otevření, jak 

již bylo řečeno,  nebylo původně ani tak motivováno zájmem veřejnosti, jako 

ideovým přesvědčením, že k islámské instituci výuka arabštiny patří. Právě pro 

české konvertity je nabídka výuky arabštiny klíčovým prvkem jejich osvěty,  ve 

smyslu pochopení a prožití islámu skrze originální jazyk Koránu. Ten je považován 

za Boží dílo a tudíž za knihu nepřeložitelnou do jiných jazyků bez ztráty jistých 

významů.  

Jazyk zpočátku vyučovali arabští studenti, posléze ale bylo vedení tohoto 

kurzu předáno specializovaným učitelům, kteří nejsou ani muslimové. Kurz nyní 

probíhá jednou týdně tři hodiny po malých skupinkách za cenu 55 Kč za hodinu a 

dochází do něj nyní více nemuslimů. Kurzy probíhají v Islámském informačním 

centru v Pasáži J. Grossmanna. Kromě této oficiální nabídky kurzů arabského jazyka 

mohou konvertiti (zejména konvertitky) využít pravidelných výukových setkání 

v mešitě s českými muslimkami, které arabštinu ovládají.99 

Významné osvětové působení však chce Nadace také vyvíjet ven ze svého 

středu – směrem k nemuslimské veřejnosti. Činí tak za prvé jistým postojem 

otevřenosti: Každý všední den je např. otevřeno Islámské informační centrum 

v pasáži J. Grossmanna,100 které již v názvu naznačuje, že je tu k dispozici instituce, 

                                                 
98 Rozhovor s Vladimírem Sáňkou ze dne 15.3.2006, viz. Příloha 
 
99  Obě pocházejí ze smíšených rodin, kde se používala arabština. Za mužskou část nemohu přinést 
žádná svědectví o těchto polooficiálních kurzech. I pan Sáňka zmiňoval pouze tyto ženské aktivity. 
100 Vlastní zúčastněné pozorování: (V tomto případě však prostorové řešení centra příliš této funkci 
nenapomáhá. Nově příchozí po vstupu nemůže tušit, kde se nachází informační místnost, neví, na 
koho se obrátit. Vzhledem k tomu, že je modlitebna mužů propojena s předsíní, cítí se takto člověk 
velice ostýchavě, má pocit, že ruší. Pokud by sem však docházel pravidelně, zjistil by, že toto je 
normální provoz centra, někdo se modlí, jiní si povídají. V zasunuté informační kanceláři většinou 
skutečně sedí ředitel Nadace pan Sáňka, který příchozím vyjde vstříc a požadované informace 
poskytne.) 
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která je ochotná podat informace, komunikovat.101  Patří sem i již zmíněné brožurky 

o základních tématech islámu a pro veřejnost přístupná knihovna. Zajdou do ní ale 

jen občas pouze studenti. Dalšími aktivitami Nadace jsou přednášky v mešitě na 

Černém Mostě (Pražská mešita) každou první sobotu v měsíci. Tehdy je vždy 

vybráno téma, které je určeno těm, kteří nemají o islámu téměř žádné povědomí.102 

Představitelé Nadace také čas od času připraví přednášku pro veřejnost mimo 

prostory mešity, často je to organizováno společně se Svazem muslimských 

studentů. Jednou mešita uspořádala výstavu plakátů s názvem Objevte Islám ve 

spolupráci s dalšími muslimskými sdruženími v ČR. Výstava byla představena 

v Praze, Olomouci, v Brně a v Hradci Králové.  

Další aktivitou, kterou chce Nadace oslovit veřejnost, je provoz internetových 

stránek.103 Stránky jsou připravovány v současnosti společné s Islámskou nadací 

v Brně. Struktura stránek vyšla z Brna. Objevily se tam publikace a články, které 

byly zrovna k dispozici – přeložené a po korektuře. Pan Sáňka vyjádřil jisté výhrady 

týkající se těchto stránek:  “Jsou tam sice nějaké informace, ale já bych si to 

představoval jinak, přehledněji pro návštěvníka, který neví o islámu nic, aby si tam 

snadno mohl najít informace o islámu, což si myslím, že ty naše stránky neposkytují. 

A jejich častější aktualizaci.”104  

Výraznou složkou osvěty veřejnosti jsou přednášky na českých základních a 

středních školách. Před časem Nadace spolupracovala s Multikulturním centrem 

Praha na projektu, který měl na školách po celé republice představit jednotlivá 

náboženství. Nadace se přednáškového cyklu zúčastnila společně s křesťany a židy a 

dle pana Sáňky měla úspěch.105 Školy také někdy využívají možnost exkurzí do 

mešity, kde se jim dostane informativního výkladu, nebo se s žáky a jejich učiteli 

pořádá beseda.  

                                                 
101 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006:  Jak veřejnost využívá návštěv Islámského centra?: 
”Tak dvakrát týdně, není to pravidelně. Přijdou se podívat, zeptat. Někdy je to známý nějakého 
muslima, tak přijdou spolu. Nebo přijde skupina. Chodí k nám do mešity na prohlídku a na besedu i 
školy.” 
102  Vlastní zúčastněné pozorování: stalo se výjimečně, že bych na této přednášce potkala nemuslima. 
103 Vlastní pozorování: Stránky www.islamweb.cz  nejsou příliš aktualizovány. Pouze zhruba jednou 
za měsíc se objeví přepis pátečního kázání. Informace o interních akcích se spíše rozesílají emailem, 
nezveřejňují se.  
104 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
105 Podle Multikulturního centra nebyla ale oslovena  Islámská nadace v Praze, ale pouze její 
představitel pan Sáňka a Jana Al Oukla. Až posléze se zjistilo, že zastupují tuto instituci. (Od té doby, 
co Multikulturní centrum nemůže hradit tyto pořady samo a žádá školy o příspěvky, zájem upadl.) 



 43 

Poslední činností, která je nedílnou součástí osvěty veřejnosti, je působení 

v médiích, publikování tiskových zpráv. Nadace vydává oznámení, pokud se blíží 

nějaká významná událost v islámském kalendáři: “Občas vydáváme tisková 

prohlášení, když jsou nějaké události v islámském kalendáři, tak na to upozorňujeme 

média, že můžeme sami poskytnout informace, než aby o tom třeba sami psali ze 

zdrojů, které nejsou věrohodné. A oni na to potom reagují nebo nereagují, to záleží 

na tom, jak vezmou tu informaci jako důležitou z české tiskové kanceláře.”106 

 V případě  událostí, u kterých členové muslimské komunity cítí, že je nutné 

reagovat, proběhne porada uvnitř Nadace, případně i s ostatními muslimskými 

institucemi v České republice. Diskutuje se o postoji, jaký by měl být zaujat. 

Většinou však vychází podnět k medializaci ze strany novinářů nebo pořadatelů 

diskusí - žádosti o rozhovor, o účast v diskusi atd.107  Komunikace s veřejností 

probíhá také ve velké míře prostřednictvím e-mailů, které zodpovídá osobně pan 

Sáňka. E-maily se týkají nejčastěji základních otázek kolem islámu jako např. otázka 

nošení šátku, modliteb a postavení ženy v islámu, atd.  

 

Společenský život 

Poslední funkcí Nadace je organizování společenského života. Ten se rozebíhá 

oficiálně při svátcích. Nadace slaví dva kanonické svátky – Íd al-Fitr a Íd al-Adhá. 

„Íd al-Fitr následuje po postním měsíci ramadánu a přináší muslimům, radost ze 

splnění této povinnosti. Íd al-Adhá přichází v průběhu několikadenní pouti do Mekky 

(hadždž) a slaví se po rituálu stání na planině Arafát.”108 V mešitě jsou rituální 

úkony vztahující se k těmto svátkům (zvláštní modlitby, kázání..) spojené se 

společnou večeří nebo obědem, soutěžemi pro děti i dospělé, kvízi o islámu a 

islámském světě, s rozdáním dárků a sladkostí dětem, a normální společenskou 

zábavou v oddělených prostorách pro muže a ženy.109  Během ramadánu jsou 

                                                 
106 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
 
107 Dle seznamů, pravidelně uveřejňovaných v Hlase, o poskytnutých rozhovorech, přednáškách, 
exkurzích do mešity, se zdá, že zájem je velký a aktivita představitelů v tomto ohledu také. 
108 Badáwy, Karám: Pravidla islámských svátků a jejich prožití. In: Hlas: č.6-9. roč.23.2005.str.3 
109 vlastní pozorování 



 44 

pořádány společné110 večeře k přerušení každodenního půstu, ale to není bráno jako 

zábava.111  

Podobné společenské příležitosti nastávají při organizování již zmíněných 

“táborů”, nebo některých zvláštních výletů jako např.: „V neděli 1.8. jsme podnikli 

celodenní výlet do Českého ráje, spojený s pěší túrou, opékáním masa i zábavnými 

soutěžemi.”112 

Nadace také organizuje „setkání svobodných muslimů a muslimek v intervalu 

jednoho až dva měsíce, na kterých se kolektiv Islámské nadace v Praze snaží jednak 

informovat o snoubenectví a manželství v Islámu a hlavně vhodnou formou pomoci 

ulehčit hledání partnera (partnerky) v podmínkách, kde pro to nefungují 

mechanismy jako v tradiční islámské společnosti.”113 

Nadace otevírá své prostory i pro organizování osobních událostí členů 

muslimské komunity, jako je např. svatba. Tím zároveň garantuje účast na obřadu a 

s ním spojeného veselí všem z okruhu sdruženého kolem Islámské nadace. 

Shrnutí 

Propojenost islámu a každodennosti muslimů se promítá i do provozu a 

organizace Islámské nadace v Praze. Jednotlivé složky jejích činností v žádném 

případě nefungují autonomně. Návaznost na ústřední ideologii pak nutně vede i 

k zájmu lidí soustředěných kolem Nadace, podílet se, vstupovat či alespoň 

hodnotit/zvažovat všechny tyto složky její činnosti.  

 

4.2.7. Ideové ukotvení Islámské nadace v Praze 

Islámská nadace v Praze slovy pana Sáňky reprezentuje ve světě většinový 

sunnitský islám. “Snažíme se jít střední cestou, jak přikazuje Korán.”114 Nadace 

chce být ale dle něj i otevřena všem muslimům bez rozdílu, šíitům, i dalším 

marginálnějším typům islámu. Tato otevřenost platí i pro nemuslimskou veřejnost.  

                                                 
110 ženy zvlášť, muži zvlášť. 
 
112 Zpráva o činnosti Ústředí a organizací. Hlas: č.7-10. roč.22. 2004 
113 Zpráva o činnosti Ústředí a organizací. Hlas: č.7-10. roč.22. 2004 
114 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
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Koncepce Nadace se utvářela a utváří přirozeně dle stávajících legislativních,  

ekonomických a personálních podmínek, vycházejíce při tom ze specifik českého 

prostředí. Žádný vzor podobné islámské instituce nebyl vědomě následován. Nějaký 

čas trvala spolupráce s organizací World Assembly of Muslim Youth,115 která 

vysílala čas od času své přednášející do Nadace, nebo pomáhala organizovat výše 

zmíněná soustředění muslimů (tzv. tábory).116 Nadace také sleduje fatwy,117 jež 

vydává Rada pro fatwy a výzkum v Evropě.118 Zejména považuje za důležité čerpat 

z fatew, které se vztahují k evropskému prostředí:119 „…jsou tam různí učenci 

hlavně z Evropy, kteří znají dobře evropské prostředí, protože fatwa by měla brát 

ohled na místní podmínky. Fatwa se někdy může poněkud lišit na podobnou otázku 

pro evropské prostředí a pro muslimské země, případ od případu..” 120  

Na ideovém profilu Nadace se jako klíčová osoba podílí imám. Jeho 

institucionálně podepřenou i individuální roli na utváření ideové náplně nelze 

                                                 
115 Světový svaz muslimské mládeže  
116 V rozhovorech se ženami byli zmíněni i učenci z německých a rakouských islámských center. Tak 
Nadace rozvíjela spolupráce např. s jedním frankfurtským islámským centrem. Z vlastního 
pozorování v mešitě pak mohu potvrdit také spolupráci s balkánskými učenci. 
 
117 Nábožensko-právní vyjádření k určitým konkrétním problémům, ať už reagující na určité veřejné 
aktuální dění nebo konkrétní dotaz. V Evropě se tyto problémy vztahují hlavně k otázkám, jak sladit 
některé povinnosti muslima se západním prostředím a způsobem života. (Např. Může být maso 
poražené křesťany,  židy nebo Evropany vůbec považováno za halal, tedy  islámsky správným 
způsobem připravené? Nebo zda Je možné užívat na Západě úvěr, např. ve formě hypotéky?Nebo mít 
účet u banky a získávat úrok?- úrok je v islámu zakázán.) 
118 Evropská rada pro fatwy a výzkum: Zal. v roce 1997 Federací islámských organizací v Evropě. 
Tvoří ji 35 učenců z  většiny evropských zemí. Rada je představitelem idejí moderního Muslimského 
bratrstva, jednoho z ortodoxních proudů novodobého islámu. To na rozdíl od ostatních (salafistů- 
moderních wahhabistů a hnutí tablíghu) se staví za interpretaci šaríc y v západním kontextu, sladit 
islámskou praxi se sekulárním životem. Výsledkem je určitá přísnost v soukromých záležitostech 
spolu s aktivním zapojením v občanském a politickém životě. .(Cesari, Jocelyne: When Islam and 
Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. New York: Palgrave Macmillan. 
2004.)  
 
119 Islám nemá nějakou centrální autoritu nebo doktrínu. Je dáno pět základních pilířů víry (vyznání 
víry – šaháda, modlitba-salát, půst-sawm, pouť do Mekky- hadždž a almužna- zakát, někdy se přidává 
ještě džihád (šíření víry, či prohlubování své vlastní – spíše pojímáno jako osobní růst).  Podrobnější 
principy chování člověka a společnosti jsou zpracovány v sunně vycházející z hadíthů (svědectvích o 
skutcích a činech Proroka a jeho druzích, bližší interpretace Koránu) a Koránu. Z Koránu a sunny 
vychází i šarí‘a, islámské právo. (Prakticky se toto  prolíná – náboženská a právní rovina).  V praxi si 
pak dotyčná pověřená osoba (v islámském právu vzdělaná) vybírá z tohoto komplexu určité řešení, ať 
už na základě tradice nebo nového osobního pohledu (idžtihád), který se ovšem také zaštiťuje např. 
výrokem z Koránu, hadíthu.. Jsou jistí uznávanější “vykladači”, nebo centrum (např. univerzita Al-
Azhar), nicméně se vždy nemusí těšit bezvýhradnému respektu. Islámské právo (určující 
náboženskou povahu životního stylu a naopak) je značně flexibilní, záleží už jen na tom, jakým 
směrem. Zda liberálním nebo zpátečnickým. 
120 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
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podceňovat. Působí ve funkci duchovní autority,121 bezprostředně vytyčuje osy 

přístupu k různým problémům islámu, muslimských věřících (každodennost), i 

vztahu muslimů a nemuslimů. Současný imám Karám Badáwy přišel do Čech před 

čtyřmi lety z Egypta122 krátce po dokončení islámské školy (obor islámské právo) ve 

věku asi 26 let. (Údajně dle pana Sáňky projevil sám zájem, když se dozvěděl, že 

mešita v Praze hledá imáma.)  Připravuje páteční kázání a sobotní přednášky, dále se 

podílí na přípravách svátků, sobotní školy-školky, připravuje některé osvětové 

články do časopisu Hlas, a poskytuje náboženské konzultace. Vzhledem k tomu, že 

neumí česky, (jen trochu anglicky), je orientován spíše na arabskou část muslimské 

komunity. Také zvláštnostem evropského prostředí vždy nemusí správně porozumět 

a vhodně poradit. „V některých situacích to asi není jednoduché, zvlášť když nemá 

komunikační prostředek, neumí česky. Ale to je přirozené, že se na některé věci může 

dívat jinýma očima. Dnes je celá Evropa velmi pestrou mozaikou různých národností 

z celého světa, různých vyznání a kultur. Myslím si, že je jen otázkou času, kdy se 

sžije ještě víc.”123 Jsou mu proto doporučována témata, jaká se hodí pro 

nemuslimskou veřejnost při sobotních otevřených přednáškách, a neúčastní se ani 

publikační činnosti Nadace.  

Islámská nadace v Praze rozvíjí spolupráci také s některými křesťanskými 

církvemi a židovskou obcí. Spojuje je s nimi identický postoj k tématům jako je 

eutanázie, potraty, svazky homosexuálů, tedy k otázkám tradičních hodnot. „Někdy 

cítím, že se sekulární společnost ubírá k špatnému konci, když se budou bourat nejrůznější 

tabu, vše se bude uvolňovat, nebudou žádné hranice. Monoteistická náboženství mohou 

společnosti dát určité osvědčené principy. Člověk se totiž za tisíce let své existence 

v podstatě nezměnil. Není dobré, když nějaká společnost změní tabu, které je tady již věky. 

V sekulární společnosti je nejvyšší autoritou člověk a ten rozhoduje podle svého úsudku, 

                                                 
121 Imám na Západě někdy dosahuje významu, jaký je v muslimském světě neslýchaný. Měli bychom 
si připomenout, že v zemích, kde je islám oficiálním státním náboženstvím, je to organizace založená 
na pevné hierarchii s přísným dělením náboženských rolí. Přední postavy – kádí a muftí – mají statut 
státního zaměstnance. Muftího role uvnitř náboženské hierarchie je rozhodovat náboženské otázky,  
kádí je kvalifikován, aby rozhodoval záležitosti právní (svatby, rozvody atd.). Imám je zase 
odpovědný za vedení modliteb a kázání. Od muftího a kádího se liší, a někdy, (v případě, kdy věřící 
potřebují něco, co je za hranicemi možností imáma),  i od dalších odborníků.   
V Evropě a ve Spojených státech zase sféra aktivit imáma takto ohraničena není. Osoba, která vede 
modlitbu je obvykle nejvzdělanějším členem obce, (ačkoli to nutně neznamená, že má náboženský 
titul.) Jelikož neexistuje žádná skutečná institucionální struktura, je ve stejné chvíli imám, kádí, muftí 
i učitel.(Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United 
States. New York: Palgrave Macmillan. 2004.) str.129-130. 
 
122 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
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který je velmi omezený. V náboženském životě je to jinak. Myslím, že mnohem správněji. 

V islámu jsou ohledně těchto věcí jasná pravidla, která se mají dodržovat, a je to tak pro 

člověka i pro společnost lepší.”124 V těchto případech společně vydávají tisková 

prohlášení či organizují osobní setkání s příslušnými úřady. Také nyní společně 

připravují multireligiózní kalendář a vyjednávají první multireligiózní modlitebnu 

v České republice v prostorách letiště na Ruzyni. 

S ideovou koncepcí Nadace se částečně kryje i postoj vůči nemuslimské 

veřejnosti. Již bylo výše naznačeno, že se Nadace snaží o otevřený přístup. Usiluje o 

rovnocennou koexistenci s okolní společností. Chce mít respekt i možnost uchovat si 

vlastní identitu.  Pan Sáňka to přímo vyjádřil slovy: „Nechci se nějak izolovat. 

Naopak. Chtěl bych, a myslím, že všichni muslimové by se měli snažit integrovat se 

do společnosti. Ale ne asimilovat. Některé země Evropy by chtěly jiné kultury 

asimilovat. Asimilace pro mě znamená, že člověk ztratí identitu, splyne, žije jako 

průměrný vzorek společnosti. Ale ani samotná česká společnost  přece není 

homogenní, je tu mnoho různých názorových skupin, vyznání apod. Jsme součástí 

mozaiky multikulturní společnosti. Evropa již je multikulturní. Jsme jednou z těch 

komunit, a přál bych si, abychom byli integrovaní, ne izolovaní.” 125 

        

 

4.3. Islámská nadace v Praze v reflexi českých a 

slovenských konvertitek   

 
V následujících kapitolách bude rozveden postoj českých (potažmo 

slovenských) muslimek k Islámské nadaci v Praze, který můžeme zachytit v různých 

dimenzích, jež Nadace pro konvertitky má: Nadace jako zprostředkovatel islámu, 

Nadace jako místo pobožnosti, Nadace jako místo právních úkonů podle šarí’y, 

Nadace jako místo společenství, nadace jako zázemí muslimů, Nadace jako 

reprezentant muslimů, Nadace jako poskytovatel služeb. 

                                                                                                                                                        
123 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
124 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
125 Rozhovor s Vl. Sáňkou ze dne 15.3.2006. 
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V úvodu je ještě třeba vymezit některé skutečnosti: S Islámskou nadací se 

v této práci pojí několik termínů: Nadace, mešita, umma. Každý zdůrazňuje jinou 

rovinu této instituce. Nadace vystihuje spíše institucionální ukotvení, mešita 

naznačuje její náboženskou platformu, umma její společenskou platformu. V zásadě 

se ale prolínají.126 

 

 

4.3.1. Islámská nadace v Praze jako zprostředkovatel islámu 

 

V této části se zaměříme na to, jakým způsobem české/slovenské muslimky 

hodnotí vzdělávací programy Nadace, jak se vztahují k nadaci jako 

zprostředkovateli islámu. 

Jak už bylo výše zmíněno, Islámská nadace v Praze představuje jednu 

z hlavních muslimských asociací v Praze a jejím okolí a lze říci, že od konce 90.let i 

v celé České republice.127 Proto zájemci a zájemkyně o islám, pokud nejdou 

individuální cestou, (a to se příliš s islámem neslučuje),128 kontaktují nadaci jako 

zástupce muslimů, jako místo, kde se mají možnost s islámem seznámit, případně si 

prohloubit své znalosti.129    

 

Informa ční zdroje nadace  - jejich autorita 

Přednášky 

Sobotní přednáškové cykly vedené imámem šejchem Karámem Badáwym, (a 

občas i nějakým hostujícím učencem), hodnotí ženy vesměs kladně. Mnohým 

                                                 
126 Střediskem muslimské obce je mešita. Ta je v prvé řadě místem společných modliteb, a 

místem slavení významných svátků jako ramadánu.  V původních zemích islámu získala ale i význam 
jako místo vzdělávání muslimů (náboženské i všeobecné). Také nabyla funkce charitativní, neboť jí 
muslimové mohou předat svůj zakát126, který mešita rozdělí mezi potřebné. Stává se také místem 
setkávání muslimů, např. na dvorech před mešitou mohou stát trhy. Také se využívá při slavení 
svateb. 

 
127 V Praze působí ještě Muslimská unie a zájemcům o islám je otevřena také turecká mešita v centru 
Prahy. (Muslimská unie však svou působnost v posledních letech velmi omezila a turecká mešita 
výrazné aktivity nevyvíjí. Slouží spíše pouze jako modlitebna pro turecké a řecké muslimy v Praze.) 
128 I to je ale možné. V dnešní době existují např. i tzv. “kybermešity” a internet celkově umožňuje 
individuální duchovní cestu. .(Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in 
Europe and in the United States. New York: Palgrave Macmillan. 2004.)  
 
129 U zkušenějších muslimek může být zkontaktování se s nadací motivováno především potřebou 
muslimského společenství a ortopraktických potřeb. O tom v dalších kapitolách.. 
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otevřely jiný svět islámu, než jak ho vnímaly na základě zpráv médií. Především pro 

nové muslimky se staly zdrojem základních informací. Často byly důvodem pro 

pravidelné docházení do mešity. Pro některé ovšem ztratily po nabytí určité sumy 

znalostí význam, neboť se cykly každoročně opakují.  Pro mnohé jsou přednášky 

zdrojem velmi důvěryhodným, neboť lidé, kteří přednášejí, “jsou prověření nadací” 

na rozdíl od knih nebo internetu, kde člověk záruku vždy mít nemusí. „Knihu mohu 

číst, ale nevím, která je správná, neorientuji se, nevím, jestli to napsal muslim nebo nemuslim..ale ten, 

kdo přednáší, musí být ověřený, někdo to už zkontroluje dopředu.” 130 

 Mezi konvertitkami jsou i takové, které organizované přednášky berou jako 

doplněk svého vzdělávání. Přednášky jsou oceňovány z důvodu osobního přímějšího 

předání znalostí oproti knihám a internetu. To, že jsou přednášky vedeny v arabštině 

s tlumočením do češtiny je ale téměř ve většině případů shledáváno jako jejich 

výrazné mínus, které unavuje,131 nebo dokonce přednášku činí nakonec 

nesrozumitelnou. „ ...človek ztratí niť..většina ludí z toho nemá nič, lebo tam sú Češi 

hlavně.” 132  

Všeobecně oblíbené jsou několikadenní výjezdní soustředění muslimů pro 

ženy i muže (tzv. tábory), jejichž hlavním programem jsou opět přednáškové cykly 

na téma islám. Jako přednášející jsou zváni islámští učenci z  Evropy i ze světa. Pro 

Čechy je zajištěno tlumočení. Přednášky jsou dle výpovědí účastnic odbornější, pro 

zkušenější muslimky jsou větším přínosem něž přednášky imámovy. 

 

Některé „vzdělávací“ aktivity jsou iniciovány spontánně. Přednášky věnované 

výkladu Koránu, které jsou pořádány na základě dobrovolnictví jedné zkušenější 

muslimky, jsou určeny pouze pro ženy a pro ně obzvlášť platí ono kouzlo osobního 

předání, na rozdíl od sobotních přednášek. Odehrávají se navíc ve velmi neformální 

až přátelské atmosféře.133 Svými účastnicemi jsou označovány za jednoznačně 

oblíbenější než ty sobotní. „..víc se mi líbí..rodinnější a bližší to je určitě tý Renaty, protože 

jsme tam jenom ženy a není to takový křečovitý jako když člověk sedí před šejchem.”134 

                                                 
130 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha 
131 Vlastní pozorování: 45-ti minutové sdělení se tak natahuje do 1,5 až 2 hodin. To, že se přednáší 
v arabštině, umožňuje ale zase arabsky mluvícím muslimům si ji poslechnout. Arabsky mluvící (z 
většiny muži) se ale na přednášce, v době mého pozorování, objevovali velmi zřídka a ve velice 
malém počtu.  
132 Přepis rozhovoru s Veronikou. Viz. Příloha. 
133 Přednášející (respektovaná česká muslimka) využívá čas od času k aktivizaci přítomných i 
drobných odměn (např. čokoláda). V době mého pozorování docházelo na tafsír kolem 12 žen, 
s obměnami. 
134 Přepis rozhovoru: Karolína. Viz. Příloha 
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Výuka recitace Koránu probíhá ve stejném „familiérním duchu.“ Je oceňována, 

ale účastní se jí většinou jen velmi malá skupinka konvertitek a to nepravidelně.  

To samé se týká výuky arabštiny. Oficiální kurzy arabštiny nenavštěvovala 

v době mého pozorování žádná z muslimek pohybujících se v nadaci. Některé 

navštěvovaly hodiny, které poskytovaly nepravidelně české muslimky ze smíšených 

rodin (arabsko-českých), nebo kurzy jazykových škol.  

 

Písemné a jiné zdroje 

Písemné zdroje Nadace jsou také užívány, ale ne tak jednomyslně nebo 

v takové míře, v jaké přednášky. Knihovna naplňuje potřeby muslimek především 

jednoduchými brožurkami o islámu, českých knih se tam tolik nenajde, a často i 

panuje názor, že se české zdroje či překlady nevyrovnají arabským originálům.135 

Spíše se tedy dává přednost anglickým zdrojům (např. Korán v angličtině).136 

Mnoho dotázaných žen však své písemné zdroje má  odjinud, a jsou i takové, které 

jsou pak na (veškerých) zdrojích Nadace již nezávislé, nebo si jimi případně rozhled 

jen doplňují. Knihovna ale pro některé zůstává významným zdrojem audio nahrávek 

recitací koránu.137 Časopisy Hlas a Al-Manára byly jednomyslně vnímány pozitivně, 

Al-Manára jako časopis určen ženám se jevila velmi praktickou příručkou života 

muslimky. „Ten Hlas by si mohl třeba na ulici kdokoli přečíst. Ta Manára mi připadá spíše pro 

ženy. Třeba jak dělat intimní  hygienu, nebo ohledně výchovy dětí, to, co každý nemusí hned napoprvé 

o islámu vědět, např. jak se správně umýt před modlitbou.”138 

 

Shrnutí 

Informační/vzdělávací produkty Nadace jsou z většiny vnímány jako 

důvěryhodné.  U některých muslimek (převážně nových) bychom mohli vysledovat 

vděčný až závislý postoj na informačních zdrojích, které Nadace poskytne. Stále to 

ale neznamená, že by Nadace byla jejich zdrojem jediným. „No těch zdrojů mám víc, 

z kterých čerpám...rozhodně to není jenom Nadace a rozhodně to není jenom můj manžel. 

                                                 
135 Toto si ověřit však z dotazovaných žen mohla málokterá, neboť jejich arabština na tak vysoké 
úrovni nebyla. 
136 Úspěchem byla ale kniha přeložená a vydaná nadací Zakázané a povolené v islámu od šejcha 
Jusufa Qaradáwího nebo Zaostřeno na islám od Hammudaha Abdallatiho.  
137 To je důležité jak pro nevidomé muslimky, tak pro ostatní. Korán znamená v překladu “číst”, 
“přednášet”, “recitovat.” Jeho hlavní význam údajně vyjde najevo právě v jeho melodickém 
přednášení, zvuku. (To souvisí s posvátným pojetím arabštiny.) 
138 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha. 
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Jsou to třeba sestry, který žijou někde jinde a posílaj literaturu. A potom se jedná o 

internet..tam je potřeba si dávat pozor.., jaký informace tam člověk stahuje…”139 Někdy se 

mezi zdroji objevují i práce českých orientalistů, a ani veřejně pořádané přednášky 

nebo besedy týkající se islámu nejsou některými ignorovány. Pravidelné vzdělávací 

programy bývají nicméně pro nové konvertitky hlavním důvodem docházení do 

Nadace. I pro zkušenější muslimky jsou informační produkty Nadace velmi důležité. 

Téměř ve všech případech uvedly mezi hlavními funkcemi Nadace funkci 

vzdělávací. Podobně jako u nových muslimek se může objevit nekritické přijímání, 

ale běžné je i aktivní prověřování, hlavně v případech, kdy něco nesouhlasí. 

“Přednášky poslouchám, ale někdy se rozcházej..to znamená, že to jdu konzultovat s nějakou 

knihou.”140  

 

Lidská autorita 
Za lidskou autoritu v duchovních záležitostech je považován většinou imám, 

pan Sáňka  a některé zkušené aktivní muslimky (Češky i cizinky).  

Imám 

Vztah k imámovi je nicméně ambivalentní. Na jedné straně je přijímám 

s velkou úctou. „…je to naše největší opora, tam máte největší záruku.”141 Na druhou 

stranu je přinejmenším s lítostí často vnímána skutečnost, že nemluví česky. „..taky 

bych chtěla třeba lepšího ímámá. Neříkám, že by nebyl dobrej, díky Bohu ímáma máme 

dobrýho, ale mě by se spíš líbilo, kdyby to byl imám, který hovoří, jak arabsky, tak česky, 

aby mohl komunikovat s oběmi skupinami lidí. Protože takhle jsme pořád odkázaný na 

překlady.”142  „…lepší by bylo, kdyby mluvil česky, protože tady už žije několik let a měl by 

se snažit nám přizpůsobit, aby se nám mohl věnovat přímo individuálně..” 143 To je na 

překážku především jeho funkci konzultanta různých náboženských i osobních 

záležitostí, i když přesto za ním některé konvertitky minimálně jednou byly a byly 

spokojeny. (Jedna působí jako zprostředkovatelka jeho výnosů ostatním ženám, a tak 

ho kontaktuje velmi často.) Existuje totiž možnost přijít s tlumočníkem nebo 

tlumočnicí. „Můžete na internetu se radit s různými šejchy, ale pokud potřebujete rychle a 

                                                 
139 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha 
140 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. příloha. 
141 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha. 
142 Přepis rozhovoru: Salima. Viz. Příloha. 
143 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
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osobně tak vám někdo udělá překlad a sedíte vy, překladatel, šejch”.144  Často je však toto 

vnímáno spíše jako hypotetická možnost a pouze ve skutečně důležitých případech, 

nebo když nikdo jiný neporadí. Jinak jsou upřednostňovány přítelkyně, zkušené 

muslimky, manželé,  imámova žena, nebo i vlastní pátrání v sunně, Koránu atd. 

Zmíněna byla i nepřímá konzultace ve formě dotazů při fóru po přednášce. Důraz 

byl někdy kladen i na případnou konzultaci ještě s jiným šejchem, vyslechnutí i 

jiného náhledu, což bylo pokládáno za správný islámský postup. „Já nechci považovat 

šejcha za autoritu..třeba..zeptám se našeho šejcha, on něco řekne, a já si to neověřím a 

konec. Šejch to řekl, tak to tak musí být, to je svatý. Tak to já rozhodně nedělám a musím mít 

další autority a ověřit. Nepodezírám, ale chci ověřit.” 145 

Na druhou stranu je imám někdy zmiňován jako kompetentní zastupitel 

v manželském sporu.  

V jednom případě byla vyjádřena pochybnost o imámově kompetenci mimo 

rámec jeho vystudovaného oboru. Kritika konvertitek  se někdy dotkla i jeho 

odtrženosti od českého evropského prostředí v některých aspektech, ženy ji 

vysvětlovaly jeho arabskou mentalitou, wahhábovskými názory146 (např. zavrhování 

hypotéky), či charakterovým založením (turecký imám vnímán jako lidštější, tento 

uzavřenější, nepřístupnější). Jeho názory byly někdy komentovány v tom smyslu, že 

nebere  ohledy na konvertity a jejich obtížnou situaci v nemuslimském prostředí. 

„… i když jako někdy příde mi ten šejch, že má ještě takový radikálnější názory. Tady přeci 

jen ten konvertita není na to úplně tak zvyklý..”147  (Jednou bylo vysloveno mínění, že by 

byl lepší imám z Evropy, například z Balkánu.)  

Nicméně se o něm většinou vyjadřují české muslimky ve velké úctě. “.. 

rodinnější a bližší [přednášky] to je určitě tý Renaty, protože jsme tam jenom ženy a není to 

takový křečovitý jako když člověk sedí před šejchem. Ale zase od šejcha to je autorita a to 

člověk musí brát jako největší slovo.”  Není vyloučena ale ani možnost, že v mnoha 

případech je jako autorita pojímána spíše jeho funkce, než jeho vlastní osoba 

v důsledku určité odcizenosti. Pokud by imám tedy mluvil česky, byl by v zásadě 

                                                 
144 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha. 
 
145 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha 
146 Wahhábismus (reformní proud ze Saudské Arábie)-  v dnešní době hnutí, které se snaží o návrat ke 
kořenům islámu v jeho nejčistší formě. Wahhábisté velmi zdůrazňují jedinost Boží, jsou puritánští, 
konzervativní co se týče ženské otázky. Velice členitá skupina, pojem se používá jako označení pro 
rigidnější verzi islámu.  
 
147  Přepis rozhovoru: Karolína. Viz. Příloha 
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vnímán jako plnohodnotná autorita. Kvůli jazykové bariéře však je spíše objektem 

úcty, nejsou využity všechny jeho kompetence. 

 

Pan Sáňka 

I přes to, že je imám většinou vnímán jako vážený znalec či učenec, obvykle je 

za poradce vybrán bližší člověk, jímž je v některých případech i pan Sáňka. Jako 

Čech, konvertita a člověk, jenž je přítomen v Centru nebo v mešitě na Černém 

Mostě téměř neustále, je především začínajícími muslimkami považován za 

kompetentní a osobnější zdroj informací.   

Ženy 

Úctě se těší i zkušené české nebo cizí muslimky.148 V tomto ohledu je paleta 

širší, záleží  většinou na osobních vztazích, někdy působí i jejich mediální proslulost 

a aktivita v nadaci. Porady s nimi nad poradami s panem Sáňkou nebo imámem 

převažují. Objevuje se ale i rezistence vůči některým většinou žen přijímaným 

autoritám, jež má své kořeny v odlišných přístupech k praktikování islámu. 

(Například spor týkající se oblečení).149 

 

Jak už bylo řečeno, informace o islámu si mezi sebou předávají muslimky i 

vzájemně. Diskutují o různých interpretacích, návodech, jak co praktikovat apod. 

Tato vzájemná poradní činnost jim však byla jedním hlavním arabským 

představitelem Nadace vytknuta. Podle něj mohou interpretovat pro sebe, ale pokud 

předávají poznatky dále, měly by operovat pouze s názory šejchů, či přesným 

zněním odpovídající pasáže Koránu nebo hadíthu. V tomto ohledu zpochybnil i 

kompetentnost zkušených muslimek.  

 

Shrnutí 

Pro české muslimky je velmi důležité ověřovat si, zda jdou po správné cestě.  

Přesto ale pro ně často není osoba k tomu povolaná - imám tou správnou volbou, ale 

mnohem většího významu pro ně v tomto ohledu nabývají čeští konvertité, zejména 

ženy. Ti se tedy výrazným způsobem podílí na ovlivňování českých a slovenských 

                                                 
148 Např. velmi vážena je arabská manželka pana Sáňky pro svou vřelost a moudrost. 
149 Vlastní pozorování. 
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muslimek. Jejich autorita, opřena o reálnou kompetenci poradit, v tu chvíli převáží 

institucionální autoritu imáma.150  

 

Ideologický profil Nadace podle konvertitek 

Islám, který Nadace produkuje, reflektují konvertitky většinou jako střední 

cestu sunny, správného čistého islámu bez přívlastků, který odmítá místní tradice 

muslimských zemí a neupřednostňuje žádnou právní školu.151 „Oficiálně Nadace jsou 

sunniti a nedělaj větší rozdíly mezi právníma školama. Dělají se přednášky, ukazujou se ty 

rozdíly, ale nepraktikují se.152
 Také by měla proto Nadace přijímat  a sjednocovat 

muslimy z různých zemí a různých proudů islámu. Několikrát byla ale zmíněna 

výtka týkající se vystupování vůči ší‘e.153 V několika případech byl typ oficiálního 

islámu Nadace formulován jako umírněný či mírumilovný, ne přísný. “Rozhodně 

neprezentují konkrétní školu, ale spíš bych řekla, že názory jsou umírněný. Ne ten 

wahhábovský, spíše egyptský umírněný. Koneckonců šejch je z Al-Azharu.”154  Naproti 

tomu se ale objevila domněnka konzervativnějšího vlivu Saudské Arábie. “Myslím, že 

přejímají názor..něco se jim nelíbí a dělají to stejně podle Saudské Arábie, protože jsou pod 

jejich záštitou, ta jim platí a někdy si myslím, že i  řeknou něco, co si myslím, že není ani 

v souladu s islámem. Ale to je moje domněnka. Řekla bych, že částečně to je přístupem lidí. 

Na přednáškách si to možná nedovolí, ale když jednají s lidma osobně, tak třeba řeknou, 

poradí něco, co není dobře.”155   I v několika dalších případech byl islám Nadace 

vnímán v nějakých ohledech oproti osobnímu pojetí přísnější. “V něčem mám 

liberálnější pohled. Takže ne všechno prostě přijímám.”156  

Mezi českými a slovenskými muslimkami se vědomé úvahy o ideologickém 

profilu Nadace příliš nevyskytovaly. Bylo možno ale vypozorovat neuvědomělé 

snahy interpretovat v kontextu jejich výchozího evropského prostoru.  

                                                 
150 Samozřejmě, že pro samotné české autority je imám významnou autoritou, ale jeho pohledy mají 
v sobě již nějakým způsobem reinterpretovány. 
151 Postupně se ustanovily čtyři hlavní právnické školy, tzv. madhaby v hlavních ohledech si 
podobné, lišící se v přísnosti, ve způsobech interpretace šarícy: Hanafíjská, Málikovská, Hanbalovská 
a Šafíovská. (Byly rozšířeny v různých oblastech muslimského světa.) 
 
152 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha 
 
153 Jednou to bylo velice výrazné důvěrné spontánní sdělení, které tento problém vnímalo v nadaci 
jako velice závažný. Terénní deník. 8.4.2006. 
154 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha 
155 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. Sponzoring ze Saudské Arábie již ale podle jiných zdrojů 
dávno skončil. 
 
156 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha 
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Nabídky Nadace jsou ve své podstatě jakýmsi hlavním navigátorem 

při objevování islámu nebo i jeho dalším studiu, což platí zejména pro nové 

muslimky. Nadace je zárukou kvality, má důvěru konvertitek, i když ta se může 

vztahovat pouze na některé produkty. Jak bylo možné vypozorovat, nejsou na 

druhou stranu ani v mnoha případech přijímány nekriticky. (Přinejmenším existuje 

povědomí o zásadě “důvěřuj – prověřuj”.) V tomto případě hraje roli osobní založení 

a předešlé znalosti.157  

 

Příklady internalizace některých zásad islámu, které Nadace 

zprostředkovává158 

V této části se pokusím zanalyzovat některé výrazné aspekty každodennosti 

islámského života, které jsou nějakým zásadním způsobem odlišné od způsobu 

života české většinové společnosti. Povšimnu si těch kulturních prvků, které by 

mohly být pro ženy z evropského prostředí problémem se s nimi vyrovnat.159 

Musíme však mít na paměti, že se bude jednat o ty rysy islámu, které jsou oficiálně 

nadací považovány za součást islámu, tedy jsou jí zprostředkovávány. 

Jak tedy konvertitky internalizují některé základní povinnosti muslimské ženy? 

Z výpovědí i z vlastního pozorování mohu říci, že v počátcích může u některých žen 

nastat období opatrného až úzkostného dodržování všech pravidel, která považují 

nebo jsou jejich okolím považována za důležitá. „…během přednášek, se člověk dozví 

spoustu věcí, co všechno smí a co nesmí. Potom začíná obrat, kdy se všechno bojí dělat..takže smím 

to? Aha, asi ne? Takže se ta holka pořád ptá..můžu todle? A jak mám dělat todle? A pak se bojí něco 

udělat. Takže zase po dalším čase tohle opadne, zase to je volnější..někdy zůstane velmi ortodoxní, 

tvrdej sám na sebe, někdo si odpustí ty nejtvrdší zásady a bere to, jak život jde..”160  

V některých situacích však může docházet k postupnému přijímání určitých 

zásad a učení se jejich aplikaci v běžném životě. „Viackrát som sa stretla s tým, a hlavně 

teda v těch začátkov, v tom období, kdy sem na jedné straně viděla ten islám dobrý a na druhej straně 

sem v tom viděla nesmysly. Potom som sa pítala sester a vysvětlily mi to a už sem tomu potom 

                                                 
157 Vlastní pozorování. Terénní deník  
158 Viz. Níže též kapitola Islámská nadace v Praze jako místo rituálních povinností a pobožnosti. 
 
159 Islám je ortopraktické náboženství, i když se v dnešní době objevuje i v podobě soukromé vnitřní 
zbožnosti. Je pochopitelné, že přijetí islámu znamená velkou změnu myšlení, a tím i životního stylu, 
což samozřejmě nemusí znamenat nic negativního: „… že oni se o muslimech, který jsou praktikující, 
který se modlej, tak to jsou podle nich extrémisti.”( Přepis rozhovoru: Anna. Viz. Příloha.) Vybírám 
zde pouze některé ukázkové známější aspekty muslimské každodennosti, které by však mohly 
představovat jisté potíže pro nové muslimy je integrovat do svého životního stylu a světonázoru.  
160 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha 
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rozumela. Ale určitě tam boly rozpory s tým životem. Ono sa to nezdá, ale ono to je možno o 360 

stupňú obrat, možno meněj malinko, ale určitě v tom myšlení je to velký obrat.”161 

Někdy ovšem může nakonec česká/slovenská muslimka takto dospět i 

k osobnímu zdůvodnění toho, že některé povinnosti  nejsou pro život muslimky zas 

až tak zásadní.162  

 

Posun v životním stylu související s modlitbami, které musejí být prováděny 

pětkrát denně, je plně akceptován. V tomto případě existuje mezi 

českými/slovenskými muslimkami  s touto povinností úplné ztotožnění a snaha o 

poctivé plnění, i když mnohdy jen v rámci možností. (Někdy zcela nedodržují jejich 

časy, různě je nahrazují, nebo občas i vynechají.) Podobné je to s povinnými půsty. 

V rámci svých možností se snaží půst dodržovat (zejména o ramadánu), v případě 

však, že má některá náročnou práci, přizpůsobuje se spíše rytmu dne a svým 

psychickým a fyzickým možnostem.  

 

Obtížněji se ale většina žen musí vypořádávat s nošením šátku. Ve většině 

případů se s touto muslimskou povinností ztotožní, ale dlouho sbírají odvahu na 

to, aby takto čelily nemuslimské veřejnosti. „…když se člověk o islámu dozvídá víc a 

vidí, že je to důležitý, tak prostě nějakým způsobem k tomu člověk dozraje, sám, že to 

člověk chce, ale bojuje teda ještě potom s okolím.”163 V několika málo případech jsem 

se setkala s odmítnutím této povinnosti v našich evropských podmínkách, 

s pojetím spíše symbolického významu šátku jako cudnosti a ochrany. Přijetí 

povinnosti muslimky oblékat se decentně a nevyzývavě je mezi českými 

konvertitkami jednomyslné. Liší se ovšem jeho pojetí.164 (Zahalování se 

projevuje pak např. i u sportů, někdy jsou některé kvůli tomu vypuštěny – např. 

plavání, ale i to lze řešit speciálním plaveckým úborem pokrývající celé tělo.) 

 

                                                 
161 Přepis rozhovoru: Monika. Viz. Příloha 
162 Tato práce není určena k analýze religiozity konvertitek jako takové. Jen připomeneme, že to 
souvisí s osobním pojetím islámu, motivací konverze, vlivem okolí atd… 
163 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha 
164 Rozlišili bychom tři způsoby oblékání: Některé české muslimky se oblékají evropsky, pouze nosí 
volnější věci, které nezdůrazňují postavu. Druhá část žen nosí také evropské oblečení, které je ale 
ještě volnější a uniformovanější. – základem je tunika ke kolenům přes šaty i kalhoty. Třetí typ žen 
nosí převážně splývavé oděvy v orientálním stylu. Výběr oblečení odpovídá pochopitelně finančním 
možnostem. Evropské oblečení je přístupnější, různě se přešívá, aby vyhovovalo. 
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Další významnou proměnou, která vychází z islámu a Nadace ji předává 

ženám (v základu již v samotném členění prostoru mešity a modlitebny), je oddělení 

nepříbuzných mužů a žen.165 Opět se s tím ženy ztotožňují, opět však v různých 

intencích. Některé toto uznávají jako opodstatněné pouze v mešitě. Jiné se tuto 

povinnost snaží naplňovat i ve veřejném životě. Vzhledem k  podmínkám 

pracovního nebo vzdělávacího prostředí, a evropského prostředí vůbec, se toto 

nařízení udržuje ve formě zachování určitého odstupu vůči druhému pohlaví. Styk 

s muži tedy není vyhledáván, ale v rámci pracovních a jiných formálnějších vztahů 

je přijímán. K osobním přátelstvím s muži však již v tomto případě nedochází. “Tak 

je pravda, že dříve jsem měla i kamarády, ale jakmile sem se stala muslimkou, tak ani sem 

neměla potřebu stýkat se s klukama, s kamarádama.”166 Přijetí cudného způsobu života, 

(což znamená mj. právě odstup od nepříbuzných mužů), je pro české muslimky 

zásadní záležitost, s kterou jsou plně ztotožněny. 

Také volba jídelníčku je pro muslimy klíčová. Je zakázáno jíst vepřové maso, 

ostatní pouze islámsky náležitě poražené – tzv. halal. Vepřové maso přestaly jíst 

všechny sledované muslimky. V přístupu k masu halal však existují opět rozdíly. 

Většinově je maso halal považováno českými muslimkami za základní povinnost 

muslima, ať už se ho snaží kupovat, nebo ho v halal přetvářet posvěcením před 

vařením. „Halal nekupuji, není čas a ani peníze. Zas až tolik to pro islám není důležitý. 

Dočetla sem se, že pokud člověk neví, jestli je koupeno maso halal nebo ne, tak stačí říct 

před vařením jméno Boha.”167 Objevily se i přístupy, které maso halal za stěžejní 

povinnost muslima nepokládají vůbec, z praktických nebo z ekonomických důvodů. 

“No když mám možnost a jdu kolem, tak jo, ale nevyhledávám to[ halal].” 168 

“Obstarávám si halal v případě, že na něj mám. Když ne, jdu a koupím nehalal.”169 

 

V žádných ohledech Nadace nevyvíjí nějaký oficiální nátlak týkající se 

jakéhokoli článku víry. Vše je ponecháno na rozhodnutí jedinců. Fungují ovšem 

společenské regulativy (např. vzájemná podpora nebo vybízení k odvaze i chuti 

nosit šátek, držet společný půst apod.)  

                                                 
165 Dnes existují různé přístupy - buď segregace úplná nebo právě v této formě cudného odstupu. 
V nadaci je prosazována v rámci mešity segregace úplná, v běžném životě rozumné řešení situací 
cudným odstupem. 
166 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
167 Přepis rozhovoru: Eva. Viz. Příloha. 
168 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
169 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
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Shrnutí celé kapitoly 

Shrneme-li tuto kapitolu, lze konstatovat, že Nadace je významnou autoritou 

v určování podoby islámu, jaký české muslimky praktikují. Toto platí zejména pro 

ty, u kterých stála Nadace na počátku jejich konverze jako jeden z hlavních zdrojů 

informací o islámu. Jak jsme však mohli vidět, i když jsou určité zásady uznávány, 

nemusejí ještě být přesně naplňovány nebo internalizovány. (Funguje jakási vlastní 

ilegální interpretace.) To platí zejména pro ty, které jdou nebo jsou nuceny jít 

cestou, která vede trochu stranou Nadace. 

 

 

4.3.2. Islámská nadace v Praze jako místo rituálních povinností 

a pobožnosti 

 

V této kapitole bude analyzován přístup konvertitek k nabídce Nadace 

vykonávat náboženské povinnosti a rituály v jejím rámci.  

Jak už bylo výše řečeno, Nadace dává muslimům prostor pro vykonání 

hlavních  náboženských povinností.  

V prvé řadě se vybavila prostory pro osobní i společné modlitby, (v Islámském 

informačním centru i v Islámském centru na Černém mostě.) V tomto případě 

zastává Nadace roli mešity ve významu “místa prostrací” (z arab. masdžid), místa, 

kde se lidé sházejí k modlitbě.170 „Mešita tedy není na prvním místě stavba, ale 

rituálně zasvěcený prostor.…Sami muslimové se musí zout a chovat se po všech 

stránkách uctivě.”171 Ženy by měly být řádně zahalené. Pro ně však nejsou společné 

modlitby v mešitě povinné na rozdíl od mužů, pro které je povinností účastnit se 

páteční (tedy sváteční) polední modlitby, po níž následuje zvláštní kázání (chutba).  

 

Všechny prostory Nadace (i modlitebna) jsou muslimy označovány jako 

mešita. Lze říci, že Nadace je v mešitě zhmotněna, avšak jen co se týče aktivit a 

                                                                                                                                                        
 
170 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 76. 
 
171 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 76. 
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organizace pro muslimy, tedy směrem dovnitř muslimské komunity. Směrem 

k veřejnosti se instituce prezentuje jako nadace, a i tak se o ní sami muslimové 

v tomto smyslu zmiňují. V případě českých muslimek je zajímavé různé pojetí 

významu mešita, respektive představa o jeho “správném” významu. Toto je možné 

nejlépe spatřit na tom, jak přistupují k některým rituálním povinnostem muslima, 

pobožnosti vůbec.  

 

Vyznání víry - šaháda  

Začněme ale od samotného vstupu do islámu, pronesení šahády,172 prvního 

pilíře islámu, „jenž je doktrinálním přihlášením, ale zároveň aktem veřejného 

vyznání víry.”173  Některé ženy přestoupily na islám mimo mešitu-Nadaci, některé (z 

mého vzorku většina) v ní, a to ať už do ní přišly cíleně konvertovat před ostatními 

muslimy, nebo k tomu došlo spontánně. Někdy se šaháda předříká před imámem, ale 

mnohem častěji se to odehraje v kroužku přítomných žen. V pražské mešitě je 

zvykem novou muslimku obdarovat. Pokud je přítomna žena, která je spojena 

s organizačními záležitostmi Nadace, dostane konvertitka např. modlitební 

kobereček, někdy šátek, Korán, nebo také zakát. V jiném případě jí dávají dárky a 

zakát přítomné muslimky. 

 

Modlitba - Salát 

Jednou z hlavních náboženských povinností islámu je modlitba - salát  (druhý 

pilíř islámu),174 kterou by každý muslim měl vykonávat pětkrát denně přesně v 

astronomicky stanovenou dobu.175 Modlitba je v islámu velice významným 

náboženským úkonem symbolizující naprosté odevzdání Bohu.176 Má ale za úkol i 

stmelovat muslimskou obec. Při modlitbě je zvyklostí, že ženy stojí v řadách za 

muži. V pražské mešitě a modlitebně se ženy a muži modlí v oddělených 

                                                 
172 „Vyznávám, že není božstva kromě Boha . Vyznávám, že Muhammad je posel Boží.” 
K přestoupení stačí toto vyslovit v upřímném přesvědčení o samotě, jakmile se šaháda přeříká před 
muslimy, je to znamení, že jedinec vstupuje do muslimské obce, signál i pro ostatní. (Denny, 
Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.74.) 
173 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.74. 
174 “Velmi pečlivě uspořádaný a přísně dodržovaný sled slovních formulí a tělesných pozic…Islám 
nemá kněžský stav, a tak všichni dospělý muslimové musí salát znát a být schopni jej vést, pokud 
jsou k tomu vyzváni. Provádí se v rovných řadách za imámem směrem k Mekce.” (Denny, Frederick 
M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.75.)  
175  První modlitba se koná za úsvitu, druhá v poledne, třetí odpoledne, čtvrtá po západu slunce, pátá 
v noci po vyhasnutí posledních červánků. (Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: 
Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.96-98.) 
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místnostech. (V modlitebně je dělí zeď, v mešitě se ženské oddělení nachází ve zcela 

jiné části domu a proto je imámův přednes vysílán z rozhlasu.)  

 Modlitba by se měla provádět v arabštině. A tak se jí také nové muslimky učí, 

aniž by třeba měly základy tohoto jazyka. Některé nové muslimky ji někdy 

v počátcích říkají i v češtině, aby jí správně rozuměly a mohly ji tak procítit. Záleží 

na jazykových schopnostech. “Postupně jsem se modlitby naučila i jim rozuměla.. tady 

taky jsem byla svědkem, že některý holky se učej arabsky modlitbu, pouze,  a tak to 

odříkávaj a když se zeptám, víš, co je todle slovo? - “Nevím”, ale ona věří, že rozumí celý tý 

modlitbě..” 177 Často české/slovenské muslimky uvádějí, že je důležitý celkový dojem 

a zážitek z modlitby (připomeňme také zvláštní statut arabštiny jako svatého jazyka) 

než doslovné porozumění. Při modlitbě je opět důležité zahalení, ať je žena v mešitě 

či není. To je samozřejmostí i pro ženy, které chodí mimo mešitu evropsky 

oblečené. – V mešitě a při modlitbě se zahalují. V pojetí modlitby v rámci Nadace-

mešity se u žen se objevily tyto tendence (tendence se i prolínají):  

Jedna tendence upřednostňuje modlení ve skupině, tzn. hlavně v mešitě, a to 

buď z důvodu vyšší hodnoty takové modlitby:  „Už z toho důvodu, že muslim má větší 

odměnu, když se modlí ve skupině..178”    

Jiné se ve skupině v mešitě modlí rády pro příjemný zážitek sounáležitosti:  

„Já se modlim nejradši v mešitě, protože se modlím s hodně holkama...Co se nejvíc nerada 

modlim, tak to je, když jsem sama, je to smutnější.” 179  

Další důvod, proč některé vítají společnou modlitbu, vychází z posvátnosti 

prostoru mešity vůbec: „Protože v tý mešitě se tak jako cejtím blíž k tomu Alláhu, že 

vlastně jsem..ono celá země je stvořená k tomu modlení, ale třeba doma, jsem obklopená 

věcma, který by tam třeba neměly bejt. Protože doma žiju s mojí maminkou, ta není 

muslimka,  a já ji musím respektovat a respektovat věci, který ona v tom bytě má a mě se to 

třeba nelíbí. Tak v tý mešitě to víc tak cejtim, že je to správný.”180 

„Tak to je to vzdělávání a druhá stránka, ona ta mešita na mě působí hrozně 

uklidňujíco, keď mám ňáký psychický problém, vyčerpánie z práce, já sa hrozně moc sem 

těším. Ono možno to by sa dalo prirovnať ako kresťania keď choděj do kostela, sa tam dú 

pomodlit a kolky tam idú a rozjímají, rozmýšlajú to prostredí tiež.“181 

 

                                                                                                                                                        
176 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.78. 
177 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
178 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha. 
179 Přepis rozhovoru: Hawa. Viz. Příloha. 
180 Přepis rozhovoru: Karolína. Viz. Příloha. 
181 Přepis rozhovoru: Monika. Viz. Příloha. 
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 Druhá skupina žen zase přiznala, že jim přináší daleko více modlitba 

v soukromí:  „Když jsem doma, tak si zase vychutnám ten klid, protože to můžu procítit, 

abych si to uvědomila a vim, že taková modlitba je, doufám, přijatá, protože nemá smysl 

vykonávat jen nějaký úkony, protože to je o tom, že ten stvořitel počítá, že to opravdu děláte 

srdcem, protože třeba je problém některých muslimů, že  vtom byli vychovaný a vůbec neví, 

proč to dělají.” 182 

Překážkou pro některé muslimky, které se radši modlily ve skupině v mešitě, 

byl častý ruch v ženském oddělení způsobený malými dětmi. „..takže se modlím kvůli 

odměnám ráda v mešitě, ale mnohem radši se modlím doma, protože se víc můžu soustředit 

na tu modlitbu.”183  

 

Je důležité připomenout, že  významnou součástí modlitby (salát) je rituální 

očista. Ta je prováděna ženami bez výjimky. (V modlitebně se dělí o koupelnu 

s muži, v mešitě je to oddělené.) Očista ale nepůsobí na ženy, které menstruují, 

proto v tuto dobu nemohou vykonávat modlitby. Podle pravidel sunny by v tuto 

dobu neměly ani chodit do mešity, 184 přesto většina konvertitek mešitu i tak 

navštěvuje. 

Zakát 
Dále Nadace-mešita umožňuje českým muslimkám splnit třetí povinnost 

muslima - předat zakát – almužnu (třetí z pilířů islámu).185 Je to jakási náboženská 

daň a muslimové věří, že očišťuje majetek dárce. Vedle salátu je hlavní součástí 

služby Bohu. Věřící se takto spolu s ním podílejí na udržování řádné obce věřících. 

„Zakátem podporovat obec tudíž znamená uctívat Boha.”186 Většina českých 

konvertitek využívá této možnosti odevzdat zakát v mešitě, některé ale 

upřednostňují předání zakátu konkrétnímu člověku, nebo jiné instituci. Je také 

pravda, že se liší informovanost, kdy zakát odevzdat a kolik přispět. Některé se 

domnívají,  že je na jejich vlastním rozhodnutí, kolik odevzdají. Jiné se doslechly o 

přispění jistých procent z celého jejich majetku. (Také doba odevzdání zákátu je 

v pojetí konvertitek odlišná: kdykoliv v průběhu roku, nebo v určený den – poslední 

den ramadánu.)  

                                                 
182 Přepis rozhovoru: Karolína. Viz. Příloha. 
183 Přepis rozhovoru: Aíša. Viz. Příloha. 
184 Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.221.  
 
185 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.77. 
186 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.78. 
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Půst-sawm 
Nadace jako mešita zajišťuje i podmínky pro řádné prožití čtvrtého pilíře 

islámu – velkého svátečního půstu - sawm187  v měsíci ramadánu188 a svátků vůbec. 

Při ramadánu připravuje každý den po dobu jeho trvání tzv. přerušení půstu – 

společnou večeři. Tou začíná společenská část těchto výjimečných svátečních 

dní.189 České muslimky se snaží půst dodržovat, i když to v evropských podmínkách 

není snadné. Některé (zejména nové muslimky) drží půst jen částečně. (Např. při 

něm pijí, nebo se občas nají i přes den.)  

Důležitou složkou postního měsíce ramadánu je ale také zvláštní modlitba 

taráwíh, jež se koná po poslední modlitbě salát, tedy v noci. Proto je v tyto dny 

mešita otevřena i v noci, kdy je modlitba taráwíh vedena imámem. Této modlitby se 

účastní především muži, ale chodí i české konvertitky.  

Posledních deset dní ramadánu probíhá tzv. itikáf.190 Je to období zvýšené 

spirituality a rozjímání. Muslimové mohou zůstat v mešitě po celých deset dní při 

duchovních cvičeních, recitacích Koránu a modlitbách, aniž by se z ní vzdálili. 

Tohoto se účastní i některé české muslimky. Většinou ty, které jsou svobodné, nebo 

nemají děti, o které by se musely starat. Častěji si ale ženy (i ostatní muslimové) 

vybírají jen určité dny itikáfu.191 

 

Nadace organizuje také bohoslužebné obřady v rámci jediných dvou 

kanonických svátcích muslimského roku podle sunny. První Íd al-Fitr se koná u 

příležitosti završení půstu na konci ramadánu. Druhý  Íd al-Adhá se koná v průběhu 

                                                 
187 Od svítání do soumraku je zakázáno jíst, pít, oddávat se smyslové rozkoši po celé trvání měsíce 
ramadánu. V tomto období se muslimové připomínají zjevení veršů Koránu Muhammadovi a snaží se 
pozvednout svůj duchovní život. (Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 
2003. str.78.) 
188 “Ramadán je devátý z dvanácti lunárních měsíců muslimského kalendáře a trvá dvacet devět nebo 
třicet dní.” (Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str.78.) Délka 
lunárního roku a roku slunečního není stejná (Lunární rok má 354 nebo 355 dní), proto se ramadán a 
ostatní svátky v našem (slunečním- georgiánském) kalendáři “stěhují.”  (Kropáček, Luboš: Duchovní 
cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.221.)  
 
189 Každý svátek v sunnitském islámu má dvě součásti: duchovní a společenskou. Bez společenské 
složky by svátek nebyl svátkem. O tom pojednáme v následující kapitole. 
190 Itikáf – V posledních deseti dnech má přijít tzv. “noc úradku” – noc, kdy mohou být modlícímu 
odpuštěny všechny hříchy. Neví se však, kdy tato noc přesně nastane. Proto muslimové, aby ji 
nepropásli, rozjímají a setrvávají v mešitě po celých deset dní. 
191 Tedy ty, u kterých je nejpravděpodobnější, že “noc úradku” nadejde. 
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hadždže, po tzv. stání na planině Arafát, kdy se přistupuje k oběti.192 Obojí se 

zahajuje zvláštní modlitbou ráno v devět hodin, po které následuje kázání. Vzhledem 

k odlišnému rytmu islámského roku, se české a slovenské muslimky opět  nemohou 

často účastnit, a proto si  toto vynahrazují společenským setkáním o víkendu, který 

po svátku následuje.193 Nejedná se ale již o oficiální vedenou pobožnost. „Jsou dva 

svátky, tak na ty sem byla, oslava o víkendu, protože nežijem v islámský společnosti a když 

ten svátek vyjde na všední den, tak bohužel..smůla.” 194 České a slovenské muslimky jsou 

tedy nuceny přizpůsobovat islámské svátky na základě členění času v české 

společnosti. Je sice pravda, že se ženy obecně zvláštních svátečních modliteb a 

kázání účastnit nemusí, ovšem mezi českými muslimkami existuje ambice právě 

takovéto významné okamžiky sdílet. Někdy si ani příliš nejsou vědomy tohoto 

genderového rozlišování povinností a dobrovolnosti co se svátků týče. Chtějí totiž 

pro svůj duchovní rozvoj udělat maximum.  

 

Velká pouť do Mekky - hadždž  
Nadace se snaží muslimům pomoci i v naplnění pátého pilíře islámu –  velkou 

pouť do Mekky – hadždž. Několikrát se jí podařilo zorganizovat hadždž pro několik 

lidí z muslimské komunity ve spolupráci s rakouskou cestovní kanceláří, jež na to 

byla specializovaná. Některé konvertitky hadždž už vykonaly. (Některé i údajně díky 

zmíněné organizaci Nadace.).Většinou to však byly muslimky, mající za manžely 

muže z Blízkého Východu. Ostatním zatím brání finanční situace.  

 

Pojetí mešity 

Motivace docházení do Nadace-mešity má většinou několik rovin. Modlitba 

(zvláště ta společná) stojí často na jednom z předních míst. (Zvláště modlitebna 

v centru je přes týden hojně využívána hlavně kvůli modlitbě.) I když bylo řečeno, že 

ženy na páteční polední modlitbu195 chodit nemusí, většina českých muslimek by 

měla zájem do mešity přijít, pokud by jim to pracovní povinnosti dovolily: „Modlim 

                                                 
192 Nadace neorganizuje žádné veřejné obětování. Většinou se muži z mešity dohodnou a na tento den 
koupí ovci a vykonají rituální obětování v soukromí. Ženy se toho podle mých zpráv a pozorování 
neúčastní. Setrvávají v mešitě. 
193 (České muslimky bývají častěji zaměstnané nebo jinak vytížené, mezi muslimy muži je na druhou 
stranu mnoho studentů a samostatných podnikatelů, kteří si volno na svátky vzít mohou.) 
194 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
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se radši doma, ale v pátek radši tady, protože to je právě ta sounáležitost a to je příjemný, to 

je hezký. A měla by to být povinnost každýho, kdo se modlí, udělat si čas a přijet sem, a když 

mi to vyjde, tak mám takový pocit vítězství..”196 

 “Snažím se, pokial sa mi to dá časovo, tak každou stredu do centra a každú sobotu 

sem,  a keď ještě pokial sa mi podarí se uvolnit z roboty, tak piatok na to kázání o jednej, tak 

to možno raz do měsíce sem tady v mešitě.” 197 Tato disharmonie muslimského rytmu 

života s českým je kompenzována vysokou sobotní účastí na přednáškách a 

modlitbách. 

 

Jaký význam tedy samy muslimky prostoru Nadace-mešity přikládají? Do jaké 

míry je pro ně důležitá tato spirituální rovina Nadace-mešity?  Objevily se dva 

přístupy198:  

Pro mnoho z českých (potažmo slovenských) muslimek je mešita “domem 

Alláha”, kde by se nemělo mluvit příliš o světských věcech: „Mešita je hlavně pro 

uctívání našeho pána Alláha. Je to dům, kde se modlí, čte se tam Korán, jeho slovo, je to tam 

všechno takové vyučující, takže by se tam nemělo bavit o ňákejch světskejch věcech, jako při 

kafíčku někde.”199   

„Tak do mešity chodim především za posvátností prostoru..modlit se pohromadě má 

větší význam. Samozřejmě, že se to váže i s kamarády, ale rozhodně by mešita neměla být 

drbající klub, jak si to někdo vykládá. Popovídat ano, ale ne jaký make-up.., což se stává. 

Mešita by měla být především o modlení a vzdělávání.”200  

Jiné zase mají dojem, že mešita v těchto českých podmínkách může fungovat 

spíše jako kulturní klub. Spirituální rovinu tedy neakcentují. „Já si myslím, že ta pražská 

Nadace, je hodně specifická tím, že se ani nedá říct, že to je mešita, protože to je opravdu nadace, 

kulturní zázemí, protože muslimové  jsou hodně v tom nemuslimským prostředí, tak se potřebují spolu 

někde scházet, aby právě měly to zázemí, přátelství. A tím pádem se todle odehrává v mešitě, v tý 

Nadaci. Jsou tam ty přednášky, takže je to spíš, než ten náboženskej prožitek.., i když ono se to 

                                                                                                                                                        
195 Pátek je sváteční den, neboť  v pátek byl dle islámu stvořen člověk a vyšlo poprvé slunce. Při 
středeční přednášce pro ženy bylo několikrát zdůrazněno, že si ženy nemusejí připadat ochuzené, že 
neslaví narozeniny, protože ony teď mají možnost slavit každý týden. Zdrojem: vlastní pozorování. 
196 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
197 Přepis rozhovoru: Monika. Viz. Příloha. 
198  Takto tuto otázku řeší Ali Izedbegovič, když dává do kontrastu mešitu a kostel: “Mešita je místem 
pro lid, zatímco kostel je ‚chrám Boží‘. V mešitě převažuje atmosféra racionality, v kostele atmosféra 
mystiky. Mešita je ohniskem činnosti, blízko tržiště, v srdci sídliště, zatímco kostel se zdá být pro 
podobné umístění příliš ‚vznešený‘. Architektura kostela tíhne ke zdůrazní obřadného ticha, přítmí, 
výšin, pokynu z jiného světa. […] V mešitě se předpokládá, že budou lidé po modlitbě diskutovat o 
určitých velmi ‚pozemských‘ trápeních.” (Izedbegovič, Ali: Islám mezi Východem a Západem. 
TWRA:1997.s .234.) 
199 Přepis rozhovoru: Hawa. Viz. Příloha. 
200 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha. 
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v islámu nedá jako oddělit, co je kultura, co je společenskej život, co je náboženství, protože je to 

všechno propojený, ale takové to duchovní rozjímání, to je také součástí islámu, ale spíš je to taková 

ta společenská část toho náboženství, než ta spirituálně-meditativní.”201  

Je pravda, že i kdyby někdo hledal místo k duchovnějšímu rozjímání, není toto 

v některých dnech a hodinách příliš možné. Často místo skutečně funguje 

(modlitebna v centru o něco méně) jako centrum setkávání, a tak je většinou plné dětí  

a společenského ruchu.  

Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsme si nejprve předvedli, jakým způsobem české muslimky 

využívají Nadace jako mešity k plnění náboženských povinností. Viděli jsme, že se 

to často odvíjí od specifik českého prostředí. Dále jsme předvedli, že o samotném 

pojetí mešity existují různé představy.  Tyto odlišnosti  vycházejí z rozdílné 

informovanosti žen, ale také ze zvýraznění jiného rozměru Nadace – jeho 

společenské funkce, jež se přelévá do formy zájmového sdružení.  

 

 

4.3.3. Islámská nadace v Praze jako místo právních úkonů 

podle šarí’y 

 

Tato část ukáže přístup k šarí’e v  Nadaci a příklad jejího uplatnění. 

Jak již bylo řečeno výše, islám je pevně spojen s právem, neboť veškerá 

skutečnost lidského života má hodnotu Božího zákona. Šarí’a je soubor 

náboženských pravidel zahrnujících i pravidla právní. Muslimští učenci někdy 

označují své náboženství jako jednotu dogmatu, práva a kultury.202 V islámu 

neexistuje rozlišení na profánní a sakrální. Šarí‘a jako výslovně právní systém však 

dnes ve většině muslimských zemí buď neplatí, nebo jen některé její části jako 

rodinné právo.  

V České republice se muslimové musí řídit zdejším právním systémem. Proto 

je šarí’a uplatňována pouze na úrovni běžné osobní duchovní cesty.  Jediným 

islámským právním úkonem (ryze právním), který  jsem v Nadaci zaznamenala, byl 

sňatek. Ten nemá v českém prostředí zatím žádnou platnost, proto je nutné 

                                                 
201 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
202 Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol.s.r.o.1998. str.117. 
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podstoupit i sňatek občanský, pokud snoubenci chtějí nabýt právních výhod 

plynoucích z tohoto svazku. Islámský sňatek je však  pro muslimy důležitým aktem, 

neboť má význam uzavření smlouvy před Bohem. Islámská nadace v Praze oficiálně 

vyžaduje potvrzení o občanském sňatku před vykonáním islámského. Důvodem je 

možnost právní vymahatelnosti  některých povinností ze svazku plynoucích, které 

by neplatností šarí’y v této zemi nebylo možno dosáhnout. Předchází se tak i 

účelovému uzavření sňatku. Je ovšem nutno podotknout, že někdy dochází 

k výjimce, např .když už je termín občanského sňatku znám.. Setkala jsem se ale i s 

případy, kdy islámský sňatek proběhl bez občanského zcela. 

Islámský sňatek má podobu jednoduchého obřadu, kdy je uzavřena smlouva 

mezi oběma partnery. Smlouvu podepisuje ženich a zástupce nevěsty, který bude 

v jejím jménu řešit případné manželské rozepře. Dohlížejí dva svědkové – muži za 

nevěstu i ženicha, popřípadě dvě ženy místo jednoho mužského svědka. V pražské 

mešitě/Nadaci nemusí oddávat její imám, stačí přítomnost vzdělaného muže, který 

ví, co uzavření sňatku vyžaduje.  Před uzavřením smlouvy se recituje ještě první 

súra Koránu – Fatiha, jež takto sňatek posvětí. Před samotným obřadem si 

oddávající – zástupci Nadace vyžádají osobní doklady, přičemž je nutné, aby si žena 

svou fotku přelepila tak, aby nemohla být spatřena bez šátku.  

Nejčastěji dochází ke smíšeným sňatkům, přítomni jsou tedy ještě tlumočníci 

(někdo z přátel). Obřad totiž musí proběhnout v arabštině. Obřadu se účastní přátelé 

nebo rodinní příslušníci nevěsty i ženicha pohromadě, pouze je zachováván povinný 

odstup. Po uzavření sňatku slaví muži a ženy v mešitě odděleně.203  

Nadace provádí pochopitelně i rozvod. Zaznamenala jsem tři případy. Ve 

všech třech k němu došlo na žádost ženy, a ve všech imám po vyslechnutí důvodů 

reagoval rychle a rozvod provedl okamžitě. 

 

 

 

 

 

                                                 
203 (Byla jsem svědkem jedné svatby. Pohoštění zařizovala nevěsta, bylo tedy v evropském stylu. 

Ženy si nejen povídaly, ale i tancovaly za zvuku tzv. islámské hudby z rádia.) 
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4.3.4.  Islámská nadace v Praze jako místo společenství 

 

V této části budeme sledovat význam muslimského společenství, které se 

kolem Nadace vytváří (organizovaně i neorganizovaně), a to s ohledem na to, 

jaký vliv mají jeho pravidla na charakter a typ vztahů konvertitek uvnit ř i 

mimo komunitu. Jakou roli hraje při přijetí islámu. Bude předvedeno, do jaké 

míry se na tom podílí organizační rovina Nadace. Současně budou připomenuty 

i vlivy vnější. 

Dalším rozměrem Islámské nadace v Praze je její společenská funkce. Význam 

společenství je v islámu jedním ze základních kamenů tohoto náboženství. Označení 

islámská obec – umma je „prastarý arabský nábožensko-společenský termín pro 

oblast náboženství, společných hodnot a zájmů.”204 Spojuje muslimy napříč národy, 

kulturami. Proto je také např. kladen takový důraz na společnou modlitbu. 

V souvislosti  s tím byl i vysvětlen smysl mešity nejen jako “místa prostrací”, ale i 

jako místa setkávání.  Význam společenství je obzvláště posílen v prostředí 

nemuslimské společnosti. Význam Nadace jako zázemí pro utváření ummy si 

uvědomují i české/slovenské konvertitky: „Díky nadaci jsem se sblížila s muslimskou 

komunitou, což je v islámu hrozně důležitý, i s tím islámem teda. V islámu, když je člověk 

sám, tak se snižuje postupně jeho víra, protože necítí podporu okolí, potřebuje se zdržovat 

v ňáký aspoň minimální komunitě a k tomu rozhodně ta Islámská nadace přispívá.”205 

Do jaké míry může však tato charakteristika české muslimky izolovat od 

ostatní nemuslimské společnosti? Podněcuje Nadace vytváření skutečného 

izolantu? Nebo hrají roli ještě jiné sociální procesy a jevy?  

Každý nový muslim už svou konverzí ideu ummy implicitně přejímá. Tím, že 

přijme islám, redefinuje přirozeně nějakým způsobem své místo v původní 

společnosti. Zpočátku může pociťovat sounáležitost s lidmi stejného vyznání pouze 

abstraktně,  navázáním vztahu s konkrétními lidmi pak může být tento pocit posílen 

a zviditelněn. České muslimky se mezi sebou oslovují jako “sestry”, muslimy muže 

označují jako “bratry”, což tuto příslušnost vyjadřuje. Některé konvertitky si i změní 

své jméno – přijmou arabské - muslimské, čímž manifestují identifikaci s ummou i 

navenek. Jiné si ponechají staré jméno pro všechny vztahy před konverzí a teprve při 

                                                 
204 Denny, Frederick M.: Islám a muslimská  obec. Praha: Prostor. 2003. str. 21. 
205 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
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nových setkáních se představují novým, nebo islámské jméno používají pouze 

v muslimské komunitě.206 Řada muslimek si však své české jméno ponechá.  

Posilování vědomí ummy se odehrává samozřejmě při veškerých 

organizovaných náboženských rituálech jaksi implicitně. Nadace ale organizuje i 

speciální příležitosti, kde může dojít k prohloubení neformálních vztahů. Je 

pochopitelné, že příležitostí k navázání neformálních vztahů je vlastně každá aktivita 

probíhající v rámci Nadace (např. přednáška). Organizovanou akcí, která má přímo 

za účel rozvíjet vědomí ummy do podoby otevřených osobnějších interakcí – 

společenské zábavy,  je pak především svátek, společný výlet, vzdělávací tábor, 

seznamovací setkání svobodných muslimů aj. Je nutné mít na paměti, že kromě 

setkání svobodných muslimů za účelem seznámení se odehrávají všechny 

společenské akce většinou v oddělených komunitách muži-ženy. Nemusí se jednat o 

úplné oddělení, některé aktivity jsou realizovány společně v jedné místnosti. (Ta je 

pouze rozdělena na mužskou a ženskou část). Přímé interakce mezi muži a ženami 

kromě interakcí s organizátory však neprobíhají.   

Mimo úroveň těchto hromadně organizovaných akcí, se uskutečňují i běžné 

soukromé aktivity: „…[Chodím do mešity za účelem]…nebo se jenom tak pobavit s 

holkama, příjemně strávit čas, domluvit se na ňákou další akci…Většinou je to jakoby důvod 

se sejít. Že se tam setkáme při přednáškách, pokecáme, a domluvíme se tam, že deme 

nakupovat. Takže je to takový výchozí bod [Nadace-mešita.]”207 Někdy se ženy 

v mešitě/Nadaci sejdou jen tak a pořádají menší piknik, většinou po nějakém 

svátečním půstu. 

 

Organizované společenské události  

Svátky 

Svátek už byl zmíněn v souvislosti s účastí na rituálních aktivitách. Kromě 

rituální roviny, hraje i roli jako společenská událost. Jak už bylo v předchozí 

kapitole zmíněno, islámské svátky často vycházejí vzhledem k odlišnému rytmu 

islámského roku na všední dny a ženy si je pak vynahrazují o víkendech. Tehdy se 

však již o to více jedná spíše o společenské setkání. Při obou islámských 

kanonických svátcích Íd al-Fitr a Íd al-Adhá je uspořádána v mešitě hostina a další 

                                                 
206 Vlastní pozorování: některé české muslimky se znají navzájem pouze pod jednou verzí 
pojmenování, buď jen pod českým nebo jen arabským jménem.  
207 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
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zábavné aktivity jako znalostní soutěže nebo hry pro děti.208  Zatímco při hostinách 

slaví muži a ženy odděleně, soutěže a hry se odehrávají ve společenské a 

přednáškové místnosti za přítomnosti všech. Ženy se pouze zdržují v jedné části 

místnosti, muži ve druhé. Na svátky přijdou i ti muslimové a muslimky, kteří 

obyčejně do Nadace-mešity nechodí. České/slovenské muslimky na večeře někdy 

přivedou i některé své příbuzné nebo přítelkyně nemuslimky. 

Svátky však nemusejí být českými konvertitkami interpretovány vždy jako 

společné setkání, ale i jako příležitost pro další pokrok v osobní integraci islámu. – 

Zážitek z takovýchto setkání muslimů se může stát návodem, jak se chovat 

v islámské kultuře,  jak jí rozumět a prožívat, může být příkladem celé islámské 

společnosti a utvrzením v příslušnosti k ní. „..Tak teď svátky, snažím se ukazovat 

malýmu tradice, aby se necítil ošizen, aby viděl, že sou i jiný svátky a jindy..”209 Nejedná se 

tedy pouze o prožití společenské události, ale i o potvrzení kulturního modelu, jeho 

pravidel. 

Je zajímavé, jaké paralely dělají některé české muslimky často mezi 

islámskými svátky a svátky své původní kultury. Interpretují je v duchu výchozí 

kultury. Zároveň akcentují skutečnost, že svou konverzí o nic v kontextu evropské 

kultury nepřišly: „Co bych teda řekla, že na ten íd je zvyk si dávat dárky, takže jsou to 

defakto jakoby vánoce. Takže muslimský  děti nejsou ochuzený o vánoce, protože oni to maj 

součástí toho ídu. Když se to spočítá tak ten íd, jeden den plus tři dny po tom, to jsou čtyři 

dny, to jsou vánoce.”210  Svědčí to o jistém přetrvávajícím  vztahu konvertitek 

k životnímu stylu před konverzí. 

 

Vzdělávací tábory, výlety 

Lze říci, že podobným způsobem jako svátky působí i vzdělávací tábory, s tím, 

že se jich ale účastní již výlučně jen muslimové. Tyto společenské aktivity v rámci 

vzdělávacích táborů pak probíhají podobně jako při svátcích, jsou přítomny i děti, 

mužská a ženská komunita je oddělená. To samé lze stáhnout i na společné výlety. 

 

Setkání svobodných muslimů 

                                                 
208 Podrobněji rozvedeno v kapitole 4.2. Profil Islámské nadace v Praze.  
209 Přepis rozhovoru: Eva. Viz. Příloha. 
210 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
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Setkání za účelem seznámení svobodných nezadaných muslimů jsou zvláštní 

společenské události, které již předpokládají jistou akulturaci českých (slovenských) 

konvertitek v muslimském společenství. Jejich smyslem je totiž vytvořit mužský 

pár, jež založí rodinu, která bude žít v duchu islámu. (viz.níže) 

 

Sociální vazby 

Ve společenství soustředěném kolem Nadace můžeme vysledovat několik typů 

sociálních vazeb. Za prvé jsou to sociální vazby uvnitř komunity česky nebo 

slovensky mluvících sester, za druhé sociální vazby s komunitou sester cizinek, 

především Arabek, za třetí s komunitou mužů.  

 

A. Sociální vazby ve společenství českých a slovenských sester 

Vzhledem k charakteru muslimského společenství rozděleného na část 

mužskou a ženskou se nejvýraznější společenské interakce sledovaných konvertitek 

odehrávají v rámci okruhu českých a slovenských žen. Tyto interakce se tedy 

významně podílí na tvorbě konkrétního vztahu k muslimskému společenství, mohou 

se stát významným zprostředkovatelem dalších islámských hodnot, které mohou 

ovlivnit i charakter sociálních vazeb na další výše zmíněné části muslimského 

společenství. V tomto kontextu můžeme rozlišit několik modelů: 

Pro všechny modely platí, že konverze k islámu znamená velký životní předěl, 

který nebývá přijímán nejbližším okolím často s pochopením nebo souhlasem. Již 

toto znamená jistou primární exkluzi. Nejdramatičtěji toto může probíhat ve vztahu 

k rodinným příslušníkům, respektive k rodičům. „..Někdy třeba bude mít člověk pocit 

frustrace. Že ti zase nadávají kvůli islámu, je to těžký. S rodinou je to vždy nejhorší.”211  

Nicméně po čase se vztahy mohou opět konsolidovat. Záleží na tom, jak obě strany 

k nové situaci přistupují. (Pravdou ale je, že postoj k islámu v dnešní české 

společnosti není primárně příliš příznivý, a  tak je touha po sounáležitosti, 

porozumění zastoupena ve všech případech v pochopitelně silnějších intencích.) 

 

1. model – kontinuum vztahů z minulosti, významné vztahy uvnitř komunity 

sester 

                                                 
211 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
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Některým muslimkám zůstala přátelství z minulosti. I když nyní pociťují 

silnou sounáležitost s ummou a s lidmi podobně založenými, stále pro ně hrají 

významnou roli i vztahy s nemuslimy. „Tak já mám i nemuslimský kamarádky, tak 

s nima se nescházím v mešitě, ale pokud to jsou muslimky, tak s nima se scházím i v mešitě, 

anebo mimo mešitu, když třeba nejsou otevřený dny v mešitě..” 212  

„Ale moje nejlepší kamarádka je vlastně křesťanka, dlouholetá přítelkyně od školky, tak 

ačkoli by to mohla být některá z muslimek, tak jí dávám přednost.”213  

Jiné sice mohou dále udržovat původní vztahy, primární se ale pro ně za všech 

okolností stávají vztahy s muslimy: „Tak já se stýkám i s nemuslimama, ale to přátelství je 

vždycky, jak bych to řekla, je to za nějakým účelem. Takže mám kamarádku, s kterou rádi chodíme 

do přírody, nebo mám kamarádku, s kterou rádi šijeme, prostě nějakou aktivitu, kterou děláme 

spolu. Ale už to není s tím nevěřícím takový ucelený, protože on víceméně třeba večer půjde na 

diskotéku. Takže  potom s těma muslimama je to takový, že to zahrnuje celej život, že oni mají stejnej 

cíl jako my. Ale já se ráda stýkám s nemuslimama.”214 

„Tak většina mých přátel je z tý komunity muslimský, a ne že bysme se uzavírali. Mám přátele i 

nadále, i z doby, když jsem ještě nebyla muslimka, tak zůstali přátelé, spolužáci, se scházíme, pak 

protože sem chodí na přednášky i nemuslimové, takže mám i mezi nima přátele, že se stýkáme 

s křesťankama. Ale to nejsou takoví přátele, s kterými byste se chtěli vidět každý den, už je to o něčem 

jiném.  Vlastně každý den se stýkám jenom s muslimkama, to je nejlepší, a je mi to i nejmilejší. 

Bereme se úplně jako sestry, kdybychom byly pokrevní, takže máme velkou rodinu. Ale samozřejmě, 

když zavolá nemuslimka, tak hnedka, sejdeme se. Mám rodinu nemuslimskou..nic se nezměnilo, 

všichni jsou hodní dál..”215 

 

2. model – přerušení vztahů z minulosti, významné vztahy uvnitř komunity 

sester 

Dalším modelem je muslimka, u níž výrazně převažují vztahy a společenský 

život vázaný na muslimy.  

Ten může mít své kořeny v situaci, kdy původní vztahy samy zmizely 

přirozeným tokem života již před konverzí. (Např. změna bydliště či přijetí islámu 

v okamžiku velkých životních změn, kdy se dospívající vydává pryč z domova.):  

„No, tak je pravda, že samozřejmě muslimové, je jich velká většina. S tím, že ty přátele, které 

jsem měla předtím, to byli většinou mí spolužáci ať už ze střední školy, nebo z vošky.. a jak říkám, 

jenom s mála udržuju kontakt, nebo je občas vídám, ale spíš je to taky tím, že se  ty naše životy 

rozdělily. Člověk po tý střední vlastně vyrostl. Není to tím, že jsem konvertovala k islámu, každej 

                                                 
212 Přepis rozhovoru: Daniela. Viz. Příloha. 
213 Přepis rozhovoru: Aíša. Viz. Příloha. 
214 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha. 
215 Přepis rozhovoru: Hawa. Viz. Příloha. 
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teďka má svůj vlastní život. A navíc jsem se přestěhovala z rodnýho bydliště do Prahy, kde vlastně 

většina z nás není.”216  

„ Čo sa týká priatelou pred konvertováním, tak ty som měla len z pracovního vztahu. Ty 

priatelstva boly tak trochu dá sa povedať povrchné. Pretože v podstatě sem tu tri roky, takže ňákú 

priatelkú to němám.”217  

 Dalším důvodem se může stát vzájemné odcizení, kdy nová muslimka nemá 

již možnost nic s původními blízkými lidmi sdílet: „Tak většina mých přátel jsou 

muslimové, 80,90 procent. Poté, co jsem konvertovala, tak jsem postupně ztratila kontakt se svou 

nejlepší kamarádkou, ona se odmítala o islámu bavit, a jelikož islám se stal podstatnou součástí mého 

života, tak jsme se už neměly o čem bavit. Odcizilo mě to od těch nemuslimských kamarádů.” 218  

Třetím důvodem pak je zavrhnutí nové muslimky blízkými lidmi: „…kdybych 

bydlela někde daleko od toho, nevím, jak by to bylo s mým islámem… Pro mě to [vztahy s muslimy] 

je teď momentálně hodně důležitý. Protože samozřejmě, když se začnete chovat hodně jinak, tak 

najednou ztratíte hodně přátel, nebo dneska možná už je dobře, že se nebavíme, prostě najednou 

nejsou. Jim na vás všechno vadí, vy se s nima nemáte o čem bavit a najednou to prostě skončí.” 219 

„Po tom, co jsem konvertovala, tak se většina, hodně lidí ke mně chová jinak, hodně lidí mě 

odmítlo. Některý lidi se mně prý dokonce bojej.”220 

 

3.model – slabé vztahy uvnitř komunity sester 

Posledním modelem je muslimka, která se nezapojila, nebo nebyla významněji 

zapojena do sociálních vazeb mezi muslimkami. Cítí sice silnou sounáležitost 

s ummou, avšak své důležité vztahy má mimo komunitu sester soustředěných kolem 

Nadace. Důvodem může být nízká frekvence interakcí se skupinou sester, dále 

odmítnutí této skupiny, nebo i její uzavřenost. První dva případy jsou výrazem 

osobního rozhodnutí, jisté nezávislosti na komunitě. Třetí je naopak výrazem 

přirozených mechanismů lidského kolektivu, který se někdy vůči určitým jedincům 

často bezděky uzavře. 

“Pro sebe, ti vravím, že nikto se tam se mnou tak nekamarátí, lebo chodím málo. Tak oni už 

tam majú svůj kruh.”221 

 

“Tak kamarádky muslimky jsem neměla, protože jsem jim nerozuměla. Ony mluvily pouze buď 

hamdulliláh, hamdulliláh, což je od slova hamdalah děkovat Bohu a kdo hodně hamdaluje, budiž, ale 

všeho moc škodí.. nebo říkaly inšalláh, mašalláh, nebo při jakýmkoli úkonu bismalláh. já jsem měla 

                                                 
216 Přepis rozhovoru: Tereza. Viz. Příloha. 
217 Přepis rozhovoru: Monika. Viz. Příloha. 
218 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
219 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha. 
220 Přepis rozhovoru: Anna. Viz. Příloha. 
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trauma z toho, který kdy mám použít, abych se chovala stejně jako ony..pak mi to bylo vysvětleno, ale 

vlastně jsme si nic neříkaly. Cokoli se řeklo, tak to bylo hamdulliláh, takže toto jsem opustila, tyto 

rozhovory.. „islám je jednoduchej“, ale přeci jenom existujou knihy a dá se o něm něco dočíst. A ne 

přijít do mešity a začít si povídat se sestrami, cos včera vařila k večeři? Je manžel hodnej? Poprvý 

když jsem přišla, tak si ke mně sestry sedly a začaly se ptát..ty máš Araba? A je to Palestinec? Saud? 

A bije tě? Chodí doma v teplákách? Já jsem se úplně osypala a říkám ne, ne, já už musím jít. A po 

druhý se to opakovalo.. Čili jsem nezískala kamarádky mezi muslimkami. Postupně se mešita z Krče 

přestěhovala sem a když bylo vše připraveno, tak sem  ty sestry napochodovaly a utvořila se tady 

veliká tlupa sester a tato prapůvodní tlupa sester byla velice semknutá a nikoho mezi sebe ani 

nechtěly..ale postupně, jak jsem chodila, oni mě vnímaly tak okrajově..já sem si vždycky někam sedla 

a tak zpovzdálí jsem pozorovala, modlitba..něco sem si četla..a tak poznaly, že zase nejsem tak hrozná 

a začaly se  se mnou bavit a docela jsem získala tak dvě nebo tři starý známý sestry..moc fajn 

holky..všechny jsou zaměstnaný, maj moc práce, navíc maj děti a navíc maj domácnost, jedna studuje 

v Egyptě, takže my se vidíme tak dvakrát třikrát do roka, na ňákým svátku islámským.”222  

 

Nadace a komunita lidí kolem ní může především pro nové muslimky 

představovat zdroj nových sociálních vazeb. Ty mohou nabýt přirozeně velkého 

významu, jelikož znamenají možnost sdílení velice závažné životní proměny, od 

většinové společnosti odlišného stylu života a světonázoru. Pokud předešlé zázemí 

není dostatečně otevřené této proměně (nezajímá se, nechce sdílet), nebo zaujímá 

dokonce odmítavý postoj, pak přirozeně dojde k výraznějšímu příklonu k vazbám 

na muslimky.  

Představa ummy sice jistou úlohu hraje, ale pro novější muslimky – 

konvertitky je to víceméně abstraktní představa, která potřebuje být spojena nejprve 

s konkrétními lidmi. Pokud tito konkrétní lidé nejsou k dispozici, existuje touha je 

mít, ale přátelství s nemuslimy mohou být vnímány jako dostatečné..  

 

B. Sociální vazby na komunitu sester - cizinek 

České muslimky nechodí do Nadace-mešity samy. Pohybují se tam také cizí, 

převážně arabské muslimky,  i když o něco méně, než české. Lze říci, že se 

v důsledku jazykové bariéry jedná o paralelní komunity, mezi kterými neprobíhají 

významnější interakce. Najdou se tam samozřejmě i cizinky, které jsou schopné 

komunikace s českými muslimkami, a pohybují se tak v obou komunitách. Zde jsou 

možné přístupy k rodilým muslimkám a představy o jejich pohledu na konvertitky. 

                                                                                                                                                        
221 Přepis rozhovoru: Veronika. Viz. Příloha. 
222 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
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Některé konvertitky mají pocit přijetí, jiné mírného odstupu a to především u 

arabských žen:  

„Jinak s arabskými ženami se znám, ale je to spíše o přátelském pozdravení a tak. Je 

tam jazyková bariéra. ..myslim, že nás berou, a že sou rádi. Že si váží toho, když do islámu 

vstoupí  někdo odjinud.”223 

„No možno, že ..  tak treba že ony sa tak na nás tak inak dívajú. Že ony sú od 

narozenia a že my sme teraz to len tak prijali, vieš, lebo ony něktoré si myslí, že iba tak kvôli 

mužovi si to urobila.”224 

Ze strany arabských žen se objevila stížnost, kterou řešil imám, že české ženy 

arabské přehlížejí, nezdraví se s nimi, nekomunikují. Na svolané schůzi imáma 

s českými a slovenskými muslimkami byla konstatována rozdílnost mentalit. Češky 

argumentovaly tedy nejen jazykovou bariérou. S arabskými ženami toho prý nemají 

příliš společného. Arabské ženy se dle některých českých a slovenských muslimek 

většinou zdržují pouze v domácnostech, navštěvují se vzájemně, kdežto české a 

slovenské muslimky se scházejí i mimo domovy. Údajně byly arabské ženy 

vyzvány, aby se přidaly ke společnému výletu s dětmi, ale odmítly to. Dle mého 

mínění se na celé věci do určité míry podílí i jakási “česká” uzavřenost, ostych, 

odstup před cizím. Je ale také pravda, že komunikace s např. muslimkami z Balkánu 

nebo Ruska je lepší.  

Byl zachycena i zpráva, že jsou české a slovenské ženy vnímány některými 

Arabkami nebo Araby jako špatné muslimky, a proto někteří manželé nechtějí své 

manželky do mešity pouštět. Toto bylo ale imámem jednoznačně odmítnuto a 

takovýto postoj Arabů odsouzen. 

 

C. Sociální vazby na komunitu mužů - bratrů 

Důležitou změnou sociálních vztahů může u některých českých muslimek být 

islámský požadavek cudného odstupu od druhého pohlaví, (pokud to nejsou 

příbuzní, včetně příbuzných manžela), nevyhledávání jeho přítomnosti. To už bylo 

zmíněno, ale nyní ukážeme některé další důsledky, které z toho vyplývají právě pro 

charakter sociálních vztahů českých a slovenských konvertitek uvnitř Nadace. 

                                                 
223 Přepis rozhovoru: Eva. Viz. Příloha. 
224 Přepis rozhovoru: Veronika. Viz. Příloha. 
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Za prvé se veškeré osobnější vztahy žen od momentu konverze orientují pouze 

na ženskou část populace. V rámci komunity je však toto pro některé výrazným 

ochuzením:  

“Myslim si, že by měli pořádat víc společenských akcí, měli by se snažit víc dávat 

dohromady..myslím, že se příliš oddělují muži od žen..takhle je správný, že jsou oddělení, 

ale měli by ..aby spolu víc komunikovali a měli víc možnost navazovat styky, který jim 

pomůžou třeba obchodně, aby se to neoddělovalo, pak se neznaj ty obce a je to škoda, aby 

se neznali..”225  

“Ale v tý mešitě, jak je těch lidí hodně, tak je to striktně rozdělený na muže a ženy. Na 

jednu stranu mi to vyhovuje a na jednu stranu si myslím, že v některých případech je to 

nadbytečný. Myslím, že třeba u oslav. Ovšem je rozumný, že to tak je, protože ty prostory 

jsou malý. Ale funkce toho svátku je taková, že je rodina pospolu a ne tak, že ženy jsou 

oddělený, muži taky, tak by to fungovat podle islámu nemělo.” 226 

 

 A za druhé, v případě, že se chce muslimka vdát, může si vybírat podle 

islámského práva pouze mezi muslimy. Na základě prvního požadavku by žena 

neměla sama aktivně partnera vyhledávat, a tak Nadace organizuje společná setkání 

svobodných muslimů, kteří by měly zájem uzavřít sňatek. Takto se sociální vazby 

mohou významně přesunout na Nadaci a okruh lidí kolem ní. Tímto způsobem je 

také zaručena kontinuita muslimské komunity kolem Nadace. Nejedná se tedy 

pouze o vytváření vztahů, ale i překračování současného stavu komunity do 

budoucna.  

Žádná z žen ze sledovaného vzorku však neměla se  seznamováním 

organizovaným přímo nadací zkušenost. V jejich případě fungoval jiný model, 

který byl vázán na vztahy v komunitě. Jednalo se sice také o zprostředkované 

seznámení, ale to vycházelo z iniciativy jednotlivců. (Většinou to jsou zkušenější 

muslimky, které dostanou signály z mužské komunity o tom, že by někdo měl 

zájem uzavřít sňatek. Může to ovšem být ale i naopak. – Konvertitka sama projeví o 

zprostředkování zájem.) 

„S manželem mě seznámila jedna paní z mešity. Přišla jsem jednou dřív na páteční kázání, 

ona mě chytla za ruku a zeptala se, jestli se nechci vdávat. Tak jsem si řekla, že mezi muži tolik 

nežiju, a s muži muslimy se v mešitě také není možnost potkat. Ona znala někoho, kdo hledal 

manželku, tak jsme se sešli s ním a s ní a ještě s její dcerou. Byl ale trošku starší. Ona znala ještě 

mladšího, tak jsme se setkali ještě jednou a znovu. Pak se udělala istichára, modlitba, která by se 

                                                 
225 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
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měla dělat, když člověk stojí před nějakým vážným rozhodnutím. No a oběma nám vyšlo, že bychom 

se měli vzít.” 227 

 

Shrnutí 

Muslimské společenství kolem Nadace nabývá několika dimenzí. V první 

dimenzi je to  společenství jako skupina lidí, kteří mají stejný cíl, respektive 

sdružení lidí provádějících společné aktivity. V další dimenzi je to společenství jako 

skupina lidí pojících přátelství. V poslední řadě společenství vystupuje jako garant 

kontinuity, jako mechanismus předávání tradic, pravidel, hodnot. Z uvedených 

skutečností v této kapitole ale vyplývá jasně, že tyto dimenze mají pro českou nebo 

slovenskou konvertitku největší platnost (přátelství téměř výhradní) ve společenství 

českých a muslimských žen – sester.  

V řadě případů představa intenzivních vztahů blízkého přátelství je vázána 

hlavně na české a slovenské konvertitky (ne muslimy muže, ne nemuslimy). V tomto 

případě se velmi často jedinou referenční skupinou stane muslimská komunita, ale 

ne jako celá umma,  ale jako komunita českých a slovenských konvertitek, žen 

stejného osudu.  

“Pro mě jsou hrozně důležitý vztahy, které mezi sebou máme, tedy my české muslimky  

konkrétně.” 228 

Tyto vztahy však již pak nemusejí být vázány jen na Nadaci. Ta se může stát 

pouze východiskem pro nalezení kontaktů s podobně založenými lidmi: Jak už bylo 

výše řečeno, důležitým důvodem docházení do Nadace je pro české muslimky 

vzdělávání a naplňování náboženských povinností islámu, ale postupně stále může 

sílit i důvod druhý, a to sociální vztahy. Po nabytí jisté sumy poznatků a navázání 

důležitých vztahů se toto může vyvinout až k nové nezávislosti na nadaci: „Ze 

začátku jsem do mešity chodila kvůli vzdělávání hlavně, pak jsem tam chodila především 

kvůli setkávání s těmi lidmi, s kterými jsem se tam seznámila. Teď už nemám ani jednu ani 

druhou potřebu, protože s těma lidma, o který stojím, se setkám i mimo mešitu, nepotřebuju 

čekat, jestli náhodou do mešity dorazí a už mi to tam nepříde moc přínosný.”229 

 

Namíření sociálních vazeb více směrem do muslimské komunity však nemusí 

znamenat uzavřenost vůči okolní společnosti. České muslimky mají většinou za prvé 

                                                                                                                                                        
226 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
227 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha. 
228 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
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pracovní závazky i závazky vůči příbuzenstvu. Za druhé nové náboženství většinou 

nepřijímají proto, aby se vyčlenily, ale aby jím lépe naplňovaly a utvářely svůj vlastní 

život.  

 

 

4.3.5.  Islámská nadace v Praze jako zázemí muslimů 

 

V této kapitole bude sledován význam Nadace jako zázemí muslimů 

v nemuslimské společnosti.  je vnímán a interpretován v několika rovinách. 

Již mnohokrát bylo v této práci zmíněno, jak je přijímán islám v české 

společnosti. Muslimové jsou viděni často přinejlepším jako podivíni, v krajním 

případě může docházet k diskriminaci. Také jsme pojednali o významu společenství 

v islámu, i o spojení víry s praktickým během života. Toto jsou důvody, které vtělují 

Nadaci další rozměr – funkci zázemí, útočiště a do jisté míry ochrany. Částečně je 

ono zázemí zajištěno existencí sítě sociálních vztahů, které Nadace vytváří. 

 Nadace se takto v nemuslimském prostředí pro muslima stává morální, 

psychickou i materiální oporou. 

 

Materiální a existenční opora 

Nejuchopitelnější je problematika materiální podpory, která je muslimům 

poskytována. V případě potřeby se Nadace snaží pomoci řešit jejich existenční 

problémy. Je připravena díky svému systému zakátu230 kdykoliv finančně podpořit 

muslima nebo muslimku v nouzi.  

Nadace se pro české muslimky může také stát v jistém smyslu i 

zprostředkovatelem práce: „Ale třeba i v praktických záležitostech, třeba pomoc při 

hledání zaměstnání. Někdy mi může dát nějaký tip.”231 

Bylo zmíněno i právní poradenství, které se ale z většiny týká spíše cizinců 

žijících v Čechách. České a slovenské muslimky může zajímat především znění 

zákona o svobodě náboženského projevu v souvislosti s jejich viditelnou manifestací 

víry - šátkem. 

                                                                                                                                                        
229 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
230 Viz. kapitola Islámská nadace v Praze místo rituálních povinností a pobožnosti. 
 
231 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
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 „[Přináší mi to] Jistotu takovou životní, vím, že kdybych neměla kam jít, tak že oni mi 

pomůžou. Já bych třeba nepřišla sem, neřekla bych si o pomoc,  zajistěte mi bydlení, ale vím, 

že mi pomůžou. Takovou tu životní jistotu, kdybych třeba potřebovala poradit, třeba aby mi 

řekli, jaký mám práva.”  

Nezachytila jsem ale žádnou stížnost týkající se náboženské diskriminace, kterou by 

Nadace na úrovni právní pomoci řešila.  

 

Další podporou mohou být nejrůznější vzájemné služby mezi muslimy, které 

vycházejí z funkce Nadace jako spojovacího článku mezi nimi samými: „Víš ty 

muslimové by měli opravdu fungovat jako umma. Třeba budu potřebovat  doktora, nebo 

psychologa, takže se zeptám, kdo je doktor, že vím, že bych se na ně mohla se vším obrátit. 

Jen se zeptat, nevíte kdo z muslimů dělá doktora?.. prostě je to hrozně důležitý pro ten islám, 

hrozně to pomáhá islámu..”232  

Mezi vzájemné služby patří pak konkrétně mezi českými a slovenskými 

muslimkami i výpomoc s hlídáním dětí. 

 

Psychická a morální opora 

Pro české muslimky je významnou dimenzí Nadace zázemí psychické a 

morální. Instituce jako celek nabývá na významu právě jako jednotka utvrzující ve 

víře, že dotyčná vyšla po správné cestě, že být muslimkou není nic špatného. 

 To hraje roli především u nových muslimek:  „A když je člověk ještě takovej 

nezařazenej, tak potřebuje trochu podporu i jinde, protože v rodině to byl spíš ten konflikt, 

tak potřebuje zázemí a vidět, že se teda úplně nazbláznil, že samozřejmě všichni řeknou, že 

jsem se zbláznila, ale já jsem byla přesvědčená, že teda ne, tak jsem potřebovala nějaký 

zázemí k tomu.”233 

  Na psychickou a morální podporu spoléhají i ty starší (co se týče konverze) 

muslimky, které se cítí být z nemuslimské společnosti vyloučeny. 

  

Ženy konvertitky, které s Nadací nějakým způsobem významněji spojily své 

životy (například přijaly odpovědnost za nějakou činnost Nadace), nebo muslimky, 

které mají s lidmi v nadaci své klíčové vztahy, aniž by si tím třeba kompenzovaly 

absenci jiných vztahů, smýšlejí o zázemí, které poskytuje Nadace, jako o ostrovu 

„muslimství“ v moři nevěřících. V jejich výpovědi již nezaznívá hledání berličky, 

                                                 
232 Přepis rozhovoru: Anna. Viz. Příloha. 
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která by jim pomohla vyrovnat se s handicapy, jež přinesla konverze v ateistickém 

prostoru Evropy. Pro ně je Nadace legitimní oporou v jejich víře.  „Vzhledem k tomu, že 

v naší zemi není islám, je to takové naše útočiště. Můžu se tam obrátit třeba, že potřebuji 

práci, tedy i s osobními věcmi. Můžu tam bez problémů praktikovat svou víru. Když chci dát 

zakát a nevím o nikom ze svého  okolí, můžu tam jít a oni to ví. Je to taková naše spojnice.” 234  

 

Nadace jako symbol zázemí muslima může platit i pro ty, které nepojí nějaké 

hlubší vztahy s ostatními muslimkami, jež se kolem Nadace pohybují. Cítí se 

podpořeny právě existencí tohoto zázemí, které Nadace v principu garantuje.  

„Jak bych to řekla: takové intenzívní nabádání muslimů. Každý muslim má prostě chvíli, kdy má 

tu víru dole, a kdy trochu nahoře a tadyta Nadace a ty programy s ní spojený vlastně umožňujou 

člověku, aby neustále byl nabádaný v tý víře, a aby neustále myslel na islám a na Alláha, a aby sním 

byl v kontaktu. Protože když je člověk v nemuslimský zemi, neustále s nemuslimskýma lidma, tak 

v člověku ta víra hodně slábne. A bez programu Nadace by ta víra nebyla, jaká je teď.” 235 

„Tak mešita asi mi sama islám nezprostředkovává. Chodím si ho jen utužovat, kdyby mešita 

nebyla, lidi by na tom asi byli s islámem hůř. Cítím, že když člověk není v islámské společnosti, tak 

polevuje. Ale zase striktní zásady se tady ani nedají dodržovat, to sem si všimla i na Arabkách.”236 

 

Ne všechny ženy konvertitky vidí v Nadaci ono kýžené zázemí. Důležité totiž 

je, do jaké míry se s působením Nadace identifikují. Není vyloučeno ani odvržení 

tohoto zázemí. Může existovat identifikace s ideou Nadace, i částečná podpora 

některých segmentů v ní. Avšak zázemí se někdy přesune jinam, např. do rodiny 

apod. Tak to  v některých případech dospěje až k naprosté nezávislosti na ni: 

„Ze začátku jsem do mešity chodila kvůli vzdělávání hlavně, pak jsem tam chodila především 

kvůli setkávání s těmi lidmi, s kterými jsem se tam seznámila. Teď už nemám ani jednu ani druhou 

potřebu, protože s těma lidma, o který stojím, se setkám i mimo mešitu, nepotřebuju čekat, jestli 

náhodou do mešity dorazí a už mi to tam nepříde moc přínosný.”237 

 

Shrnutí 

Význam zázemí, které Nadace poskytuje můžeme tedy shrnout do několika 

rovin: zázemí jako solidarita mezi muslimy, dále zázemí ojedinělé muslimské 

instituce v nemuslimské společnosti a v poslední řadě zázemí jako ochrana před 

                                                                                                                                                        
233 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
234 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha 
235 Přepis rozhovoru: Eva. Viz. Příloha 
236 Přepis rozhovoru: Karolína. Viz. Příloha 
237 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha 
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“nepříznivým okolním světem.” V některých případech však ani jedna dimenze 

nemusí platit. 

 

 

4.3.6. Islámská nadace v Praze jako reprezentant muslimů 

v České republice 

 

V této kapitole se zaměřím na veřejný rozměr Nadace,  přístup 

konvertitek k úloze Nadace jako reprezentanta českých muslimů i muslimů 

obecně. Budou hodnoceny programy prezentace Nadace, osvěty veřejnosti a 

misie. 

 

Nadace vystupuje také v roli zástupce muslimů na veřejnosti, vystupuje v roli 

mluvčího. Jako organizace sdružující muslimy se podílí na utváření obrazu islámu 

v České republice, provádí osvětovou činnost v české společnosti. Obojí se 

významným způsobem může muslima dotýkat. Za prvé je pro něj důležité, jak je 

reprezentován, za druhé mu sama tato reprezentace dává signál, co si má o určitých 

událostech myslet. 

Jak tedy přistupují české muslimky k prezentačním a reprezentačním aktivitám 

Nadace? Ztotožňují se s její vizí?  

 

Reprezentace Nadace v médiích 

České muslimky ze sledovaného vzorku kladly téměř ve všech případech velký 

důraz na nutnost kvalitně provedené prezentace islámu a muslimů, na osvětové 

působení, seznamování veřejnosti s hlubší koncepcí islámu, než jakou nabízejí 

některá média, která se opírají o zakořeněné stereotypy. Často jako osoby, které 

považují za důležité pro Nadaci, určily právě ty, jež vystupují v médiích jménem 

Nadace a pozitivně prezentují islám a Nadaci. Většina z českých muslimek však 

obecně konstatuje, že Nadace na veřejnosti příliš známá není. 

 „Setkávám se s tím, že mešita vůbec neexistuje, nebo ani ty modlitebny, lidi neví, že 

existují.”238 

                                                 
238 Přepis rozhovoru: Eva. Viz. Příloha. 
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„Ur čitě by se našlo, že by se měli víc angažovat, ale na to kolik málo lidí to dělá, se 

docela hodně činí.” 239  

České muslimky si také všímají, že nejvýraznější zájem o nadaci, se objevuje ve 

většině případů pouze při nějakých významných světových událostech, spojených 

s radikalismem některých muslimských skupin: 

 „Teď to opadlo, zájem o islám šel zase trošku dolů. Hodně po tom 11.září lidé hodně 

chodili do mešity, byli zvědaví, co je to islám. Protože se všude o tom psalo, islámští teroristé 

a tak.”240 

 I když se jisté povědomí o islámu již i podle některých muslimek trochu 

změnilo,241 média tedy spíše uvádějí nadaci v kontextu, který může být dehonistující, 

nebo se dehonistace sama stává cílem.242 

České (slovenské) muslimky pro tuto situaci nabízejí několik vysvětlení:  

Nadace nemá dostatek lidských a finančních zdrojů, které by mohly zařídit 

odpovídající mediální prezentaci, která by na sebe skutečně upozornila: „Já to vidím 

tak, že je nás tady málo a nemáme lidský zdroje, na rozdíl třeba od židovský obce nebo 

ostatních náboženskejch komunit..každej děláme, co můžeme, abysme uživili sami sebe 

a nemáme teda peníze na to, abysme platili lidi, který se tomu budou věnovat celodenně.” 243  

Další problém je někdy spatřován v uzavřeném přístupu do médií: 

 „..já som sa potom dozvěděla, lebo mám známý v Českej televizi, že nějakú relaciu na 

obhajobu islámu, nieje možné odvisílať.” 244 

 „Nemáme přístup do sdělovacích prostředků, nemáme peníze na vydávání knih, máme 

opravdu omezený zdroje a i lidský zdroje máme omezený.”245  

Objevují se ale také názory, že v mediální prezentaci Nadace příliš aktivit 

nevyvíjí: „Měla [mediální prezentace] by být mnohem větší, intenzivnější. Nadace se 

projevuje v médiích, jenom když je na islám nějak útočeno, jenom když je nějaký problém, tak 

jdou konkrétní televize, noviny za představitelem Nadace a ptaj se na názor.”246 

 

České (slovenské) muslimky oceňují, že jako mediální mluvčí Nadace 

vystupuje český konvertita, který zná české prostředí. „Já si myslím, že je důležitý, že 

                                                 
239 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
240 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
241 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
242 Pořad České televize Infiltrace: Já muslim. Režie Jiří Ovečka. - Odvysíláno: 7.10. 2005 na ČT2 
v 21:30. Kontroverzní jednostranně podaný pořad představující Nadaci víceméně jako teroristickou 
buňku. Proti pořadu zaujalo odmítavý postoj i Multikulturní centrum v Praze. 
243 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
244 Přepis rozhovoru: Monika. Viz. Příloha. 
245 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
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v České republice je na takovém místě Čech. Protože samozřejmě ano korán, ano islám, ale 

jsme v českých zemích.”247   

Na tvorbě postoje Nadace ohledně otázek, které se jí dotýkají jako např. aféra 

s dánskými karikaturami248, se ale podílejí i další aktivní muslimové. Slovy členky 

správní rady Martiny X.: „No. Abych vysvětlila. Tak v naší nadaci se radíme, ale 

hledáme správné řešení, co je islámsky správný postoj. Nebereme to, že jsme organizace 

v Čechách, ale že jsme muslimové, a musíme být zodpovědní v první řadě před Bohem 

a pak k ostatním muslimům i nemuslimům. Musíme být spravedliví. A další věc, že když je 

někde nějaký zlo, tak já ho nesmím spravovat horším zlem.”249  

 

Na mediální působení čelních představitelů Nadace potom existuje mezi 

českými muslimkami několik pohledů: 

Mediální vystoupení jsou z většiny hodnocena pozitivně: „Neřekla bych, že 

[Nadace] přímo oslovuje, ale pokud je [veřejností] oslovena, tak potom vystoupí docela 

dobře.250 

 Některé ženy se s výstupy představitelů ztotožňují plně. I ony mají ale názor 

podepřen vůlí být pozitivně přijímán nemuslimskou společností: „Tak určitě pan Sáňka. A 

nyní i šejch Karám, který taky teď v médiích vystoupil a já plně souhlasím s jeho filozofií, on je prostě 

úplně správný. Správně mluví. Kvůli těm karikaturám, teroristickým útokům určitě.  Sdělil to 

v angličtině, a redakce nám potom dala ověřit jeho překlad a bylo to správně. Pan Sáňka a šejch 

Karám..to jsou dvě výborné osobnosti, které  propagují tady ten islám ve velmi dobrém a 

mírumilovném světle.” 251  

„Ztotožňuji se plně. A Nadace se chovala velice dobře, byla jsem mezi těmi, co ten dopis252 

předávali. A i média poměrně dobře o tom psaly.”253 

 

Jiné mají výhrady vůči některým mediálním prezentacím týkajícím se 

komentování určité události. „Nadace má svůj postoj a ten je ňák opodstatněnej.. 

                                                                                                                                                        
246 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
247 Přepis rozhovoru: Azizah. Viz. Příloha. 
248 V lednu 2006 se rozeběhla aféra kolem karikatur Mohammeda v dánském deníku Jyllands-Posten, 
na něž muslimové z Evropy i muslimských zemí reagovaly velmi pohoršeně až bouřlivě a násilně. 
Také Islámská nadace v Praze se k protestům připojila. Udělala to formou předání protestního dopisu 
dánskému velvyslanci, tiskovým prohlášením. 
249 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
250 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
251 Přepis rozhovoru: Hawa. Viz. Příloha. 
252 V lednu se rozeběhla aféra kolem karikatur Mohammeda v dánském deníku Jyllands-Posten, na 
něž muslimové z Evropy i muslimských zemí reagovaly velmi pohoršeně až bouřlivě a násilně. Také 
Islámská nadace v Praze se k protestům připojila. Udělala to formou předání protestního dopisu 
dánskému velvyslanci, tiskovým prohlášením.  
253 Přepis rozhovoru: Aíša. Viz. Příloha. 
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Nadace se k tomu vyjádřila lehce, povrchně, odsuzujou samozřejmě, ale je tady “ale” 

samozřejmě…a lidi z mýho okolí se k tomu staví trošku jinak. Podle mě je to politická 

akce, rozmíchaná akce, nemuselo to dojít až k tomu ad absurdum..254 

 

Některé ženy formulují také výhrady k celkové koncepci názorové 

prezentace určitého postoje, která jednotlivé muslimy může poškodit. Jsou tedy 

v opozici k reprezentaci Nadace: „Spíš mám pocit, že ty jejich výroky jsou snadno 

zneužitelné. Jestliže pan Sáňka v ňáké debatě zmíní třeba, že by teroristický útok, zabití dětí, by 

mohlo být v ňákém případě přijatelné, je pro mě naprosto nepřijatelné. Když řekne, že teroristické 

útoky jsou zvláštní situace a musí na ně být pohlíženo zvláštně a já nevím co..a potom se ho 

zeptaj: “a zabíjení dětí v Palestině je v pořádku?” a on řekne: “no, to víte vono v tý Palestině je 

to takový zvláštní… To není správnej postoj, on musí zaujmout jasný jednoznačný postoj. Takhle 

nemůže říct, ale my přece vyvracíme všechny ty názory, a pak řekne něco takovýho.. a 

automaticky se na mě milion lidi obrací: “podívej se co on řekl, jak je to strašlivý, co ten islám 

dělá”, a já musím sto let vysvětlovat, že to tak není a jak to vlastně je. To mi vadí, že já potom 

nesu ty následky, a je na mě útočeno v tomto směru..” 255 

 

Muslimky, které nejsou tolik spjaty s nadací, občas nebyly o mediálním 

dění výrazněji informovány. 

 

V mediálním prostředí se angažují i některé české muslimky, jejichž působení 

je přijímáno  konvertitkami jako pozitivní a profesionální. „Potom myslím, že je hodně 

dobrá ta sestra, já nevím, jestli je v nadaci, nevim, jestlis o ní neslyšela, tak Martina X, tak 

ta myslím, že hodně dobře reprezentuje islám.”256  

„Potom je taky třeba hodně významná Jana Al-Oukla, píše články do novin. Vydává ten 

islámský časopis A- Manára.”257 

 

České a slovenské muslimky stojí o to, aby byla Nadace veřejnosti známa. 

Chtějí, aby se vědělo, že muslimové mají své organizace a zastoupení podobně třeba 

jako křesťané nebo židé. Bohužel tím, že je pověst islámu diskreditována světovými 

událostmi, jsou snahy o pozitivní reprezentaci Nadace v základu znevýhodněny. 

Proto je kladen důraz na aktivní působení Nadace ve sféře osvěty.    

                                                 
254 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
255 Přepis rozhovoru:Lenka. Viz. Příloha. 
256 Přepis rozhovoru:Anna. Viz. Příloha. 
257 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. Jana Al-Oukla byla také několikrát přizvána ke spolupráci 
s Multikulturním centrem Praha. V současnosti vydává internetové noviny, které rozesílá e-mailem 



 84 

 

Osvěta veřejnosti 

S mediální prezentací Nadace se tedy úzce spojuje osvětová činnost. Ta je velmi 

často českými muslimkami označována jako základní smysl Nadace vůbec. Osvěta by 

měla být tedy ještě vedle zajištění potřeb muslimů prioritní iniciativou Nadace.  

Požadavek osvěty veřejnosti ze strany českých (slovenských) muslimek pochází 

z celkového klimatu, který se váže na islám v euroamerickém prostoru. Mnoho 

českých (slovenských) muslimek se shodne na tom, že je to mnohdy i způsobováno 

samotnými muslimy. Mezi českými (slovenskými) muslimkami existuje jednoznačné 

odsouzení radikalismu, proto se objevují výhrady proti působení i některých souvěrců 

v České republice:  

„..Lidé si potom myslí o islámu, když tady potom nějaký muži, nemyslím muži z mešity, 

ale arabští muži vůbec, kteří si říkají muslimové, přijdou a prováděj tady hlouposti..v 

republice..tak o ty by se, pokud někdy navštíví mešitu, tak o ty by se měla mešita zajímat první 

a nedávat přednášky od začátku Co je to bůh a tak, když už to všichni znají. Mají se zaměřit 

na věci, který jsou hodně důležitý pro to, aby ten islám byl prezentovanej tak, jak má bejt.”258 

„..Taky ne všichni, co píšou do tisku, jsou muslimové z mešity a spíše kazí pověst. Islám 

třeba vůbec neznají a mají většinou radikálnější vyznění.” 259 

 

Na druhou stranu existuje mezi českými konvertitkami i pocit, že média 

informující o světovém dění často sama nejsou objektivní, nejsou “vybavena” 

správnými znalostmi a informacemi: „Dále chybí program pro média. …stačil by poctivý 

český novinář nemyslím.. aby informoval o tom, co se děje ve světě, protože tady[v ČR] máme 

strašně jednostranný informace.”260 

 

Nápravu v tomto směru spatřují tedy v rovině „výchovného“ působení na lidi 

islámské víry, a zároveň v rovině objektivního informování o životě v muslimských 

zemích a v muslimské společnosti v médiích. 

 

Na současnou aktivitu Nadace na poli osvěty se české muslimky dívají těmito 

způsoby:  

                                                                                                                                                        
zájemcům i různým institucím (např. Multikulturnímu centru Praha). Obsahují zprávy nebo zajímavé 
články přinášející od běžných médií odlišný pohled na muslimský svět a islám. 
258 Přepis rozhovoru: Aíša. Viz. Příloha. 
259 Přepis rozhovoru: Tereza. Viz. Příloha. 
260 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
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Některé hodnotí činnost Nadace v této oblasti pozitivně. Dosavadní činnost 

sice neodpovídá potřebě, jaká zde existuje, ale to, co se dělá, se dělá oproti minulosti 

lépe.261 Podle žen, které se podílely na osvětové činnosti ve školách, byla odezva 

vždy velmi dobrá: „Myslím, že se to zlepšilo, protože chodíme po školách. Děláme přednášky, 

snažíme se dělat přednášky i pro dospělý, pro veřejnost v různých pronajatých sálech.. [Ohlas je] 

Výbornej, protože oni nemaj vůbec žádný znalosti. Takže jsou rádi, když vidí opravdovou muslimku.  

Určitě jsou překvapení, protože některé věci věděli úplně jinak. Třeba si mysleli, že žena, když je 

zahalená, tak je utiskovaná. A najedenou vidí, že ho nosí, protože chce, že ho může kdykoliv 

sundat.”262 

 

Mezi českými muslimkami existuje ale i kritika osvětového působení, které 

podle ní spočívá v nekompetentním a neodborném idealistickém přístupu, který 

veřejnost nemůže zaujmout: „Dělaj se různý přednášky na školách, ale zase bych pomlčela o té 

odbornosti těch přednášejících, je to spíš takový citový, než faktický. Myslím, že některý přednášející, 

kteří chodí na školy, si tam spíš vylejou srdíčko, jak jsou v islámu strašně šťastný a tak. Měly by spíš 

zaznívat v těch školách ňáký fakta, než aby ty děcka měly pocit, že je někdo přišel přemlouvat na 

víru.” 263 

 Byla vyslovena i myšlenka spolupráce s českými orientalisty, které však 

většinou nepovažují lidé v Nadaci za dostatečně znalé religiózní prožívané stránky 

islámu. 

Neodbornost se také týká již zmiňované nezkušenosti s médii: „Myslím si, že by 

měla působit víc. Ale myslím, že není mnoho lid, kteří jsou nejen ochotni, ale i schopni prezentovat 

islám. Několik lidí se nabídlo, ale pak se ukázalo, že to byla chyba, že nebyli tak znalí, a že naopak 

obrazu islámu trošičku uškodili. V médiích. Češi a byl to i Arab. Většinou jsme se shodli na tom, že je 

dobrý se předem dohodnout, že to nebude prostříhaný.. je pravda, že otázky sami můžou lidi směrovat 

třeba víc fundamentalisticky a často sklouznou někam, kam ani sklouznout nechtěli. Oni byli 

sklouznutý.”264 

Členka správní rady Nadace Martina X. se k situaci vyjádřila takto: „My bysme 

potřebovali v Nadaci člověka, kterej bude ekonom, odborník na neziskovej sektor. Ředitel islámský 

Nadace je vzděláním geolog, já jsem matematik,  a   pohybujou se tam i lékaři, ale nejsme odborníci na 

public relations.. Takže v tom máme velkou mezeru..ale nemáme na to to zaplatit..Děláme co 

můžeme.”265 

                                                 
261 Podle mého pozorování a seznamu různých přednášek, exkurzí, které proběhly, v časopise Hlas, 
bych aktivitu Nadace hodnotila také celkem intenzivní. Otázkou je daný efekt. 
262 Přepis rozhovoru: Hawa. Viz. Příloha. 
263 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
264 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
265 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
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Velmi často se tedy mluví o hypotetickém řešení situace, (kdyby byly peníze) 

najmutím odborně vybavené osoby, která by se mohla těmto záležitostem věnovat 

naplno. 

 

Volá se také po zintenzivnění činnosti, vydávání většího množství publikací. 

Překážkou jsou ale opět peníze, jak uvádí členka správní rady Martina X: „Já sem tam 

přes média, přes publikace a tyto věci a společně s Vladimírem Sáňkou.. Je to tak, že se o tom 

radíme, ale zase je problém, že nemáme dost prostředků na to, co bysme chtěli udělat, nebo 

máme knížku, která je báječná, ale nemáme třeba člověka, kterej by jí přeložil, protože 

dneska taky sehnat dobrýho překladatele a zaplatit, je problém. Takže my vybíráme, snažíme 

se, ale pak to někde uvázne.. Některý věci jsou přeložený, ale od člověka, který nezná islám, 

takže to čeká na korekturu někoho, kdo se vyzná..”266 

Některé české muslimky by si přály i nový český překlad Koránu, který by se 

používal místo Koránu Ivana Hrbka. Mnoho českých muslimek ho hodnotí tak, že 

spíše islám v předmluvě i v samotném textu dehonistuje, a proto může veřejnost 

negativně ovlivnit.  

 

Byly to webové stránky, které některé současné české muslimky do Nadace 

dovedly. K jejich podobě se vyjadřovaly v tomto duchu: „Já totiž chodim na slovenské 

stránky a ty sa mi zdajú lepšie, nie proto, že by som bola Slovenka, ale proto že to majú 

krajšie gráficky a pridě mi to, že sú ňáké lepšie ak ty český. Asi tu chýba ňáký ten člověk.“ 267 

 

Návrhy se týkaly např. i pořádání dne otevřených dveří v mešitě. Inspirací byla 

cesta do jednoho islámského centra ve Frankfurtu pořádaná Nadací, kde se byla 

skupinka muslimů podívat, jak je možné vést osvětu, jak by mělo takové islámské 

centrum fungovat. „Byli sme jednou se podívat v Německu v jednom islámskym centru. Tak 

tam mívají mešity dny otevřených dveří, rozdávají letáky, jídlo. Nebo tam normálně chodí 

školy, kde jim něco poví o islámu. To je super. Tam je vidět, že to už mají promyšlené.”268  

Nicméně s takovými aktivitami Nadace také začala. Ještě se ale stále dle 

některých nepodařil potlačit implicitní strach veřejnosti z vyslovení slova “mešita”: 

„Ale i k nám už chodí i nějaký školy občas na exkurzi. Z veřejnosti do mešity ale chodí hlavně 

holky, co se seznámily s nějakými muslimy. Myslim ale, že se lidi spíš bojí přijít. Některý 

                                                 
266 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
267 Přepis rozhovoru: Monika. Viz. Příloha. 
268 Přepis rozhovoru: Tereza. Viz. Příloha. 
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holky muslimky říkaly, že když se přišly poprvý podívat, že se už nechtěly vrátit..” 269 S tím 

souvisí i vedení přednášek pro veřejnost, které nemají přesné začátky, (není možné se 

ani nikde dozvědět, kdy přesně začínají). Některými českými muslimkami jsou 

hodnoceny pozitivně jako určitá podaná ruka nemuslimům, jiné je komentují jako 

odrazující. 

 

Další nápady, jak se přiblížit veřejnosti, se týkaly speciálních multimediálních 

prezentací základů islámu s pohoštěním, výstavy fotek muslimů zachycených při 

vykonávání svých profesí: „Jedna sestra měla nápad udělat výstavu fotek o tom, jak 

muslimové pracují, protože lidé si myslí, že muslimové jsou přítěží společnosti. Chce to 

působit svým příkladem.”270 

Návrhem bylo i vytvoření speciálního televizního pořadu o islámu: „Hlavně co 

bysme asi uvítali, kdyby byl nějaký pořad v televizi, který by lidem ukázal, co islám vlastně je, 

v pravém světle. Protože to, co lidé vidí v televizi jsou většinou nějaký šokující zprávy ze 

světa, co kde který terorista udělal.” 271  

 

Pozitivně je přijímána spolupráce s neziskovými organizacemi  a církvemi, 

která nadaci přidává na prestiži. Také docílení registrace muslimské obce státem je 

oceňováno, jako významný úspěch a krok dopředu v osvětové činnosti na veřejnosti. 

 

Shrnutí významu mediální prezentace a osvětového působení 

České muslimky chtějí mít nadaci nejen jako reprezentanta muslimů, nýbrž také 

jako reprezentanta českých muslimů, jich samých. Proto jim na akceptaci Nadace 

veřejností takto záleží. Jde totiž o kvalitu jejich života mezi českou nemuslimskou 

společností, která by neměla být vůči nim jakýmkoli způsobem předpojatá. U všech 

českých muslimek můžeme tedy registrovat velkou citlivost v první řadě vůči 

obsahové stránce mediálních prezentací Nadace. Ať byly jakéhokoli názoru na 

prezentaci Nadace, všechny se shodly, že teror a násilí k islámu nepatří a všechny 

byly toho názoru, že by se pro to, aby byla takováto vazba popřena, mělo aktivně 

veřejně působit. To je jakýsi první stupeň poopravování veřejného mínění. Celkový 

cíl osvěty i řádné reprezentace Nadace je ukázat okolní společnosti, že islám 

prosazuje dobré všeobecně platné hodnoty. 

                                                 
269 Přepis rozhovoru: Tereza. Viz. Příloha. 
270 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
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Misie 

Islám je náboženství, které má misijní charakter. Osvětová činnost tedy není 

prováděna pouze v zájmu jednotlivce, aby byl takto obeznámenou a tím nexenofobní 

většinovou společností lépe přijat. To je sice v současné době primární záležitostí, ale 

je sledován také zájem celého islámu a jeho šíření. Nadace se takto také snaží působit, 

ale je to spíše v oné rovině nabídek příznivých informací o islámu a snahy o seriózní 

vystupování. Určité misijní působení je prováděno v rámci charitativních prací 

v uprchlických táborech, kde spolu s materiální pomocí přivážejí i duchovní podporu. 

Snaží se v muslimských uprchlících probouzet zásady islámu, novou víru: „Máme 

ohlasy, že se tam zlepšila morálka, protože ti muslimové jsou většinou ze zemí, kde se ten 

islám moc nepraktikuje, a když se jim připomene, co to je islám, že se maj chovat slušně, že 

jsou v cizí zemi, že se maj chovat podle pravidel tý země a tak dál, to když se připomene, tak 

je tam potom menší problém s alkoholem..Máme ohlasy od vedoucích těch táborů.” 272 

Podobně se působí na muslimy i ve věznicích.  

České (slovenské) muslimky většinou rády propagují islám. Zpravidla se nově 

příchozím do mešity/Nadace ochotně nabízejí ke zprostředkování informací o islámu 

a často se zamýšlejí nad svou rolí české/slovenské muslimky, jež má možnost ovlivnit 

vlastním příkladem v běžném životě. Některé se snaží působit na své nemuslimské 

přátele nebo rodiče. Mnohé z nich také tímto způsobem přestoupily na islám. 

 

 

4.3.7.  Islámská nadace v Praze jako poskytovatel služeb 

 

V této části bude zhodnocen organizační stav Nadace z pohledu 

konvertitek. Bude zkoumána i míra jejich iniciativy a podmínek pro ni. 

Nadace jako demokratické sdružení se zavázala plnit potřeby muslimů. 

Podíváme se tedy v této části, jak se české muslimky staví k nadaci jako konzumenti 

jejích produktů, jak zhodnocují její fungování. Jako demokratické sdružení by 

Nadace měla být otevřena i připomínkám těch, které jejích služeb využívají. Bude 

načrtnuto, jak se zase české a slovenské muslimky zapojují do jejího utváření. 

                                                                                                                                                        
271 Přepis rozhovoru: Klára. Viz. Příloha. 
272 Přepis rozhovoru: Martina. Viz. Příloha. 
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Jak bylo uvedeno, Nadace pořádá schůze, (označuje je jako valné hromady), na 

kterých se jednou za dva roky volí organizační sbor Nadace (tzv. správní rada). 

Podle zákona však má výkonné kompetence pouze nadační správní rada, její 

zakladatelé, muslimové mimo správní radu nemají v Nadaci žádná práva.  „Tak podle 

zákona nadace má tu svojí nadační radu, která založila Nadaci, tvoří ji asi tři osoby, které rozhodují 

o všem v nadaci. Ovšem Nadace sama tvrdí, že tomu tak není a že má ještě nějakou dozorčí radu 

a poradní radu a schůzi těch členů, valnou hromadu, a že ti všichni mají určitý práva. Jo, to tvrdí 

vedení Nadace..ovšem podle zákona tomu tak není. A fakticky rozhoduje jeden, dva lidi, a když ten 

jeden člověk, kterej má největší vliv, nechce, tak neudělá vůbec nic.”273  

 

Jazyk komunikace v Nadaci  

Nicméně vedení Nadace si zavedlo takovýto systém, který se rozhodlo 

dodržovat i “bez právního donucení.” Jak tedy probíhají schůze valné hromady? 

Nadace je multietnické/národní společenství,  největší podíl z jejích “členů” tvoří 

skupiny Arabů (především muži) a Čechů (z velké většiny ženy).  Komunikačním 

jazykem schůzí se stala čeština s tím, že se dále tlumočí do arabštiny a angličtiny. 

Dle některých českých muslimek však toto nebylo samozřejmostí: „První věc, která mě 

úplně zarazila, byla, jestli se schůze povede v jazyce českém nebo arabském. Dokonce se dávalo i 

hlasovat. Asi před rokem to bylo. Takže koho bylo víc, přehlasoval toho, koho bylo míň. Takže víc 

bylo Arabů, kteří neuměj česky, menšina byla ženská část konvertitek. To znamená ženy v nevýhodě, 

neví, o čem je řeč, to znamená tlumočníka! Zavolejte tlumočníka! Pak se tedy přihlásila jedna sestra 

a řekla, ale my jsme v České republice a Nadace je česká islámská nadace. Myslim si, že by měl 

jednací jazyk být český. A Arabové se chytli židlí, to mi ale nebudem rozumět! Tak jsem se přihlásila 

já, nejdřív jsem byla odmítnuta, tak jsem se přihlásila znovu, že se teda nedám a opravdu ta schůze 

po třičtvrtěhodinový hádce skončila v češtině. Tlumočilo se do arabštiny, angličtiny.” 274 I tak je 

pochopitelné, že komunikace na schůzích není snadná, podle některých českých 

muslimek trvá většinou velmi dlouho: „No trvá i dvě hodiny, než se domluví arabská a česká 

část!275 ..no nám se to vlastně překládalo a občas..ona většina těch Arabů umí česky..umí velice dobře 

česky, hodně z nich..ale hodně se tam diskutovalo v arabštině a nám se to překládalo, nebo i v jiných 

jazycích, protože někdo třeba je z jiný země.“ 276 Důvodem mohou být i jisté kulturní 

zvláštnosti, jak uvedly některé muslimky (např. hrdost arabských mužů, potřeba se 

ke všemu vyjádřit.) 

 

                                                 
273 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
274 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
275 Přepis rozhovoru: Andrea. Viz. Příloha. 
276 Přepis rozhovoru: Tereza. Viz. Příloha. 
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Národnostní zastoupení 

Údajně se objevily i diskuse ohledně národnostního zastoupení ve správní radě. 

Převažují v ní Arabové: „Stal se tam ňáký problém, jako kolko ĺudie tam bude Čechou, kolko 

Arabou, tak prostě já to něsledujem, oni se tam medzi sebú hádajú..Protože tam sou dvaja Češi a peť 

Arabou a oni vraví, že to má být napůl a tak.”277  Z toho důvodu se někdy ženy vyslovují 

tak, že dění v Nadaci ovlivňuje spíše její arabská část.   

 

Zastoupení žen 

Podle respondentek byla arabská část komunity soustředěná kolem pražské 

Nadace také překážkou účasti žen ve správní radě: „Ženy se dlouho vůbec nemohly dostat 

do vedení, nebo významnější činnosti, dlouho bojkotovali ženský úplně a když už jim povolili někam 

se dostat, tak tam je zase ignorovali, k ničemu je nepustili. Teď už je to lepší, teď už jsou ženy v tom 

vedení, o kterým říkají, že je, ale v podstatě podle zákona není.”278 Proti podílu žen na řízení 

Nadace se totiž objevily námitky. Na valné hromadě v prosinci 2004 se toto 

projednávalo a v diskuzi dle časopisu Hlas požadavek, aby žena nemohla být 

zvolena, nezískal  téměř žádnou podporu. „Naopak byla ještě přednesena fatwa 

učenců IFTA (Evropské komise pro fatwy a výzkum), která se vyjadřuje 

jednoznačně pro podobnou angažovanost žen a která jim právo kandidovat do  

vedení organizací zaručuje.”279 Jedna z českých muslimek se k události vyjádřila 

takto: „No, to byla docela až jako zápalná diskuze, někdo byl proti, někdo byl pro, přitom 

samozřejmě žena na to právo má. Nevim, překvapilo mě, že víceméně ta česká menšina tam seděla tak 

jako.. těch českejch muslimů bylo míň než těch arabskejch..tak tam seděla tak jako poklidně. Nějak se 

nebouřili nebo..my jsme diskutovali všichni, ale chci říct, že někteří Arabové někteří se tam vyloženě  

projevili tak jako..velice horkokrevně..velice horkokrevně! Až mě to překvapilo..jsem se divila, že 

vlastně i takhle v mešitě se dokážou chovat takovým strašným způsobem. Ale to je na jedincích, 

nehodnotim všechny. Já sem tam spíš seděla jako takový pozorovatel. Nakonec jsme se dohodli, ale 

někdy si člověk říká, že žije v muslimský společnosti a tam vznikne takovej chaos..to se může stát 

samozřejmě kdekoliv, ale..”280   

Takovéto otázky řeší více samozřejmě zkušenější muslimky, nové se přiklánějí 

na stranu v tomto ohledu jakoby “českých” hodnot, ale organizační  záležitosti se 

jich spíše nedotýkají.  

 

                                                 
277 Přepis rozhovoru: Veronika. Viz. Příloha. 
278 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
279 Valná hromada Islámské nadace v Praze: Hlas: 2004. roč. 22.: č.11-12. str.10. 
280 Přepis rozhovoru: Tereza. Viz. Příloha. 
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Hodnocení materiálních podmínek a organizační aktivity Nadace 

Další věcí je samotný charakter a způsob provozu Nadace. České muslimky 

jsou většinou s materiálními podmínkami v nadaci spokojené. (Výjimku tvoří 

společné sociální zařízení v modlitebně v centru). Na Černém Mostě se zdá být vše 

v pořádku, i když se někdy (hlavně o svátcích) ukazuje, že kapacita prostoru 

v ženské části přestává stačit počtu žen a dětí, které mešitu navštěvují. 

(Pravděpodobně se nikdy při stavbě nepočítalo, že se česká komunita konvertitek 

takto rozroste. Také asi hraje roli, že ženy v islámu do mešity chodit nemusejí.) 

Určitým problémem bývá i hluk, který v prostorách mešity vytvářejí především děti.  

České (potažmo slovenské) muslimky většinou bývají s aktivitami, které 

Nadace nabízí vzhledem k jejím finančním i personálním možnostem spokojené. 

Chtěly by ale většinou, aby se akcí pořádalo více, jak ve vzdělávací, tak společenské 

oblasti (více přednášek, výletů).  

Dobře je hodnocen i systém zakátu a veškeré charitativní aktivity. Pouze 

některé ženy zmiňovaly jisté nedůslednosti ve formuláři pro žadatele o zakát, neboť 

se vyskytly případy jeho zneužití. Určité připomínky se týkají určité organizační 

funkčnosti, často se totiž zmiňují o chaotické a nedůsledné organizaci. „Vedou to 

docela dobře, jen by to chtělo trošku vylepšit. Třeba někdy ta organizace je trošku 

nedokonalá v ramadánu. Trošku je tam zmatek. Kolem večeře, i kolem přednášek.“281 Byla 

jsem vždy spokojená, některé věci se sice hýbou dost pomalu..třeba když sme chtěly udělat 

přístřešek na kočárky, tak to trvalo… chápu, že prostředků není moc. Ale organizace 

celkově občas vázne. No taky třeba, že není žádný koutek pro děti..282 

Objevily se ale i kritičtější názory, které napadaly hospodaření Nadace, jež 

neodpovídá jejím možnostem (velké provozní náklady), neuspořádané neprůhledné 

vedení účetnictví, a malá aktivita.  

 

Iniciativa konvertitek 

Jak tedy muslimky nakládají s možností ovlivňovat dění v nadaci? 

Pro některé české/slovenské muslimky, (a jedná se především o muslimky 

nové), je prioritou spíše jejich osobní víra. To, co v Nadaci hledají, tedy místo, kde 

se mohou setkat s lidmi, které jdou po stejné cestě jako ony, možnost poučení i 

                                                 
281 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
282 Přepis rozhovoru: Eva. Viz. Příloha. 
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provedení pobožnosti, většinou nacházejí.  „O toto [organizační záležitosti] se moc 

nezajímám, spíše se zajímám o praktický stránky věřícího.283”  

Existují ale i ženy, které se nějakým způsobem v Nadaci sami angažují. 

V první řadě jsou to vzdělané ženy (v islámu, a některé i profesně – vysokoškolsky), 

které se starají o osvětovou činnost pro české muslimky i veřejnost (přednášky, 

publikace jako Al Manára, nebo oficiální osvětové brožurky Nadace), styk s médii. 

Oficiálně za nadaci takto působí jediná žena správní rady Martina X.  

Jazykově vybavené české muslimky bývají často požádány o provedení 

překladů nebo korektur. V současnosti vznikla spontánně ale i iniciativa několika 

českých muslimek, které se rozhodly pod záštitou Nadace sestavit publikaci o 

osobnosti Proroka Muhammada.  

Další české a slovenské ženy se na popud vedení Nadace začaly věnovat 

vzdělávání dětí.284 Mají na starosti děti (především ze smíšených česko-arabských 

rodin) od čtyř do šesti let. Učí je základy arabštiny, i islámského způsobu života a 

morálky. Koncepci si tvoří spíše samy, i když patronát nad tím má imám. Učebnice 

byly darovány příznivcem z Egypta. Dle svědectví se však činnost těchto 

dobrovolnic nesetkává s velkou vstřícností rodičů co se týče domácí přípravy dětí, 

neboť ti nepojímají toto nadstandardní vzdělávání svých dětí většinou tak vážně. 

České muslimky285, které vedou tento vzdělávací kurz, se ale rozhodly, že vytvoří 

právně uznanou česko-arabskou školku, posléze školu. V současnosti pracují na 

navržení grantového projektu k získání příspěvku s fondů EU a spolu s tím usilují o 

její akreditaci. 

Jiná skupinka žen (počet osciluje kolem čtyř) organizuje charitativní činnost. 

Stávající příležitostnou charitu Nadace víceméně rozšířily do dnešní podoby, vnesly 

pevnější organizaci. „Jen jsem se tak náhodou dozvěděla od sestry, že muži jezdí do uprchlických 

táborů s něčím na přilepšenou. To byli jednotlivci, možná že tam měli dřív nějaké kamarády. My jsme 

jim pak do toho vnesly trochu systém. Teď už vozíme pampersky, čaj, mlíko, cukr. V rámci možností 

chceme přispět. Hlavně tam jezdíme s cílem, abychom podpořili jejich víru. Ta jejich víra je často 

slabá, jsou na tom psychicky špatně. A tak v nich chceme probudit Alláha, aby to zvládali. Aby také 

                                                 
283 Přepis rozhovoru: Fatima. Viz. Příloha. 
284 Pověřené vedením školky a školky byly i ženy arabské. Není mi bohužel známo, že by se 
angažovaly i v jiné oficiální aktivitě Nadace jaké české muslimky, které například dělají překlady 
osvětových materiálů, atd. 
285 Jsou to v současnosti autority českých muslimek, které docházejí do Nadace. 
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jen kvůli tomu, že měli nějaké problémy, nešli do pekla. Je to pro ně tvrdá zkouška. Pro ně platí stejné 

pilíře, ale v tom měřítku, které je úměrné jejich situaci.”286 

 

Takto se tedy ženy angažují v oficiálních aktivitách Nadace. Některé mají ale 

přesto pocit, že ženy tak výraznou stopu v Nadaci nezanechávají. „[Ženy jsou zapojeny] 

Spíš po tý ekonomický stránce, než po tý duchovní. A ženský pořádaj zase ty charitativní akce, třeba 

v Brně jsou ženský zastoupený víc, protože je tam poměrově míň chlapů  a ty ženský jsou víc 

aktivní..tady je víc aktivních mužů..” 287 

Podle některých neexistuje vždy vůči návrhům z jejich strany vstřícnost nebo 

rychlá reakce: „Angažovala jsem se, než jsem odjela s manželem do X, a když jsem se vrátila a 

zjistila jsem, že od tý doby se prakticky nic nestalo, znechutilo mě to. Neměla jsem už sílu furt chodit 

a furt se ptát. Jako že bych to dělala společně s někým, to ne. Ale vím, že na tom ztroskotalo víc holek.  

Ale možná je to jen moje povahová vada, že když se snažím a nejde to, jdu od toho..taky je pravda, že 

tam ty ženy moc neposlouchaj. Je to taky tím, že hlavní slovo tam  má Arab. Pan Sáňka je nejvíc 

vidět, ale máme tam šedou eminenci, a to, co se děje, ví spíš Arabové.“288 

České muslimky mají velký zájem o rozšíření aktivit Nadace jak v oblasti 

vzdělávání, tak společenské. Představy žen tedy směřují spíše k podobě Nadace jako 

kulturního klubu. „Organizace by se měla skládat z jiných struktur. A pak by měla zajišťovat: 

správu mešity, organizování společných akcí pro muslimy, nejen svátky, i výlety, přednášky, 

představení dětský, vzdělávací kurzy pro děti, volný čas dětí muslimů, volnočasový aktivity pro 

dospělý. Navenek by měla líp prezentovat muslimskou komunitu, informovat o islámu, spolupracovat 

s vládními organizacemi, dělat přednášky pro veřejnost, humanitární činnost, do budoucna rozhodně 

založení třídy zaměřené na výuku islámu a arabštiny.289  

„Ur čitě ty přednášky, pak se tam třeba pořádaj, pokud se dozvím, svatby nebo oslavy narození 

dítěte, zásnuby, hlavně takovej ten společenskej život nahrazuje..to je vlastně jakoby kulturní vyžití, 

kulturní duch.“290 

Tomu odpovídají již v současnosti některé aktivity, které přesahují organizační 

rámec Nadace. Soukromé společné aktivity českých muslimek, vzájemná výpomoc 

(jako hlídání dětí) jsou toho dokladem.  

 

Charakter duchovních a věroučných záležitosti je také důležitý, jak už bylo 

řečeno, ženy s jeho vedením nejsou vždy zcela spokojené. V tomto ohledu však při 

mém pozorování nebyla zaznamenána žádná snaha o změnu. Současný stav je 

                                                 
286 Přepis rozhovoru: Karimah. Viz. Příloha. 
 
287 Přepis rozhovoru: Simona. Viz. Příloha. 
288 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
289 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 



 94 

v tomto ohledu uspokojivý, neexistuje silnější potřeba, která by žádala radikální 

akci. Ty, které mají výhrady, se adaptují na tuto situaci a své potřeby kompenzují 

jinde (například u jiných osobností, knih atd.), vybírají si pouze něco atd.. 

V tomto směru tedy respektují imáma/muže jako rozhodující v naplňování 

duchovního náboženského života ummy/Nadace. 

 

Shrnutí kapitoly 

České a slovenské ženy jsou v Nadaci výraznou skupinou. Nadace je sice na 

veřejnosti zastupována konvertitou, který řeší i hlavní organizační záležitosti, ale 

převládá v ní arabský prvek. České a slovenské muslimky vnášejí prvek evropský, i 

když se snaží poctivě žít podle zásad islámu. Oproti arabským ženám se v Nadaci 

více angažují, i když nejsou dle svých slov vždy náležitě vyslyšeny. Samy přikládají 

důvod tohoto odlišnostem mentality české/slovenské a arabské. Protože arabský 

prvek má i jisté postavení autority v oblasti islámu, bojují někdy s pochybnostmi 

kolem své vlastní kompetentnosti.  

 

 

5. Závěr analýzy 
Ambicí tohoto eseje bylo zjistit, jaký je postoj českých konvertitek k Islámské 

nadaci v Praze, v jakých sférách naplňuje nebo nenaplňuje jejich očekávání, kde a 

jak nabízí zprostředkování hodnot, činností, do jaké míry představuje autoritu. 

Vzhledem k povaze islámu se všechny jmenované dimenze Nadace (Nadace 

jako zprostředkovatel islámu, jako místo pobožnosti, jako místo právních úkonů 

podle šarí’y, jako místo společenství, jako zázemí muslimů, jako reprezentant 

muslimů, jako poskytovatel služeb) prolínají a podporují. Pro zpracování tohoto 

tématu však nebylo jiné cesty, než si skutečnost takto rozdělit, tedy analyzovat 

odděleně.  

Nadace je českými a slovenskými konvertitkami vnímána jako homogenní 

instituce  - naplňující náboženské, organizační a společenské funkce. Přesto lze mezi 

nimi najít rozdílný přístup, spatřit rozdílné priority jejich využívání Nadace. Tak se 

Nadace stává pro jednu  místem osobní realizace, pro druhou místem pobožnosti 

nebo společenské realizace v rámci muslimské komunity, často se to i kombinuje. 

                                                                                                                                                        
290 Přepis rozhovoru: Lenka. Viz. Příloha. 
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Nadace představuje pro většinu z nich významnou autoritu, co se týče směru 

vstřebávání islámu, ale důležitou roli hrají i ostatní osobní zdroje, osobní příběh a 

vůbec osobnostní založení. Co je společné, je ambice konvertitek účastnit se 

náboženských rituálů, i když jsou třeba pro ženu dle islámských pravidel nepovinné. 

S tím souvisí i ambice na  islámské vzdělávání a duchovní růst (v islámském 

významu). 

Zajímavé je odlišné pojetí prostor Nadace – pro některé je spojeno více s  

náboženským významem Nadace – a tak má spíše charakter svatého prostoru. Jiné 

ho chápou a využívají více v jeho organizační roli a v roli zázemí muslima 

v nemuslimské zemi.  

Prostřednictvím programů, které Nadace vytváří - vzdělávacích, 

náboženských, stejně jako společensky integračních, probíhá ukotvování 

v islámském prostoru. Programy Nadace  fungují pro české a slovenské konvertitky 

jako nabídka, které mohou nebo nemusí využít. Nelze mluvit o jakékoli manipulaci 

ze strany Nadace, kromě občasných mezilidských doporučení a jiných 

společenských mechanismů.  

Další důležitý integrační prvek, který si konvertitky samy uvědomují, je 

materiální, existenční a psychologické zázemí Nadace. Také společenství kolem 

Nadace hraje v tomto ohledu významnou roli. Zásadním je dělení sociálního 

prostoru na muže a ženy, které se přelévá i do běžného života v podobě odstupu od 

druhého nepříbuzného pohlaví a udržování vztahů jen v rámci pohlaví ženského. 

Vztahy se ženami se pak stávají klíčové, společná zkušenost navíc pochopitelně 

poutá tyto ženy z velké části k okruhu českých a slovenských muslimek. V rámci 

takovéto komunity je poskytováno novým i starším (co se týče konverze) 

muslimkám přátelství a ochrana. Díky tomuto společenství může také dojít ke 

zprostředkování sňatku se souvěrcem, s  muslimem.  

Navázání na muslimskou komunitu kolem Nadace často ostatní vztahy přebíjí, 

zvláště pokud se dotyčná konvertitka cítí být okolím marginalizována. Bylo však 

dokázáno, že to není pravidlem, neboť v komunitě fungují i vyčleňující mechanismy 

(odlišné pojetí islámu, frekvence docházení vyplývající ze zaneprázdněnosti, 

nedostatečná identifikace s Nadací nebo osobní nesympatie).  

Integraci v rámci Nadace podporuje i identifikace s ní. Do určité míry vychází 

z předešlých skutečností.  České a slovenské muslimky se identifikují nejvýrazněji 

s ideovým základem Nadace v tom nejobecnějším slova smyslu – totiž, že je to 



 96 

instituce islámská. Vůči ideovým projevům Nadace (vzdělávací programy, způsob 

slavení svátků, způsob rozdělení prostor a pohybu členů v prostorách Nadace, 

způsob odborné náboženské porady) existují už rozdílné postoje. Ty se pohybují od 

plného automatického ztotožnění ke kritickému přístupu. V rovině personální  je 

důležité s ohledem na identifikaci zmínit rozdíl mezi autoritou institucionální 

(imám) a autoritou osobní (bližší osoby, které jsou nebo byli v nějakém ohledu 

v podobné situaci – konvertité, /české/ ženy muslimky). Moc autority institucionální 

je velmi  často  u českých a slovenských muslimek přebita autoritou “osobní.” 

V rovině společenské je identifikace většinou snadná a často napomáhá identifikaci 

s ostatními aspekty Nadace. Není  ale pravidlem  a ztotožnění s Nadací některým 

konvertitkám stačí pouze v rovině obecné ideové.  

Identifikace v rovině služeb – formální stránky organizační - je rozmanitá. 

Nadace je jednoznačně oceňována za obecný základ – prostředek k naplňování 

povinností muslima,  k učení se a k islámské socializaci v rámci programů a denního 

provozu Nadace. Konkrétní provedení je někdy kritizováno (materiální podmínky, 

frekvence pořadů, charakter pořadů).  

 Nadace je sice vnímána v mnoha ohledech jako autorita (pochopitelně 

především u nových muslimek), přesto je však viděna také jako organizace, jež by 

měla sloužit svým “členům”. Proto se vůči ní staví i jako její “klienti”, případně jako 

“podílníci”. Nadace sice dle zákona neobsahuje nic takového jako členství, veškerou 

řídící moc má správní a dozorčí rada, ale Islámská nadace v Praze přesto dává 

prostor muslimům, kteří využívají jejích služeb, aby se vyjadřovali a rozhodovali o 

určitých věcech (např. volby do správní rady). Tak se ženy cítí kompetentní 

vyjadřovat se k činnosti Nadace. (Údajně se zasadily o prosazení češtiny jako 

komunikačního jazyka Nadace a o volitelnost žen do správní rady.) V tomto ohledu 

tedy Nadace funguje jako kongregace, a zapadá tak do západního modelu 

v evropském prostředí “aklimatizované” muslimské organizace podle Jocelyne 

Cesari.291 Především v sociální sféře a starosti o kontinuitu muslimské komunity se 

konvertitky do činností Nadace  zapojily výrazným způsobem a pomohly je 

rozvinout.  

Specificky významná je pro tuto instituci i identifikace jejích “členů” s její 

prezentací na veřejnosti. Veřejná vystoupení Nadace  se totiž podílí velkou měrou na 

                                                 
291 Cesari, Jocelyne: When Islam and Democracy Meet. Muslims in Europe and in the United States. 
New York: Palgrave Macmillan. 2004. str. 127. 
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utváření obrazu muslimů, čímž ovlivňuje veřejné mínění a jeho přístup 

k jednotlivým muslimům. Identifikace s touto aktivitou Nadace je velmi důležitá, 

neboť je vlastně oficiálním zveřejněním ideového profilu Nadace. Znevýhodněné 

postaveni islámského náboženství v dnešní době také vyžaduje schopnost podat 

jasné a suverénní poselství, které by nepřipouštělo diskreditující spekulace. Právě 

toto je dle některých konvertitek slabinou Nadace – absence osoby se zkušeností 

s médii. Další směr v komunikaci s veřejností vidí konvertitky v 

prohloubení osvětové činnosti. Tento postoj značí potřebu konvertitek mít uznávaný 

status i ve většinové společnosti, status výhradně jen uvnitř společenství kolem 

Nadace ve většině případů nestačí.  

Napříč analýzami se objevily dva významné momenty, které Nadace pro 

konvertitky přináší: ukotvování v islámském prostoru, a zároveň udržování návaznosti 

na prostor český. České a slovenské muslimky našly v Islámské nadaci prostor pro 

naplňování duchovního rozměru svého života i pro  realizaci určitých sfér zvoleného 

životního stylu. Většina však nadále žije i v rámci jiných institucí, které je fakticky i 

emočně váží k českému prostředí. Proto české a slovenské muslimky akcentují i 

„českost“ své Nadace. Nutná konfrontace muslimského a českého světa ovšem někdy  

vyvolává napětí. Konvertitky zejména narážejí na určité bariéry způsobené kulturními 

odlišnostmi zejména arabského prvku Nadace na straně jedné a na straně druhé rezidui 

vyplývajícími z enkulturace ve středoevropské kultuře  a s tím do jisté míry související 

velkou touhou aktivně  a do všech důsledků dokonale naplnit podstoupenou konverzi. 
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Příloha 1 

Rozhovor s RNDr. Vladimírem Sáňkou ze dne 15.3.2006 

Kdy jste se rozhodl/i založit nadaci? Jak dlouho Vám to trvalo?  

Osobně jsem nebyl u zrodu nadace, v době, kdy vznikla, jsem ještě ani nebyl muslimem. 
Začátky byly takové, že koncem 80. let se začala scházet skupina pražských muslimů, 
většinou to byli studenti a pronajímali si prostory jen na páteční bohoslužby. První stálé 
prostory pronajaté pro potřeby muslimské komunity byly od roku 1992 na jméno Svazu 
muslimských studentů a hned od roku 1993 vše přešlo na Islámskou nadaci v Praze, která 
měla v prvním období za cíl především založit Islámské centrum. Nadace už zahrnovala 
širší komunitu, protože v ní nebyli jen studenti, ale i hodně muslimů, kteří tu žili trvale, a 
byli z nejrůznějších zemí, včetně České republiky. 

Islámská nadace v Praze byla založena v roce 93, a pak koncem 90.let došlo ke změně 
zákona o nadacích, a my jsme provedli novou registraci podle nových podmínek.  

Jaký má právní statut? Proč jste se pro něj rozhodl? Jaké jsou jeho 
výhody/nedostatky? Kdo má rozhodující slovo? (právně?)  

V té době jsme se rozhodli pro nadaci, protože její založení bylo poměrně jednoduché a také 
výhodné z hlediska získávání darů od místních muslimů i ze zahraničí. Dnes už nadace mají 
ze zákona poněkud užší mantinely pro svou činnost, ale transformace je poněkud 
komplikovaná a tak zůstáváme na tom původním statutu. Já bych si to představoval jinak, 
aby Islámské centrum provozovala nějaká jiná organizace. Jaká například? Buď nějaké 
občanské sdružení, které by nadace sponzorovala, nebo náboženská organizace, která by 
spadala pod muslimskou obec. To by více odpovídalo realitě. Takže byste potom fungovali 
jako např. židovská obec? Ano, na té struktuře pracujeme, máme ji velmi podobnou. Zatím 
nemáme stejné pravomoci podle nového zákona o církvích, bylo by to na dlouhé povídání. 
Získali jsme první registraci, kterou musí projít všechny náboženské společnosti nebo 
církve. Ty, co byly registrovány už za minulého režimu, automaticky získaly plnou 
registraci. Ale církev nebo náboženská společnost, která dříve registrována nebyla, musí 
projít základní registrací, dostane IČO jako právnická osoba, pak může vlastnit majetek a 
může provozovat svou činnost, ale nemá tzv. zvláštní práva jako zřídit svou školu, provádět 
sňatky, mít možnost zaměstnávat duchovní atd. To jsou zvláštní práva, o která má možnost 
žádat až po deseti letech a musí shromáždit deset tisíc podpisů věřících s jejich osobními 
údaji. Zákon zde povoluje výjimku, ale v podstatě postup je takový. Takže my máme zatím 
tu základní registraci od podzimu roku 2004. 

Vysvětlete vztahy mezi Ústředím muslimských obcí, Islámskou nadací v Praze a 
Sdružením muslimských studentů. Lze ústředí pokládat za zastřešující orgán všech 
ostatních muslimských sdružení v Čechách?  

Ústředí muslimských obcí je náboženská organizace, registrovaná podle zákona o církvích. 
Mělo by zastřešovat místní muslimské obce, které budou vznikat v místech, kde jsou větší 
komunity muslimů. Je to ekvivalent např. Federace židovských obcí nebo nějaké 
registrované církve u nás. V budoucnu se budeme přirozeně snažit získat i ta zvláštní práva, 
abychom měli plnoprávnou registraci a srovnatelné možnosti jako ostatní náboženské 
společnosti. Islámská nadace v Praze je organizace fungující podle zákona o nadacích, Svaz 
muslimských studentů je zase jiný typ sdružení. Jejich vztahy jsou velmi blízké a v mnoha 
ohledech máme téměř totožné i naše cíle. To platí hlavně pro muslimské obce a nadaci.  

Jakou má nadace organizační strukturu?    
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V čele nadace je správní rada, která je volená každé 2 roky a ta vykonává a organizuje 
vlastní činnost. Může si zřídit různé  komise, které pomáhají v této činnosti jako třeba 
sociální komise, která zajišťuje pomoc v uprchlických táborech. Jinak ale hlavní váha 
spočívá na  správní radě. 

Jaké jsou funkce členů správní rady? 

Správní rada má sedm členů, z toho jedna žena. 

Správní rada funguje jako celek, na schůzi se rozhoduje společně hlasováním. V jejím čele 
je předseda. Správní rada je orgán, který řídí nadaci. Někdo tam má na starosti sociální 
otázky, organizuje návštěvy uprchlických táborů, někdo pracuje více v oblasti osvěty, nebo 
se zaměřuje na publikace, přednášky, někdo se více věnuje provozu mešity. Vedle hlavní 
mešity v Praze 9 máme už asi 3 roky také modlitebnu a informační kancelář přímo v centru 
Prahy. 

Jak byste specifikoval funkci Vašeho imáma? 

Imám je taková duchovní autorita. Máme ho zde už asi 3 roky. Dříve tuto funkci plnili různí 
muslimové, kteří tu přechodně pobývali a kteří byli vybráni, protože k tomu měli nejblíže, 
měli k tomu nejlepší schopnosti.. Ale to se víceméně omezovalo na páteční kázání, případně 
vedli modlitbu, pokud byli přítomni v mešitě. Imám mohl být v podstatě kdokoli, kdo 
k tomu byl vybrán a komunita ho akceptuje. Snažili se řešit náboženské otázky, odpovídat 
lidem. Dnešní imám už vystudoval islámské právo, umí zpaměti celý Korán a být imámem 
mešity je jeho profese. Imám by měl zodpovídat za náboženskou výchovu. Přednášky dělá 
imám sám, nebo kontroluje zda jsou jiní přednášející způsobilí, má na starosti školu, kterou 
provozuje Islámská nadace v Praze. Má na starosti sňatky, zajišťuje odpovědi na jakékoliv 
otázky, týkající se islámu… 

 

Dáváte mu nějaké podněty např. o čem by měl kázat, přednášet..? 

Jen občas. Co se týče témat na kázání, tak v tom má volnost, připravuje se z různých zdrojů, 
internetu a pod. Někdy ho požádáme, aby připravil přednášku na určité téma. 

Správní rada se spíš orientuje na organizační věci a na věci, které imám dělat nemůže, 
protože neumí česky. Co se týče přednášek pro Čechy, tam mu radíme, o čem by bylo 
nejlepší mluvit. Jeho přednášky vesměs tlumočíme, takže na ně mohou jak Arabové, tak 
Češi.  

Jak se sžil s evropským prostředím, byl již někde vyslán? Jak jste ho vybrali? 

 V Evropě nebyl nikdy předtím na delší dobu. My jsme dlouho hledali imáma, kontaktovali 
jsme různé lidi, jestli někoho neznají. Přesně ani nevím, jak se o naší nabídce dověděl. Je 
z Egypta, projevil zájem a my jsme ho na zkoušku přijali. 

Je z nějaké organizace? 

Předtím pracoval jen krátce u státní instituce. Je velmi mladý, když přišel, bylo mu 26, takže 
byl poměrně krátce po škole a nemá dlouhou praxi, ale my jsme si řekli, že to s ním 
zkusíme. Zatím zůstává.  

Sžil se dobře s českým prostředím? 

Ano, to ano. Myslím, že je tu spokojený. 

Se specifiky evropského života? 
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No, ne zcela ve všem. V některých situacích to asi není jednoduché, zvlášť když nemá 
komunikační prostředek, neumí česky. Ale to je přirozené, že se na některé věci může dívat 
jinýma očima. Dnes je celá Evropa velmi pestrou mozaikou různých národností z celého 
světa, různých vyznání a kultur. Myslím si, že je jen otázkou času, kdy se sžije ještě víc. 

 

Jak velká je členská základna?  

Do mešity pravidelně chodí kolem 500 lidí, ale na svátky přijde najednou mnohem víc, 
možná přes tisíc. Liší se nějak využívání mešity českými ženami a cizinkami? Mezi 
ženami převažují spíše Češky, cizinek tady zase tolik není. Sem do Čech přicházejí hlavně 
studenti, podnikatelé, z cizinců jsou to tedy většinou muži. Někteří z nich mají 
samozřejmě rodiny, takže zde mají i manželku. U mužů je to úplně jinak, tam výrazně 
převažují cizinci. Nejrůznějších národností – z Arabských zemí, Bosny, Čečenska, jsou tu 
Albánci, Pákistánci a tak dále. Co se týká českých muslimů, zde naopak hodně převládají 
ženy. Ty spíše přijímají islám, což není pouze v České republice, ale je to obecně všude na 
Západě.  

Registrujete/ všímáte si nových muslimů/konvertitek? Setkáváte se s nimi osobně, 
udělujete rady, nebo necháváte zasvěcení do náboženství na lidech kolem nich? 

Samozřejmě. Všímáme si jich a snažíme se jim pomáhat, spíše informacemi. Někteří k nám 
pravidelně chodí, účastní se přednášek, stýkají se s ostatními. Mnoho věcí bychom ale chtěli 
zlepšit. Mít pro ně více možností a programů. 

Jak nadace začínala? Jak byste hodnotil vývoj od té doby? Jak jste si zpočátku 
představoval rozsah a účel jejího působení? 

Byl jsem vždy optimistický, že to půjde, že se muslimská obec bude rozšiřovat. A v podstatě 
se to potvrdilo. Když se začínalo před 10, 12 lety, tak tady byla pronajata jedna místnost a  
aktivity byly omezené, a teď tu máme stálé Islámské centrum, které je v majetku Islámské 
nadace, máme stále otevřenou modlitebnu v centru Prahy, nadace má spoustu různých 
aktivit, jednak dovnitř muslimské obce, i pro veřejnost, přednášky, publikační činnost, 
charitativní činnost, větší možnosti, i se zapojuje více lidí.. Ta legislativní otázka jako 
získání dalších práv je druhá věc. V devadesátých letech jsme se snažili, aby byla obnovena 
registrace prvorepublikové obce, ale tenkrát to nebylo dotaženo úplně dokonce. Nakonec ji 
sice schválila vláda, ale jelikož se už jednalo o protektorátní vládu, tak tam byl ještě nutný 
podpis i protektora, a k tomu myslím tenkrát nedošlo, nebo jsem to alespoň nikde 
v archívních materiálech nenašel. Začínalo se úplně znovu, a byla tam v těch devadesátých 
letech ještě velká překážka, kdy platil zákon z roku 92, který určoval početní census deset 
tisíc podpisů s osobními údaji pro základní registraci. Ten nový zákon to zmírnil a proto se 
nám v roce 2004 podařilo muslimskou obec registrovat. Určitě tady dochází k jakémusi 
vývoji, z mého pohledu pozitivnímu. Muslimská obec se tu zabydluje, etabluje, a společnost 
o ní ví. I když informovanost o islámu obecně je pořád ještě špatná, díky velmi zkresleným 
informacím, za což dílem mohou média anebo i samotní muslimové, kteří se podle islámu 
nechovají a často jej ani neznají. Relativně malá aktivita je tu dána i poměrně nízkým 
počtem praktikujících muslimů, a také tím, že jsou to většinou cizinci, kteří jsou tu na 
krátkou dobu. 

Jaké hlavní funkce má plnit? Nebo jsou všechny stejně důležité? Má nějaké poslání? 
Lze to nějak shrnout jedním výrazem? 

V počátku bylo posláním nadace zřízení stálého centra. První nadace před tou druhou 
registrací nesla název Nadace pro zřízení a  provoz Islámského centra v Praze, hlavním 
cílem tedy bylo zřídit stálé islámské centrum pro potřeby muslimů. To jsme naplnili a pak 
přibývaly další úkoly, na prvním místě je asi naplňování náboženských potřeb muslimů, 
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kteří žijí v Praze, okolí, v Čechách, a současně i osvěta. A třetí oblastí je charitativní činnost. 
Nemůžeme ji stavět mimo, je to nedílná součást práce nadace. Myslím si, že všechny tři 
oblasti jsou stejně důležité. 

Jak vycházejí vstříc? Co podnikáte v oblasti charity? S čím se potýkáte? Jak se Vám 
spolupracuje s azylovými domy?  

Ano, vycházejí vstříc. Charita je jednak určena pro potřebné lidi, kterým pomáháme 
finančně, nebo oblečením, rozdělováním zakátu (náboženské daně) nebo jiné pomoci. To je 
jedna oblast charitativní práce. Potom jsou tu uprchlíci, které pravidelně navštěvujeme se 
souhlasem správy uprchlických zařízení v táborech, které v České republice jsou. Na to je 
speciální skupina v nadaci, která se o to stará.  

A v tom také nejsou žádné problémy. A pak v případě nějakých živelných událostí, tak také 
organizujeme sbírky, pomáhali jsme při povodních u nás v roce 1997 i v roce 2002, dělali 
jsme sbírku pro Indonésii, Pákistán-zemětřesení, takovou pomoc potom posíláme přes 
nějaké jiné organizace, třeba i s Adrou jsme spolupracovali. 

 

Reprezentujete/informujete o islámu/nadaci aktivně, nebo působíte spíše v roli 
tiskových mluvčích, tedy reagujete na podněty? Snažíte se vytvářet projekty 

Je pravda že dost často přicházejí novináři k nám a my spíše reagujeme na jejich nabídky 
k uskutečnění rozhovoru v televizi, v rozhlase, pro noviny nebo časopisy. Občas vydáváme 
tisková prohlášení, když jsou nějaké události v islámském kalendáři, tak na to upozorňujeme 
média, že můžeme sami poskytnout informace, než aby o tom třeba sami psali ze zdrojů, 
které nejsou věrohodné. A oni na to potom reagují nebo nereagují, to záleží na tom, jak 
vezmou tu informaci jako důležitou z české tiskové kanceláře. 

Pokud se objeví podněty, radíte se? Nebo existuje daný koncept, jak má nadace 
vystupovat? 

Radíme se v rámci naší správní rady, posloucháme podněty z okolí, úzkou spolupráci máme 
s brněnskou islámskou nadací a pokud jsou takové události jako byly třeba karikatury, 
vydáváme většinou tiskové prohlášení společně ještě se Svazem muslimských studentů a 
Ústředím muslimských obcí.  

Existují nějaké strategie, jak oslovit právě českou ateistickou společnost? 

Možná existují, ale zatím nejsou úplně aplikovány. Osvětou se zabývá jen velmi málo lidí a 
jejich čas je velmi omezený. Všichni jsme takoví amatéři, není nikdo, kdo by byl 
profesionálně připravený, aby působil v této oblasti. Takže zatím je to takové nedokonalé. 

Může to souviset s financováním? Dostáváte příspěvky od státu? 

Od státu ne. Od státu jsme nikdy ani žádné příspěvky nevyžadovali a stejně na to nemáme 
asi nárok. Možná kdybychom se snažili a vypracovali nějaký projekt, ale to jsme nezkoušeli. 

Takže finance na provoz získáváme od muslimů žijících u nás. Výjimečně přijde nějaká 
pomoc od nějaké osoby ze zahraničí. To jsme potřebovali například když se stavěla mešita 
v Brně nebo se prováděla rekonstrukce budovy pro islámské centrum v Praze, to bychom 
určitě nikdy sami nenasbírali. 

Jak veřejnost využívá návštěv Islámského centra? 



 105 

Tak dvakrát týdně, není to pravidelně. Přijdou se podívat, zeptat. Někdy je to známý 
nějakého muslima, tak přijdou spolu. Nebo přijde skupina. Chodí k nám do mešity na 
prohlídku a na besedu i školy. 

Za jakým účelem jste otevřeli kurzy arabštiny? Je to reprezentace? 

Došlo k tomu přirozenou cestou, nebyl to ani náš záměr. O arabštinu je obecně v posledních 
letech rostoucí zájem a mnoho lidí se nás ptalo, jestli u nás v Islámském centru učíme 
arabštinu. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme. Začali jsme v malé skupince asi před pěti 
lety, kdy učil někdo z arabských studentů, ale pak se přešlo k odborným lektorům, kteří umí 
spisovnou arabštinu, mají praxi s učením. To jsou Češi. Chodí sem i muslimové, ale 
většinou  nemuslimové. Skupiny jsou malé, nemáme jich mnoho, ani reklamu tomu 
neděláme. Vyšli jsme z toho, že tu byl zájem o arabštinu, tak jsme chtěli udělat levný 
kvalitní kurz. Je jednou týdně tři hodiny. Zkoušeli jsme i dvakrát týdně, ale lidé jsou přeci 
jen limitováni časem. Jedna hodina stojí 55 korun. 

Jaká je návštěvnost knihovny? 

Většinou ji navštěvují muslimové. Není nijak velká, jsou tam především knížky v arabštině, 
pak v angličtině, málo jich je v češtině. 

Kdo se stará o webové stránky? 

Měli jsme různé etapy. Stránky byly založeny a spravovány jedním studentem z Jemenu, a 
když odjel, tak jsme je sloučili se stránkami brněnské islámské nadace. Nejsou, jaké by měly 
být. Jsou tam sice nějaké informace, ale já bych si to představoval jinak, přehledněji pro 
návštěvníka, který neví o islámu nic, aby si tam snadno mohl najít informace o islámu, což 
si myslím, že ty naše stránky neposkytují. 

Kdo určuje obsah stránek? Radíte se s brněnskou nadací? 

Děláme na nich společně. Oni vymysleli základní strukturu, rubriky. Dáváme tam vše, když 
je něco hotového, zkontrolovaného. V poslední době jsou málo aktualizované. 

Dostáváte ohlasy na publikované články na webu? Víte o někom, kdo by přišel na 
základě webu? 

Dostáváme hodně emailů, každý den jich chodí několik, na které se snažím odpovídat. Jsou 
to většinou otázky od muslimů, ale hlavně od nemuslimů. Otázky většinou týkající se islámu 
obecně.  

Výstavy pořádáte o čem? O islámu? 

Určitě, samozřejmě. Mohli bychom dělat nějaké akce zaměřené na kulturu, ale podle mého 
názoru my ani dobře nenaplňujeme tu funkci, kterou bychom chtěli dělat na poli prezentace 
islámu. Tak, někdy se třeba spolupracuje s jinou organizací na různých osvětových akcích, 
jako při výstavě, kdy jsme prezentovali soubor plakátů Objevte islám s textem, přeloženým 
do češtiny. V Praze, v Brně, Hradci Králové, Olomouci. K tomu byly vystaveny další věci 
jako různá vydání Koránu, kaligrafie, různé předměty..  

Jaký je zájem o muslimské rituály – obřízka, svatba, pohřeb? 

Nadace se snaží pomáhat při zajišťování všech těchto potřeb muslimů v rámci práva. Máme 
dost přísné podmínky třeba pro to, když někdo přijde s požadavkem uzavřít islámský sňatek, 
tak vyžadujeme, aby měl nejprve svatbu na českém úřadě. Samotný islámský sňatek nemá 
podle českých zákonů platnost. Pokud zemře někdo z muslimů, provedeme rituální omývání 
a přípravu zemřelého k pohřbu, a také modlitbu za zemřelého. Další je věcí pohřební služby. 
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Ve stanovách stojí, že poskytujete rady týkající se náboženských otázek. Na koho se 
čeští muslimové obrací více? 

Podle toho, o jaký problém se jedná. S různými věcmi chodí za mnou a já to potom imámovi 
tlumočím. Některé věci, které se týkají základních otázek kolem islámu, můžu zodpovědět 
já sám, ověřit něco v Koránu atd. Jinak na tyto věci máme imáma. Někteří lidé chodí přímo 
za ním, pokud hovoří arabsky nebo anglicky. Pomáhá řešit otázky týkající se fiqhu, 
modlitby nebo radí i v soukromých věcech. 

Jaká je odezva na výzvu k zakátu? 

Zakát je náboženská daň. A k tomu nijak nevyzýváme, každý věřící muslim ví, jestli má 
majetek na to, aby zakát odváděl, a pak si ho spočítá. Může jej dát přímo někomu, kdo  
v jeho okolí pomoc nejvíc potřebuje, nebo zde v mešitě do schránky. My to pak rozdělujeme 
mezi potřebné, nebo uprchlíky. To je práce správní rady, která sleduje potřeby lidí. Existuje 
formulář žádosti o zakát, pro lidi, kteří dostávají pravidelnou sociální pomoc. Pravidelně jej 
pobírá asi dvacet lidí, jsou mezi nimi i rodiny. Nejsou to částky, z kterých by se dalo žít, 
spíše přilepšení. Naší povinností je zakát rozdělit. 

Co by měla školka splňovat? 

Hlavně by měla naučit děti správným návykům, které by měly znát už z domova. Důležitý je 
také kolektiv, měli bychom se snažit alespoň v něčem nahradit dětem to, že nežijí v islámské 
společnosti. Děti se tam učí i arabsky. Rozděleny jsou podle věku, malé děti to mají jako 
normální školku, s tím, že se učí například co mají říct před jídlem, jakým způsobem chodit 
na WC a dodržovat hygienu, ale samozřejmě hlavní část dne si hrají, kreslí, stejně jako 
v každé jiné školce. Učí se také islámskému chování od útlého věku. Ty starší se učí i 
Korán, arabštinu.. 

Jaký má školka - škola ohlas u rodičů? 

Teď má školka docela dobrý ohlas. Hodně rodičů sem vozí své děti, i když nejsou z Prahy a 
to není lehké, vozit je tam a zpět. Hodně rodičů to využívá. Teď máme asi 50 dětí. Během 
prvního měsíce se to ustálilo, teď to kolísá. 

Bylo třeba získat nějaké povolení k provozu nedělní školy, je to vlastně něco jako 
náboženská výchova? Ne, já myslím, že na to není potřeba žádné povolení, je to vlastně 
něco jako zájmový kroužek, kam někteří rodiče dobrovolně vodí své děti.  

Plní nadace spíše společenskou nebo spíše kulturně-společenskou úlohu (umožňuje 
setkávání lidem stejného ražení) nebo spíše je hlavní úlohou rozvoj náboženského 
života (muslimského) v Čechách? 

 Cílem nadace je obojí, v islámu není nějaká hranice mezi náboženským a světským. I pro 
každodenní život najdeme v islámu pravidla, kterými by se měl muslim řídit. V islámu jsou 
doporučení, jaký vztah má muslim mít k Bohu, sám k sobě a také k ostatním lidem. Všechno 
tedy patří do islámu, i ten společenský život. Společenské aktivity můžeme brát jako součást 
činnosti nadace, a také i vyloženě náboženské akce jako jsou páteční bohoslužby a jiné, 
programy ramadánu apod. Mešita tady funguje i pro společenské akce jako jsou přednášky, 
organizace výletů, sportovních soutěží, konferencí, vzdělávacích programů. A je to i jakési 
společenské centrum pro muslimy, že se tady schází, mešita je tu proto, aby se tady potkali, 
aby se spolu viděli, řešili spolu třeba různé věci a učili se vzájemně. Mešita má velice široké 
využití. Ale bylo tomu tak i dříve v islámském prostředí, kde také byly zřizovány při 
mešitách madrasy, školy pro děti, dospělé, učil se tam Korán. Takže toto tady také funguje, 
byť v hodně omezené míře. 
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Jakým dílem přispívají do konceptu nadace samotní členové? Jak hodnotíte zapojení 
věřících do aktivit nadace? 

My se snažíme vytvářet podmínky pro ten provoz, ale mnoho aktivit si muslimové dělají 
sami, tu společenskou funkci mešity vytváří oni, my vytváříme rámec, aby to mohlo 
fungovat. A pod hlavičkou nadace nebo se souhlasem nadace probíhají vlastně všechny 
takové ty hlavní činnosti, např. nedělní škola pro děti, nebo kurzy arabštiny, páteční kázání 
v mešitě, sobotní přednášky, návštěvy uprchlických táborů. Některé aktivity řídí přímo 
správní rada, některé koordinuje nebo na ně jen dohlíží.  

 

Do jaké míry se zapojují ženy a do jaké míry muži? V čem jsou specifické příspěvky 
převážně českých žen a převážně mužů cizinců? 

 Ženy jsou obecně poměrně aktivní, například na poli charitativní činnosti, tam hlavně jsou 
ženy aktivní. I třeba při  přednáškách nebo překladech, co nadace organizuje, nebo články v 
časopisech, které vydává, tak tam, když potřebujeme nějakou pomoc, tak se obracíme na 
Češky muslimky, které jsou více aktivní a ochotné pomáhat. Mužů je poměrně méně a jsou 
více zaneprázdnění. Ženy jsou možná víc obětavé a ochotné pomáhat a je jich také víc, jsou 
schopny leccos udělat. Mezi muži - cizinci je třeba zase jazyková bariéra, takže na poli 
osvěty nemohou být tak činní. 

Vyskytli se někdy ve Vaší instituci rozdílné názory, kde byste cítil, že mají základ 
v kulturní rozdílnosti členů? 

Nic se mi nevybavuje, takže asi to nebude nějaký velký problém. Členové správní rady jsou 
zde dlouho, předseda tu žije dvacet let, a i když má kořeny jiné, zná dobře naši společnost. 
Názory sice někdy máme jiné, ale to považuji za normální a nedával bych to do souvislosti 
s rozdílnými kulturními prostředími, ze kterých členové pocházejí.  

Spolupracujete s některými neislámskými institucemi?  

Dělali jsme například jeden projekt ve spolupráci s Multikulturním centrem. Byly to 
přednášky pro školy o různých náboženstvích, ještě společně s křesťany a židy, jezdili jsme 
po celé republice. Multikulturní centrum nás kontaktovalo a my jsme vytvořili svůj koncept. 
Kromě škol jsme v kontaktu také s jinými organizacemi, které nás zvou na přednášky, se 
státními úřady, např. Správou uprchlických zařízení, přes kterou kontaktujeme uprchlíky, 
s organizací Adra, přes kterou jsme realizovali pomoc postiženým živelnou pohromou 
v zahraničí. 

Spolupracujete s některými islámskými institucemi ze zahraničí?  

 Určitou dobu byla spolupráce s jednou organizací ze Saudské Arábie, která má pobočky i 
v Evropě, tak ta nám pomohla třeba při organizaci táborů, nebo nám pošle někoho 
z přednášejících na tyto akce. Jmenuje se World Assembly of Muslim Youth. 

Byl koncept nadace inspirován někde v zahraničí nebo vychází čistě z českých 
podmínek? Existuje spolupráce se zahraničními institucemi?  

Spíš vycházíme z těch podmínek, co jsou tady. Reagujeme na potřeby komunity tady u nás. 
Ty podmínky u nás jsou dost odlišné například od Německa, Rakouska, Francie, Anglie, 
složení té komunity je jiné, i počet muslimů. 

Arabů je tady asi nejvíce, od Maroka, přes severní Afriku až po Blízký Východ. Nevím 
z které země je tady nejvíc… Alžířanů, Syřanů, Egypťanů je tady poměrně dost, z Jemenu 
jsou tady, z Palestiny, ale samozřejmě jsou tu i Bosenci, Albánci, Čečenci, Indonésané, 
Dagestánci, Pákistánci, Afghánci. Je to taková mozaika z mnoha zemí. 
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Máte kontakty na nějaké islámské učence v Evropě a využíváte jejich fatwy? 

Využíváme. V Evropě je takový výbor pro udělování fatew, má sídlo v Irsku, a jsou tam 
různí učenci hlavně z Evropy, kteří znají dobře evropské prostředí, protože fatwa by měla 
brát ohled na místní podmínky. Fatwa se někdy může poněkud lišit na podobnou otázku 
pro evropské prostředí a pro muslimské země, případ od případu. 

Spolupracujete s neislámskými náboženskými institucemi? 

Určitě. Snažíme se využívat kontaktů především s křesťanskými organizacemi, kterých je u 
nás nejvíc. Můžeme dělat mnoho společných věcí – od dialogu mezi náboženstvími pro 
veřejnost, přes společné projekty. Teď pracujeme na společném multireligiózním kalendáři. 
V jednání je také společná modlitebna v rámci ruzyňského letiště, na Západě běžná věc. 
Jednáme společně s Ekumenickou radou církví a Židovskou obcí se správou letišť. Spojili 
jsme se ve společném názoru na nový zákon o eutanázii. To se hodně objevovalo v médiích. 

 

Jak vybíráte knížky, které se budou publikovat? 

Nevybírám sám, máme k tomu skupinu lidí, překladatele, ti, co dělají korektury, až do 
konečné podoby vydání. 

Radíte se s imámem? 

V tomto máme již dlouhodobý plán, takže ne. Ten plán jsme udělali v týmu lidí, kteří tady 
žijí už nějakou dobu a znají českou společnost. Vědí, jaké tituly vybrat pro nemuslimskou 
veřejnost i pro muslimy. 

Jak se díváte na problematiku kolem práva šaría? Uznává ho nadace jako 
rovnocennou součást islámu? Vidíte kompatibilitu s demokracií?/Modifikovaná šaría? 

Islámské právo může být uplatňováno jen v islámské společnosti, kde žije většina muslimů, 
a ti si to přejí. Je to celý právní systém, který je nutné znát a vědět, jak se aplikuje. Některé 
aspekty islámského práva se liší například od našeho práva, což je logické. Ale i v rámci 
neislámských zemí jsou často velké rozdíly v právních systémech. Jedním z odlišných znaků 
šaríi od evropských zákonů je to, že evropské zákony se každou chvíli mění, závisí na vládě, 
která se zrovna dostane k moci, kdežto islámské zákony, koncept lidských práv apod. člověk 
nemá právo měnit. Byly zjeveny Bohem. 

Docházejí do mešity i šiítští/jiní muslimové? Přijímáte je? 

Ano, chodí, i když je jich velmi málo. Odpovídá to zhruba poměru šíitů ve světě, kterých je 
méně než 10%. My s tím nemáme problém. Chceme být otevření. 

Lze specifikovat, jaký islám oficiálně prezentujete?  

Reprezentujeme ve světě většinový sunnitský islám. Snažíme se jít střední cestou, jak 
přikazuje Korán.  

Jak se díváte na českou společnost? Cítíte se být více muslim nebo Čech? 

Určitě jsem změnil způsob života, nicméně jsem pořád Čech, a nevidím v tom problém. 
Islám beru spíše jako způsob života. Snažím se být dobrý muslim a současně i Čech, který 
žije v této společnosti. Nechci se nějak izolovat. Naopak. Chtěl bych, a myslím, že všichni 
muslimové by se měli snažit integrovat se do společnosti. Ale ne asimilovat. Některé země 
Evropy by chtěly jiné kultury asimilovat. Asimilace pro mě znamená, že člověk ztratí 
identitu, splyne, žije jako průměrný vzorek společnosti. Ale ani samotná česká společnost  
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přece není homogenní, je tu mnoho různých názorových skupin, vyznání apod. Jsme 
součástí mozaiky multikulturní společnosti. Evropa již je multikulturní. Jsme jednou z těch 
komunit, a přál bych si, abychom byli integrovaní, ne izolovaní. 

Co můžete nabídnout české společnosti a co ona Vám? 

Někdy cítím, že se sekulární společnost ubírá k špatnému konci, když se budou bourat 
nejrůznější tabu, vše se bude uvolňovat, nebudou žádné hranice. Monoteistická náboženství 
mohou společnosti dát určité osvědčené principy. Člověk se totiž za tisíce let své existence 
v podstatě nezměnil. Není dobré, když nějaká společnost změní tabu, které je tady již věky. 
V sekulární společnosti je nejvyšší autoritou člověk a ten rozhoduje podle svého úsudku, 
který je velmi omezený. V náboženském životě je to jinak. Myslím, že mnohem správněji. 
Na sekulární společnosti mi vadí promiskuita, pornografie, eutanázie, sňatky homosexuálů, 
ústup významu rodiny, pohled na alkohol, drogy. V islámu jsou ohledně těchto věcí jasná 
pravidla, která se mají dodržovat, a je to tak pro člověka i pro společnost lepší. 

Co může dát zase evropská kultura? 

V současnosti je mnoho zemí s převahou muslimského obyvatelstva v dost neradostném 
stavu, což je dáno vývojem za posledních několik set let. Chybí dostatek vzdělání, které má 
přitom v islámu tak vysokou prioritu. Evropa dále může být příkladem v cílevědomosti, 
pracovitosti, houževnatosti. To ale neznamená, že toto chybí v samotném islámu. Kdyby ti 
lidé žili podle islámu, takové problémy by nebyly. Ale vzdělání je tam na nízké úrovni. 

Jak se stýkají muslimové s nemuslimy? 

Žijí více mezi muslimy, ale nevylučuje se, aby se stýkali i s nemuslimy. Pracují, studují, tak 
mají samozřejmě kamarády, kolegy z práce. Znám hodně muslimů, kteří se běžně a rádi 
stýkají s nemuslimy. Samozřejmě se ale nevyhneme tomu, že bližší vztahy budou mít 
v rámci muslimské komunity. Také já jako Čech mám kontakty i mimo muslimskou 
komunitu. Kontaktům s úřady, školami se nevyhneme a v rámci osvěty, kterou děláme, 
musíme komunikovat s veřejností. 

Jak se díváte na možnost vzájemného porozumění mezi Vámi a českou nemuslimskou 
společností? 

Z naší strany se snažíme o co nejlepší vztahy. Nikoho nejen neprovokujeme, ale ani 
neomezujeme na jeho svobodách. Neustále zdůrazňujeme, že musíme dodržovat zákony 
země, ve které žijeme. Snažíme se reagovat na radikální názory jak ze strany muslimů, ale 
vystupovat i proti antiislámským projevům a protináboženské nenávisti.  

Jaký je cíl nadace: šířit islám či jen vytvářet podmínky pro zájemce o něj, koexistovat; 
tzn. Snažit se mít kolem sebe informovanou neislamofobní společnost, která bude mít 
respekt. 

Tak prvním úkolem je vytvořit co nejlepší podmínky muslimské komunitě v nemuslimské 
společnosti, to jsou programy pro muslimy, dále je to charita a třetí oblast bych nazval 
objektivním informováním o islámu. 
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Příloha 2 
 
Rozhovor se Simonou ze dne 5.4. 2006  (2.věková kategorie, viz. kap. 4.1. 
Metody a zpracování výzkumu) 
 
Kdy jsi konvertovala? Jak jsi se dostala k islámu? Vyznávala jsi něco jiného? 
Konvertovala jsem před rokem a půl..napřed  jsem se k tomu dostala od naprostý nechuti 
k islámu, protože jsem znala hodně špatný představitele islámu, spíš muslimy..a potom jsem 
se seznámila s dobrýma, jak s chlapama tak s ženskýma..a ..přes ženský muslimky jsem se 
k tomu dostala.. 
 
 Jaké zdroje k seznámení s islámem jsi využívala? 
První knížka, kterou jsem měla byl Korán, který mě ze začátku moc neoslovil. Moc se mi to 
nelíbilo, přišlo mi to nudný..a pak sem spíš začala číst obecně..knížky o islámu, 
o křesťanství i o židovství, i různý spíš ty mystiky, něco se věnovalo střetu islámu, a třeba 



 111 

viz Bosna a Hercegovina, jak sem tam ty etnika nemaj moc v lásce..no a pak jsem se dostala 
k českým muslimkám, tak jsme se začaly spolu bavit, o literatuře a o islámu, a přečetla jsem 
si ještě jednou Korán a už jsem toho zůstala. 
 
 
Změnil se svět po konverzi? Jak se ti změnil svět po konverzi? Jakou část tvých přátel 
tvoří muslimové? Jak vnímáš tyto vztahy? Sházíš se s přáteli i mimo mešitu? 
No řekla bych to tak, že tím, že jsem dostudovala, tak mý kamarádi z vysoký se odstěhovali 
a jsou daleko, takže momentálně spíš tak osmdesát procent, to jsou muslimové, a ti původní 
kamarádi to jsou spíš kamarádi z města, který znám od dětství. A jinak spolužáci, kteří jsou 
nemuslimové, nebo hodně blízký kamarádi z vysoký, ale jak říkám, spíš jsou to už teď 
muslimové. 
 
S přáteli se scházíš hlavně v mešitě nebo mimo ní? 

Většinou je to jakoby důvod se sejít. Že se tam setkáme při přednáškách, pokecáme, a 
domluvíme se tam, že deme nakupovat.  

Takže je to takový výchozí bod. 

 
Za jakým účelem chodíš do Nadace? Na jaké akce? 
Na různý přednášky, nebo setkání, oslavy, nebo se jenom tak pobavit s holkama, příjemně 
strávit čas, domluvit se na ňákou další akci.. 
Spíš chodím do mešity na Čerňáku, protože tam jsou přednášky o víkendu, přes tejden 
nemám čas.. 
 
Jak často chodíš do mešity/Nadace? 
Tak jednou za čtrnáct dní. Spíš na přednášky. Kázání má nevýhodu v tom, že je většinou 
kolem jedný hodiny, kdy většina lidí pracuje.  
Nebo chodim na svatbu, nebo na oslavu, když je svátek nebo nějaký speciální důvod. 
 
Čerpáš z knihovny v mešitě nebo z přednášek?  
Spíš čtu časopisy Al Manáru a Hlas anebo literaturu z knihovny, ty brožurky, co tam jsou. 
 
Chodíš se do nadace spíše modlit nebo načerpat znalosti? Nebo načerpat energii 
z ostatních lidí stejného vyznání? 
Hodně se vzdělat, duchovní prožití..to mi příde spíš duchovnější doma se tomu věnovat.. 
a taky udržovat komunitu, cítit se pevnější oproti tomu vnějšímu světu.. 
 
Spojuje se ti islám neoddělitelně s Nadací? Kdyby tady Nadace nebyla, jak by se 
změnil tvůj život? 
Nadace má vzdělávat, utužovat v té víře. Pokud by ta Nadace nebyla, nebyli by kolem 
muslimové, tak buď by se to vyhrotilo tak, že by se ten člověk naopak obrnil, stal by se 
silnějším muslimem, anebo by postupně upadal.. 
 
Jak tě oslovovaly/jí přednášky a další produkty Nadace? 
No přednášky určitě jsou přínosný, je dobrý, že jsou, dá se z nich hodně čerpat, jsou hodně 
přínosný, je teda nevýhoda v tom, že jsou většinou s českým překladem z arabskýho 
originálu a překládaj to zase Arabové, takže ten překlad je zdlouhavej, pomalej a takovej 
roztahavej, tekže odvádí pozornost.. 
 
Kde trávíš svůj volný čas? Tvé nejmilejší místo? 
Různě. Doma lenoším, nebo si du zacvičit, nebo ňáký akce.. 
  
Jaké máš koníčky? 
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Práce.(smích) pak asi ten sport hodně. Mám ráda přírodu, mám ráda hodně květiny, úplně 
miluju zahradu..Knihy mám ráda. I historii. 
 
Co všechno instituce provozuje? 
Určitě ty přednášky, pak se tam třeba pořádaj, pokud se dozvím, svatby nebo oslavy 
narození dítěte, zásnuby, hlavně takovej ten společenskej život nahrazuje..to je vlastně 
jakoby kulturní vyžití, kulturní duch. Jinak taky charita se tam organizuje, různý akce, 
hlavně teda pomoc tomu třetímu světu, ale i vzájemně. Když se nějaký muslim dostane do 
potíží, tak se pořádaj sbírky na muslima, organizuje se třeba, když někdo potřebuje pohlídat 
děti.. 
 
Účastnila ses nějaké svatby?  
Dvou, moc pěkný.. není jako klasická česká svatba..oddává se zvlášť. Sňatek se pořádá 
s pohledy nevěsty za přítomnosti prostředníka a pak se oslavuje odděleně, buď se jenom daj 
zákusky a pak se povídá a kecá, anebo se s holkama tancuje. Klasická oslava, akorát že tam 
není alkohol, nejsou tam muži, takže ty ženský se baví společně. Jinak oblečení 
taky..všichni jsou nastrojeni..příjemná atmosféra.. 
 
Co víš o organizační struktu ře Nadace?  
Po duchovní islámský stránce je základem imám, a kolem něj se sdružují ti muslimové, kteří 
jsou silně věřící, kteří se vzdělávají a potom pomáhaj imámovi tydle vzdělávací akce a 
potom je taková ta ekonomická stránka, kde je ředitel islámský nadace, který se stará o 
chod, hospodaření, rozpočty..o to se spíš staraj chlapy..ženská část je oddělená, ta se spíš 
stará potom o tydle společenský a kulturní události. 
Jaký je právní status Nadace? 
Nevim.. Islám je registrovaný, ne? 
Jsou zapojený nějaké ženy? 
Spíš po tý ekonomický stránce, než po tý duchovní. A ženský pořádaj zase ty charitativní 
akce, třeba v Brně jsou ženský zastoupený víc, protože je tam poměrově míň chlapů  a ty 
ženský jsou víc aktivní..tady je víc aktivních mužů.. 
Účastnila ses valné hromady? 
Ne. 
 
Sleduješ její mediální prezentaci? Jak se ztotožňuješ s jejími názory? 
 Ano. Ne ve všem s ní souhlasím. Myslím, že se nestaví výrazně negativně vůči 
teroristickým útokům a podobným záležitostem.. Ačkoli to odmítají, myslím, že by to měli 
víc medializovat. Snažit se to víc medializovat. Vím, že jim to média kolikrát nedovolí, ale 
myslím, že by se to měli snažit prosadit i třeba do těch hlavních zpráv, kde by to mělo být. 
Jak jsi se postavila ke karikaturám? 
No, nemyslím si, že tím chtěli vyloženě pošpinit islám, spíš vyjádřili to, co si lidi myslí o 
dnešním islámu..nemyslím si, že by chtěli vyloženě útočit, urážet Mohameda, spíš chtěli 
zobrazit dnešní pojetí islámu. 
A jaký je tvůj názor na postoj Nadace? 
Nadace k tomu měla docela přiměřenej, docela odpovídající postoj.. 
 
Jak hodnotíš činnost vedení? Jak hodnotíš provoz nadace? 
No tak sou tam chyby určitě..vedou to chlapy (smích).. dalo by se tam něco zlepšit, ale 
vzhledem k tomu, že není tolik peněz, není tolik lidí, který by to organizovali a jsou v něm 
zastoupeny hodně rozdílný osobnosti, takže je to každá jiná organizace, těžko se to dává 
dohromady.. 
V čem konkrétně? 
Nevim, teď nevim. 
 
Jak ti vyhovují zdejší podmínky? Jak hodnotíš provoz? 
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Docela to ujde.. no nevyhovuje mi tam v centru sociální zařízení, záchody, kde je většinou 
mokro a špinavo, podle mě. Jinak jo.. 
 
Které osoby považuješ za zvláště významné pro tuto organizaci? 
Já myslím, že pan Sáňka se tomu velice věnuje a dělá pro to hodně. A myslím, že i jeho 
vystupování je hodně příjemný a takový korektní a působí dobře. 
 
Šla bys s náboženským problémem za imámem?    
Já k imámovi nemám ňáký bližší vztah. Ňák výrazně..je to hodnej člověk, má dobrý názory, 
ale tím, že je Arab a nemluví česky, tak asi bych zašla spíš za Čechem.. 
 
Za panem Sáňkou? 
Možná, že jo. 
 
Jak hodnotíš činnost imáma? 
Je na něm vidět, že je Arab, že má trošičku jinou mentalitu, než my Češi, takže si myslím, že 
by možná pro nás byl lepší jako imám někdo z Evropy. Protože celkově on působí, co se 
týká..myslím, že by byl lepší někdo  bližší, třeba z Bosny jsou dobří, ale i třeba konvertita, 
kterej studoval šarí‘u v arabský zemi, islámský, ale Evropan. Nebo aspoň podle mě by ten 
imám měl mluvit minimálně anglicky, nebo lepší by bylo, kdyby mluvil česky, protože tady 
už žije několik let a měl by se snažit nám přizpůsobit, aby se nám mohl věnovat přímo 
individuálně.. 
Kde se např. projevuje jeho arabská mentalita, jak říkáš? 
Styl jeho výkladu je jakoby bližší tý arabský mentalitě než naší. Nebo takhle. Znám i 
arabský šejchy, kteří mi přišli víc otevřenější, že je to možná spíš v jeho osobnosti. Každej 
sme prostě jinej, takže mě náš imám prostě nevyhovuje, tím nechci říct, že je špatnej. 
Takže nejde o výklad přednášek, ale spíš o formu, jak vykládá? 
Ano. Mám pocit, že v něčem moc nerozumí evropskýmu pohledu. Třeba co se týká 
hypotéky..podle islámu, je zakázaný koupit si byt, nebo cokoli většího na hypotéku. Spousta 
islámských učenců hypotéku upravili pro Evropu, protože je tady dovolená a naopak pokud 
to nedovolíme, způsobíme, že nebudeme celej život mít našetřeno na vlastní byt a budeme 
platit někomu, takže spíš budeme okrádat sebe. Kdežto tendle imám to vykládá opravdu tak, 
že je hypotéka zakázaná. Ale třeba Qaradáwí, jestli znáš, to povoluje. Takže myslím, že by 
tady měl žít delší dobu, aby pochopil, že se to dá takhle přijmout. Je to něco jako, bych to 
brala, jako nutný zlo, který by se mělo akceptovat. 
 
Jak se díváš na působení Nadace na poli osvěty? Co by pro to měla udělat?  
Určitě by se našlo, že by se měli víc angažovat, ale na to kolik málo lidí to dělá, se docela 
hodně činí. 
Myslíš si že nadace oslovuje veřejnost? 
Neřekla bych, že přímo oslovuje, ale pokud je oslovena, tak potom vystoupí docela dobře. 
Myslíš tedy, že má alespoň respekt? 
Ano. 
 
Jak hodnotíš působení Nadace v oblasti charity?  
Dobře, dělaj hodně táborů hlavně pro Čečensko, a vůbec uprchlický tábory, charitu dělaj pro 
postižený lidi muslimy i Čechy muslimy, ale vim, že i pro ňáký nemuslimy. 
Vím že peníze, který jsou ze zakátu, jsou přerozdělovány docela dobře. 
 
Jak odevzdáváš zakát? 
To se dává ve formě finanční částky. V mešitě. Není to kontrolovaný, je to dobrovolný a asi 
záleží na svědomí, kolik dá. 
Zakát je povinnej dát na konci ramadánu, sadaqa je obecně dobročinnost. 
 
Je něco, co by nadaci chybělo? Nějaká funkce, kterou bys ocenila? 
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Myslim si, že by měli pořádat víc společenských akcí, měli by se snažit víc dávat 
dohromady..myslím, že se příliš oddělují muži od žen..takhle je správný, že jsou oddělení, 
ale měli by ..aby spolu víc komunikovali a měli víc možnost navazovat styky, který jim 
pomůžou třeba obchodně, aby se to neoddělovalo, pak se neznaj ty obce a je to škoda, aby 
se neznali.. 
 
Nechala by sis poradit v osobním životě od vedení?  
Asi bych nepodala dotaz přímo osobně, že se týká mě. Spíš bych to podala přes někoho 
zprostředkovaně, ať neví, že jsem to já. Asi bych se spíš zeptala z představitelů ženských, 
který sou mý kamarádky a věřím jim. 
 
Nechala by sis zařídit sňatek? 
Možná zprostředkovat seznámení, protože je to potom plýtvání času na někom..myslím, že 
jako druh seznamky určitě je to dobrý.. 
 
Co by mělo být posláním nadace? Spíše sloužit členům nebo veřejnosti??  
Oboje dohromady by měla.  
 
Pomáhá ti nadace strukturovat rok svátky? 
Jsou dva svátky, tak na ty sem byla oslava o víkendu, protože nežijem v islámský 
společnosti a když ten svátek vyjde na všední den, tak bohužel..smůla. 
Ramadán pomáhá třeba určit nový rok.  
Na večeře jsem tehdy chodila docela a je to velice příjemný a velice hezký. 
Při ramadánu je velkej íd a při hadždži malej íd. Kázání bývá ráno kolem devátý a potom 
kázání začíná vlastně ten svátek. Co bych teda řekla, že na ten íd je zvyk si dávat dárky, 
takže jsou to defakto jakoby vánoce. Takže muslimský  děti nejsou ochuzený o vánoce, 
protože oni to maj součástí toho ídu. Když se to spočítá tak ten íd, jeden den plus tři dny po 
tom, to jsou čtyři dny, to jsou vánoce.  
Jen při tom velkým? 
Hlavně při tom velkým a i při tom malým se dává. A je napečeno, navařeno, uklizeno, takže 
jsou to jako vánoce 
 
Cítíš se jako konvertitka jinak? 
Já to nemůžu srovnat, protože se bavim jenom s Češkama konvertitkama. S Arabkama se 
nebavim. Takže tam jsme všechny stejný. 
 
Předkládá Nadace správný vzory islámskýho života? 
Nevim jestli bych řekla, že Islámská nadace, ale muslimky kamarádky dávaj docela dobrej 
základ rodiny a pro budoucí život. 
V přednáškách se tomu věnují? 
Ano. 
 
 
Jak se díváš na požadavek nemíchání pohlaví? 
Je dobře nemíchat, je dobře udržovat odstup, ale to, že se spolu dva baví, není míchání. Tak 
já sem to takhle pochopila: tím, že má ženská hidžáb, tím pádem si už sama vyhledává to 
oddělování. A ví, že prostě s tim chlapem nemůže tancovat, nemůže s nim flirtovat, takže 
ona sama pak tu zábavu hledá u ženských, takže ona to nemíchání dodržuje. Neměla by mít 
možnost zase aby to setkávání.. aby tý ženský potom nepřišlo normální, že když má šátek, 
tak se může s ním prostě chytat za ruku a tak. Ale určitě společný školy, spolu do restaurace, 
posedět na kafe pokud je to za účelem pracovním..kamarádství je těžkej pojem..mělo by být 
jasný u obou, že jde o kamarádství. 
 
 Jak se ztotožňujete s nošením šátku atd?  
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Já ho sama nenosim, neplánuju ho nosit..Vím že tu svou funkci má, a že je důvod, proč ho 
nosit, ale nechápu to jako úplnou povinnost. 
 
 Jak by Nadace /vedení přijímalo muslimku, která chodí bez šátku? 
Myslím, že ji přijímaj docela dobře, protože ví, že víc než padesát procent holek ho nenosí. 
Je teda rozdíl nenosit ho na ulici a potom v mešitě. Při setkání dejme tomu s muži v mešitě, 
tam myslim, že by ho měla mít. 
 
Jaký islám nadace prezentuje?        
Já myslim, že prezentuje střední cestu islámu. Sunny. Myslím si, že by měla být víc 
otevřená i pro šía, myslim, že sunna i šía jsou muslimové, akorát se v něčem na něco dívají 
jinak, ale měli by komunikovat spolu a brát se za sobě rovný. 
 
Neměla jsi nikdy vnit řní rozpor s tím, co je ti v Nadaci předkládáno? 
V něčem mám liberálnější pohled. Takže ne všechno prostě přijímám.  
 
Odkud hlavně čerpáš znalosti o islámu? Co jsi se v nadaci naučila? Stále čerpáš? 
Hodně z mešity a hodně z internetu, jak z českých stránek, tak hodně z angličtiny. Ale asi 
víc z internetu. Tak šedesát ku čtyřicet..sedmdesát ku třicet.. 
Myslím, teda, že by mešita měla mnohem víc vzdělávacích akcí, mnohem víc přednášek.  
 
      Měl někdy někdo spor s vedením, členy? 
Já nevim, a ani vědět nechci. 
 
Setkala ses někdy v Nadaci s kontroverzemi, které byly způsobeny kulturními rozdíly? 
Existují v nadaci kulturní t řenice? 
Mezi Evropou a arabským světem třeba? tak to vypni. 
 
Jak se zapojuješ do činnosti nadace?  
Chodim na přednášky. (smích) 
 
Myslíš, že je dobře, když se členové konvertité zapojují? 
Myslim si, že je to hodně dobře. Hlavně kvůli předkládání islámu české populaci. 
 
Kdo by měl být v čele Nadace? 
Vzdělaný člověk, který tomu rozumí a předkládá to rozumným způsobem. 
 
Jak se stavíš k ostatním náboženstvím? 
Myslím si, že je to každýho osobní postoj a věc, že by měl každej dělat to, co sám cítí, a 
pokud ho to uspokojuje. Určitě nemá ubližovat ostatním. Ale nevidim rozdíl, jestli je někdo 
nevěřící, nebo muslim nebo žid. Jakejkoli..buddhista..prostě měli by mezi sebou vzájemně 
komunikovat a hlavně by si neměli ubližovat. 
Jak se stavíš k hudbě?  
Já mám hudbu ráda a poslouchám. 
Jak se stavíš k odpadlictví? 
Je to každýho osobní věc, jenom mi přijde mi docela nefér, pokud se dostane dovnitř tý 
komunity a potom navenek prezentuje spíš osobní rozpory mezi členama, mě to příde jako 
když se manželé rozvádí, potom na sebe hází špínu, i když ta špína vychází úplně z něčeho 
jinýho. 
Jak se stavíš k šarí‘e?  
No měl by to být základ. 

Právního systému? 
No myslim i života. 
Vnímáš varianty, nebo ji přijímáš komplexně celou? 
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No, ne celou. 
Může žena sama cestovat? 
Může cestovat. Podle šaríy to je, aby jí chránili, aby nebyla sama, ne ženy by nemohla 
cestovat. Ale pokud musí, tak samozřejmě. 
 
Kde získáváš oblečení?  
No v obchodech,.myslím, že se dá. Musí se hledat a je to hodně hodně drahý.. 
V mešitě? 
Tam je to předražený.  
A maso halal? 
No když mám možnost a jdu kolem, tak jo, ale nevyhledávám to. 
 
Jak bys sama sebe charakterizovala? Muslimka_Češka? Evropanka? Nebo mozaika? 

Já si myslím, že sem stoprocentní Češka a zůstanu jí. Jsem teda muslimka, ale Češka. 
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Příloha 3  

 

Mešita Islámské nadace v Praze „Černý Most“ v Blatské ulici 1491, 198 00  

Praha 9 

 

 

 

 

 

 


