
SAŠA 

Jmenuji se Saša. Maminka je židovka, přistěhovala se s rodiči z Izraele. Tatínek je Čech, ale podle 
židovských zákonů jde židovství v linii matky. Já mám jednu část rodiny ortodoxní, můj strýc, maminčin 
bratr, je dokonce rabín.
U nás doma probíhá šabat spíše z tradice, nikoli z náboženských důvodů. Sobota je krásný den odpočinku, 
kdy pouze jíme a modlíme se. Ani na televizi se nekoukáme. Občas zajdeme do synagogy. Více slavíme 
pesah. Je to jeden z nejdůležitějších židovských svátků, nesmí se jíst nic kvašeného, ani doma nesmí 
být žádné kvašené potraviny, jako je například chleba nebo pivo. Víno je košer. A pro pesah se specielně 
košeruje navíc. Převaří se, a to už pak nebude kvasit. Vánoce neslavíme, v době kolem katolických 
Vánoc slavíme svátek zvaný chanuka. Je to velmi veselý svátek, který trvá osm dní, a každý den zapálíme 
na osmiramenném svícnu další svíci. V Izraeli jsou během chanuky zavřené školy. Vzdělání beru jako 
důležitou věc, v budoucnu chci studovat medicínu a léčit lidi.  

SAŠA 

Jmenuji se Saša. Moji rodiče se do České republiky přestěhovali z Polska. Jsme katolíci a víra je důležitou 
součástí našeho života. Tatínek tady pracuje na stavbě jako dělník. Maminka nemůže žádnou práci 
najít, je nezaměstnaná. Od malinka chodím s rodiči do kostela, moje maminka umí hrát na varhany a já 
v kostele s oblibou poslouchám, jak hraje. V Polsku je hodně věřících lidí a oslavy Vánoc a Velikonoc 
vypadají jinak než tady v České republice. Chodíme více do kostela, více se modlíme. Vánoce bez 
návštěvy večerní mše si nedovedu představit. Vzdělání beru jako důležitou věc, v budoucnu chci studovat 
medicínu a léčit lidi. 

SAŠA 

Jmenuji se Saša. Pocházím z Egypta, jako celá má rodina, a v České republice žijeme 4 roky. Na ulici si 
nás každý všimne, protože ženy z naší rodiny si zakrývají vlasy šátkem, kterému říkáme hijab. Muslimky 
nemohou mít odhalené vlasy nebo třeba kotníky. Je pro nás důležité vykonávat několikrát denně 
modlitbu, i když je to často velmi těžké. Občas musíme taky držet půst, například když je ramadán. Taky 
bychom měli alespoň jednou za svůj život vykonat pouť do Mekky, což je pro nás svaté místo. Vzdělání 
beru jako důležitou věc, v budoucnu chci studovat medicínu a léčit lidi.

SAŠA 

Jmenuji se Saša. Rodiče pochází z Vietnamu. Že mám něco společného s Asií, poznáte pouze podle mých 
očí. Česky mluvím stejně jako mí vrstevníci a většina z nich mě tak i bere. Ale ani oni občas nechápou, 
proč si nikdy nevydupu, co chci. Ale u nás se s rodiči prostě nediskutuje, co řeknou rodiče, to platí, a tak 
to bude. Myslím, že tady nikdo nebere náboženství vážně. U nás vyznáváme buddhismus. Každý měsíc, 
1. a 15. asijského kalendáře, dáváme na oltář předků ovoce, pití, květiny a zapalujeme vonné tyčinky. 
Mamka se před oltářem modlí buddhistickou modlitbu.  Tatínek pracuje ve své čínské restauraci. Občas 
mu tam s maminkou a se setrou pomáháme. Vzdělání beru jako důležitou věc, v budoucnu bych rád byl 
lékařem. 

SAŠA 

Jmenuji se Saša. Narodila jsme se ve Spojených státech, ale nyní žiji zde v České republice. Tatínek 
pracuje jako manažer jedné veliké americké společnosti. Do České republiky nás z Kanady, kde jsme 
také bydleli, poslala fi rma, pro kterou tatínek pracuje. Maminka studovala práva, ale pracuje jako 
cvičitelka jógy a je členkou hinduistického spolku. S naší vírou – hinduismem – mám jediný problém, 
a to ve školní jídelně. Nejíme totiž hovězí maso a to je tady v Česku, kde je plno svíčkové a guláše, někdy 
těžké. Vzdělání beru jako důležitou věc, v budoucnu chci studovat medicínu a léčit lidi. 




