
Staronová synagoga 

Jedná se o nejstarší aktivní sy-

nagogu v Evropě. Byla postave-

na ve 13. století křesťanskou 

hutí jednoduše proto, že jí za to 

Židé zaplatili. Je to starý gotic-

ký typ synagogy, kde ženy sedí 

za zdí a muži v hlavním sále a 

bima, pódium, kde se čte text 

tóry, je uprostřed. Na půdě 

Staronové synagogy měl rabi 

Löw ukrýt bájného golema, kte-

rý se tam prý skrývá dodnes. 

 

Maiselova synagoga 

Mordechaj Maisel byl primas 

pražského Židovského města, 

který půjčoval peníze dokonce 

samotnému císaři Rudolfu II. 

Byl tak bohatý, že si mohl do-

volit postavit rodinnou synago-

gu. Dnes se v ní nachází expo-

zice Pražského židovského mu-

zea. 

 

Pinkasova synagoga 

Tuto synagogu nechal postavit 

další významný obyvatel Jose-

fova, Aron Mešulam Horowitz. 

Dnes se v ní nachází památník 

obětem šoa. Na jejích zdech je 

napsáno na 78 000 jmen lidí, 

kteří ztratili život ve vyhlazova-

cích táborech. 

Klausová synagoga 

Klausová synagoga se nachází 

hned vedle Starého židovské-

ho hřbitova. Jako jediná v 

České republice je postavena 

v barokním slohu. Dnes se v 

ní nachází expozice o židov-

ských zvycích a svátcích. 

 

Starý židovský hřbitov 

Na tomto hřbitově se pohřbí-

valo zhruba od 15. do 18. sto-

letí. Nachází se na něm přes 

100 000 pohřbených a na 12 

000 náhrobků. Na ty se po-

kládají kamínky jako připo-

mínka putování Židů po pouš-

ti. Mezi nejslavnější pohřbené 

patří rabi Löw. Pokud položíte 

na jeho hrob kamínek, prý se 

vám splní přání. 

 

Španělská synagoga 

 

Španělská synagoga je nej-

mladší synagogou na Josefo-

vě. Je postavena v maurském 

slohu a název Španělská do-

stala podle maurského hradu 

Alhambra v dnešním Španěl-

sku, který svým vzhledem při-

pomíná. Zajímavostí je, že zde 

jako varhaník působil Franti-

šek Škroup, autor české hym-

ny. 
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OTÁZKY: 

1. Jak se jmenoval slavný žid, který půjčoval peníze i Rudolfu II.? 

2. Klausovu synagogu obklopuje Starý židovský ……… 

3. Jak zní příjmení významného českého novináře a politika, který pobýval v domě 

číslo 3 mezi Klausovou a Staronovou synagogou? 

4. Jak se zdraví Židé? 

5. Jak se jmen jmenuje spolek izraelských letců, jehož cedule visí v Maiselově ulici 

nedaleko Staronové synagogy, na židovské radnici? 

6. Má socha u Španělské synagogy motýlka nebo kravatu? 

7. Co dávají Židé na hroby? 

KŘÍŽOVKA  

 

Nejenom druhy zvířat, ale i 

způsob jejich porážky je důleži-

tý. Židé nesmí požívat krev, a 

tak jí musí být maso zbaveno. 

Porážku smí provádět pouze 

dobře proškolený řezník, který 

ví, jak správně naříznout krční 

tepnu zvířat, aby rychle vykrvá-

celo a bylo zbaveno stresu a 

bolesti. 

Dalším důležitým bodem košer 

je zákaz kombinování masa a 

mléčných výrobků. Nádobí a 

příbory musí být též odděleno a 

nesmí se používat dohromady 

na obojí. Zakázaná je i kon-

zumace masa ihned po mléč-

ných výrobcích a naopak. 

Potraviny rostlinného původu 

jsou všechny košer, ale musí se 

pečlivě ohlídat, aby například 

v košťálové zelenině či fících 

nebyl hmyz. Pravidla jsou přís-

nější pro víno, které musí být 

tepelně upraveno, bez toho 

s ním smí manipulovat pouze 

věřící a praktikující žid. 

 

 

KOŠER 

Pojem košer označuje 

v judaismu potraviny, které 

jsou povoleny k požívání, den-

ní dobu, kdy se mohou jíst 

nebo způsob jejich přípravy. 

Výraz pochází ze slova kašrut, 

které se používá pro pravidla 

obecně. Které potraviny a ná-

poje jsou košer je napsáno 

v základní knize judaismu Tó-

ře. 

Z masa jsou podle Tóry povo-

leni přežvýkaví sudokopytníci 

(hovězí, skopové, jehněčí, ale i 

jelenovití nebo zubr). Velbloud 

povolen není i když se řadí 

mezi přežvýkavé sudokopytní-

ky, neboť jeho kopyta nejsou 

rozdělena úplně. Vepřové či 

králičí povolené není, kvůli 

tomu, že prase je lichoko-

pytník a králíci mají drápky. 

Z živočichů nejsou povoleny 

ani plody moře (chobotnice, 

krevety, ústřice, …) a ryby bez 

šupin a ploutví (sumec, žra-

lok, …). Z ptáků je povolena 

drůbež (kuře, kachna, husa, 

krůta) a holub. Výslovně za-

kázané je dravé ptactvo, ibis, 

sup, sokol nebo pštros. 

 

 

 


