hinduismus, buddhismus a islám 
v současné české společnosti

Jednou z výzev, jimž vznikající multikulturní společnost České republiky čelí, je vytvoření kvalitního vztahu k příslušníkům náboženství, která se na území tohoto státu nepokládají za tradiční. Proces rozšiřování náboženské svobody a plurality byl v této zemi na dlouhá desetiletí přerušen a po svém obnovení v důsledku demokratizačních změn posledních patnácti let není stále veřejností přijímán s tou samozřejmostí a vstřícností, jaká je obvyklá v zemích s nepřerušenou demokratickou tradicí. V následujícím příspěvku se pokusíme zachytit, jaké je postavení hinduistů, buddhistů a muslimů v české společnosti. Nejprve nastíníme historii a současnost těchto tří náboženství u nás a v posledních dvou částech pak zmíníme právní a společenské postavení hinduistických, buddhistických a muslimských náboženských skupin.

I. Hinduismus a české země
Do české akademické obce uvedl indickou náboženskou filosofii v 70. letech 19. století František Čupr (1821-1882). Čupr, F., Učení staroindické, ... díl 1. J. B. Pichl, Praha 1874; Čupr, F., Učení staroindické, ... díl 2.-3. Fr. A. Urbánek, Praha 187á a 1881.  Skutečný rozkvět zažila česká indologie v období mezi světovými válkami především díky Vincenci Lesnému (1882-1953) a Otakaru Pertoldovi (1884-1965). Oba profesoři se věnovali také popularizační práci Pertold, O., Perla Indického oceánu: Vzpomínky z dvou cest na Cejlon. J. Otto, Praha 1933; Lesný, V., Duch Indie. Státní nakladatelství, Praha 1927; Lesný, V., Indie a Indové: Pouť staletími. Orientální ústav, Praha 1931. podobně jako Emanuel Rádl (1873-1942) Rádl, E., Západ a Východ. Filosofické úvahy z cest. Jan Leichter, Praha 1925. nebo později Rudolf Janíček (1904-1988). Janíček, R., Bůh jsi ty! Odkaz staroindických upanišad. Jaroslav Jiránek, Železný Brod 1945; Janíček, R., Bhagavadgítá neboli Zpěv vznešeného. Jaroslav Jiránek, Železný Brod 1945; Janíček, R., Zpěv indické duše: Poesie starých posvátných textů. Symposion, Praha 1947; Janíček, R., Světlo upanišad: Útěcha a poesie svatých písem indických. Jaroslav Jiránek, Železný Brod 1948.
	V první polovině 20. století tak nezůstaly hinduistické myšlenky pouze v akademické obci, ale zasáhly širokou veřejnost. Druhou, a možná ještě významnější příčinou tohoto faktu byly ohlasy děl několika Indů, v té době na Západě již velmi populárních. Těmi, kteří v podstatě získali Západ pro moudrost indického náboženství, byli mudrc Rámakrišna (1834/1836-1886) a jeho vyslanec na Západ Vivékánanda (1863-1902). U nás tyto autory překládal a uváděl ve 20. letech 20. století hlavně mystik Karel Weinfurter (1876-1942). Viz např. Vivekananda svámí, Budoucnost duchovního člověka. Přeložil Karel Weinfurter. Zmatlík a Palička, Praha 1919. V nakladatelství Zmatlík a Palička vyšlo mezi lety 1919 a 1925 devět Vivékanándových spisů. V té době již také vyšlo několik českých překladů básníka Rabíndranátha Thákura (1861-1941). Viz např. Thakur, R., Zahradník. Přeložila Věra Stephanová. Otto, Praha 1916. Znám byl také filosof a politik Móhandás Karamčand Gándhí (1896-1948) Viz např. Gándhí, Mahátma, Můj život. Přeložila Pavla Moudrá, předmluvu napsal Vincenc Lesný, Orbis, Praha 1931. a náboženský myslitel Džiddu Krišnamurtí (1895−1986). Viz např. Krišnamurti, J., Poslední skutečnost. Přeložil Jan Šamalík, VydavatelstvíHvězdy, Ostrava-Kunčičky 1931. Dílo anglického popularizátora hinduismu a mystika Paula Bruntona (1898−1981) bylo české veřejnosti známo díky několika překladům Brunton, P., Tajnosti indické. Přeložil Karel Weinfurter. Psyche, Praha 1937. i Bruntonovým osobním návštěvám. Vznikaly také první skupiny zaměřené na praxi jógy.
V době vlády totalitních režimů byl kontakt se světem současného indického náboženského myšlení značně omezen. Přesto se v rukopisech neoficiální cestou šířily myšlenky Aurobindo Ghoše (1872-1950), Ramana Maháršiho (1879-1950), Spis tohoto duchovního učitele vyšel poprvé česky již roku 1940: Mahariši, R., Kdo jsem já? Přeložil Karel Weinfurter, Psyche, Praha 1940. Džiddy Krišnamurtího nebo Paramahamsy Jógánandy (1893-1952). V závětří nebo zcela v utajení se nechávali myšlenkami hinduismu inspirovat mystikové Jaroslav Kočí (1908-1989), Viz např. Kočí, J., Moje cesta k vyřešení duchovního problému. Nakladatelství přátel duchovních nauk, Olomouc 1994. Eduard a Míla Tomášovi (1908-2002, resp. 1920-2001) Viz např. Tomáš, E., Úvod do integrální jógy. Unitaria, Praha 1991; Tomášovi E. a M. (1996), Praxe jógové filozofie. Avatar, Praha. nebo Jiří Vacek (*1931). Viz např. Vacek, J., Bhagavan Šrí Ramana Maháriši: život, učení a dílo. Vlastním nákladem, Praha 1992. Zvlášť silný vliv mezi českými mystiky vždy měl a doposud má Ramana Mahárši.
Na předválečné tradice skupinek pěstujících jógu bylo možno navázat až v 60. letech 20. století. Roku 1964 vznikl na podnět indologa Karla Wernera (*1925) brněnský Jóga klub Sati. Nadšení části veřejnosti pro jógu se podařilo podchytit jóginkám Miladě Bartoňové (*1917) a Vlastě Kaplanové (*1917). Přes období normalizace se pak podařilo jógu přenést v hávu nenáboženského kondičního nebo rehabilitačního cvičení. Značné obliby v této době dosáhla v podstatě jediná kvalitní publikace na toto téma, zvaná „žlutá jóga“, Merhaut, B. (ed.), Bartoňová, M., Bašný, Z., Skarnitzl, R., Jóga. Od staré Indie k dnešku. Avicenum, Praha  1971. několika autorů pod vedením Borise Merhauta (*1924).
	Po roce 1989 se všechny dosud zmíněné kanálky pronikání myšlenek a duchovní praxe hinduismu do českých zemí značně rozšířily. Plody přinesla generace indologů, která zažila omezení práce a v některých případech dokonce vynucený exil: z této generace můžeme jmenovat vedle již zmíněného Karla Wernera Dušana Zbavitele (*1925), Kamila V. Zvelebila (*1927), Ivo Fišera (*1929) nebo Hanu Preinhaelterovou (*1938). Dva příslušníci mladší generace pak dnes vedou nejvýznamnější indologická pracoviště: Stanislava Vavroušková (*1949) je ředitelkou Orientálního ústavu AV ČR, Jaroslav Vacek (*1943) ředitelem Indologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Ve svobodném prostředí začaly vycházet desítky spisů indických myslitelů i českých mystiků. Mimořádné pozornosti se v závěru jejich života dostalo především manželům Tomášovým. Tradici pěstování kulturních styků s Indií, která pochází již ze 30. let 20. století, znovu rozvinulo Sdružení přátel Indie. Vznikly desítky jóginských skupin, zastřešených v několika organizacích (Sdružení učitelů jógy, Unie jógy, Český svaz jógy), anebo působících zcela nezávisle. Někteří léčitelé obohatili svou praxi o prvky ájurvédy, indického léčitelského systému. Náboženská zásada neubližování živým tvorům (áhinsá) motivuje anebo alespoň podporuje hnutí pro vegetariánskou stravu. Indickou kulturu pomáhá šířit i indické zboží, které je k dostání ve specializovaných obchodech, Největším obchodním střediskem je patrně pražský obchod Óm centrum – Dátá. anebo v omezené míře i např. mnoha v čajovnách.
Výše zmíněné aktivity jsou výrazem akademického, kulturního anebo i náboženského zájmu o prostředí Indie a o hinduismus, žádná z nich však není hinduistickou náboženskou společností. Takové společnosti mohly na našem území vzniknout také až v době náboženské svobody. Nejsou tvořeny rodilými Indy (indických imigrantů je u nás narozdíl od některých západních zemí velmi málo), ale českými konvertity, kteří odpověděli na misijní úsilí indických duchovních učitelů nebo skupin jejich žáků.
První výrazným duchovním učitelem, který ze svého vídeňského centra roku 1972 navštívil tehdy ještě socialistické Československo, byl svámí Mahéšvaránanda (*1946). Z žáků, které od té doby pololegálně vedl, se mu po roce 1989 podařilo vytvořit naši v současnosti nejsilnější hinduistickou náboženskou skupinu Jóga v denním životě. Pro další informace viz např. http.//www.joga.cz; Mahéšvaránanda, P. S., Moje poselství Jóga v denním životě. Krystal, Praha 1992; Mahéšvaránanda, P. S., Skryté síly v člověku. Přeložila M. Hübschmannová, Mladá fronta, Praha 1992. Počet Mahéšvaránandových zasvěcených žáků již přesáhl deset tisíc. V současné době se tato etablovaná a rozvětvená skupina pokouší poněkud oddělit svůj cvičitelský (hathajógický) program od programu ryze náboženského – kvůli němu vznikla mezi Mahéšvaránandovými následovníky roku 2002 Česká hinduistická náboženská společnost.
	Také do doby před rok 1989 (byť jen těsně) spadá vznik první české skupiny oddaných Kršny, kteří ve svobodných poměrech založili českou pobočku Mezinárodního hnutí pro vědomí Krišny. Hnutí Haré Krišna se tak na našem území mohlo uchytit až po smrti jeho zakladatele na Západě – Bhaktivédanty svámího Prabhupády (1896−1977). Dnes české hnutí provozuje dvě pražské vegetariánské restaurace Góvinda a ekologickou farmu Kršnův Dvůr. Chrám se kromě farmy a pražského centra nachází také v obci Lutotín na Prostějovsku. Misijní aktivitou oddaných (podomním prodejem a prodejem na ulicích) se rozšířila česká vydání Prabhupádových překladů některých klasických hinduistických spisů (Bhagavadgíty, Bhágavatapúrany aj.). Viz např. Prabhupáda, B. S., Bhagavadgíta taková, jaká je. Bhaktivedanta Book Trust 1972. Osvětě v duchu Prabhupádovy interpretace indických posvátných spisů slouží Centrum pro védská studia, které sídlí na pražské adrese hnutí Haré Krišna. Počet oddaných Kršny u nás je možno odhadnout asi na 150.
Kulturní cizost a misijní agresivita je po mnoho příslušníků západní společnosti od 60. let 20. století spojena nejen s hnutím Haré Krišna, ale i s Transcendentální meditací a hnutím Bhagavána Radžníše. Ale ani jedno z těchto dvou dalších symbolů exotické náboženské vlny se v České republice příliš neuchytilo, neboť náboženská svoboda u nás byla obnovena až v době, kdy tato hnutí již byla za svým horizontem. Hnutí Bhagavána Radžníše (1931−1990) se rozpadlo hned po jeho smrti. Jméno Osho, které Radžníš přijal v posledních letech svého života sice nese několik českých a moravských center, Osho Shangri La Meditation Center v Lažanech u Žlutic, Osho Sugama Meditation Center v Lažánkách u Veverské Bitýšky, Domeček na procházce v Brně, centrum v Horních Povelicích, v Čičově a snad i jinde. Oshovými texty o tantře a jeho přístupem k sexualitě je inspirován Tantra Institut. nabídka Oshových meditačních praktik v nich ale bývá zředěna dalšími duchovními produkty, které spíše než do oblasti hinduismu patří k hnutí Nového věku. K hnutí Nového věku viz např. Šiler, V., Co je to New Age, Scholaforum, Ostrava 1996. Oshovy duchovní techniky u nás pravidelně využívají desítky lidí, jednorázově byly různé semináře a kurzy prodány jistě stovkám a snad i tisícům.
Transcendentální meditace, náboženská skupina, kterou v 60. letech 20. století založil indický duchovní učitel Maháriši Mahéš Jógi (*1911 nebo 1918), získala ve světě ve svém vrcholném období v 70. letech snad až dva milióny stoupenců. Podobně aktivně si na začátku 90. let minulého století počínala i její mladá česká odbočka, Roku 1990 se Mahárišiho ayur-védská společnost pokusila založit Mahárišiho védskou univerzitu v Praze. ale po negativní reakci médií se čeští následovníci Mahárišiho soustředili už jen na založení několika institucí. Společnost Maharishiho védské university, Mahárišiho otevřená univerzita, Globální země světového míru, Strana přírodního zákona.
 Ani jedna z nich však v posledních letech není příliš viditelná. Počet českých stoupenců tak patrně nepřesáhl několik málo desítek.
Podstatně viditelnější a také větší je skupina českých následovníků Šrí Činmoje (*1931), žáka známého učitele (zmíněného i výše) Aurobindo Ghoše. Mírové koncerty Šrí Činmoje (dvakrát se konaly před velkým publikem i v Praze) a jeho mírové aktivity (např. vyhlašování tzv. mírových květů v kulturně zajímavých lokalitách) pomohly více než stočlenné skupině jeho následovníků ke zviditelnění. Do kontaktu s veřejností přicházejí i prostřednictvím obchodů se smíšeným zbožím Madal Bal.
Počty několika desítek dosahují skupiny českých následovníků Nirmala Salvé-Šrívastavové (*1923), která vystupuje jako duchovní učitelka a božská Matka Šrí Matádží, i Satja Saí Baby (*1926), divotvorce a učitele, k němuž v současné době hledí několik desítek miliónů Indů a další desetitisíce západních stoupenců. Obě skupiny jsou organizovány v několika místních centrech, která pořádají meditace a další duchovní program.
Menším, ale rozvíjejícím se společenstvím je Rezonance, jógová škola, která je součástí Hnutí za duchovní integraci do Absolutna. Hnutí bylo založeno Rumunem Gregorianem Bivolaru (*1952) na základě syntézy učení Rámakrišny, Jóganandy, Šivánandy a dalších duchovních učitelů. Podobný růstový potenciál je možno tušit u tzv. nauky o osvícení Mukti duchovního učitele Šrí Kalki Bhagavána (*1949), který motivuje své následovníky vizí masového světového osvícení roku 2012. Od roku 2003 pořádá kurzy tzv. mukti-jógy i skupina v České republice. 
Ostatní hinduistické náboženské skupiny, které v naší zemi působí, Např. Ánanda Márga (též pod názvem Česká neohumanistická společnost), Suddha Sanmargam, skupina Dharma, která se věnuje advaita védantě, Mahatajána, Spirituální humánní jóga a snad i další. zatím nepřesahují počet několika členů. S cílem „sjednocovat lidi se smýšlením blízkým hinduismu“ a „poskytovat společnou platformu a pojivo všem hinduistickým a z hinduismu vycházejícím směrům“ http://hindu.hyperlink.cz download 14. dubna 2003. vznikla roku 2001 Hinduistická společnost (Hindutva sámadž). Činnosti, které při svém vzniku deklarovala, však zatím nevyvíjí.

II. Buddhismus a české země
Určité povědomí o buddhismu se české veřejnosti dostalo na přelomu 19. a 20. století např. díky anglickému básníku Edwinu Arnoldovi (1832-1904), autoru populárního Buddhova životopisu. Arnold, E., Světlo Asie. Fr. Prachař, Praha 1906. V kruzích hledačů duchovních alternativ pak zájem o buddhismus vzrostl díky osvětové práci Theosofické společnosti. Na našem území vznikla soukromá theosofická lóže „U modré hvězdy“ roku 1891, na její činnost od roku 1897 navázal Theosofický spolek, od roku 1908 Česká společnost theosofická.  Až do českých zemí také dosáhl ohlas přednášky „Dluh světa Buddhovi“, kterou s velkým úspěchem proslovil ve Světovém parlamentu náboženství, konaném roku 1893 při příležitosti Světové výstavy v Chicagu, cejlonský mnich Anágárika Dharmapála (1865-1933). 
Velký vliv na popularizaci buddhismu měly i odborné spisy: zdařilé knihy o buddhismu Lesný, V., Buddhismus pálijského kánonu. Šnajdr, Kladno 1921; Lesný, V. Buddhismus. Samcovo knihkupectví, Praha 1948.  našeho prvního indologa Vincence Lesného (1882-1953) byly ceněny i širokou veřejností. Ve 30. letech pak podnítily zájem o tajemný Tibet a tibetský buddhismus knihy francouzské orientalistky Alexandry David-Néelové (1868-1969), přeložené i do češtiny. David-Néel, A., O žebrácké holi do svatého města. Česká grafická unie, Praha 1931; David-Néel, A., Mystikové a mágové v Tibetě. Československá grafická unie, Praha 1934. Patrně největší popularizátorskou osobností meziválečného období byl ovšem Leopold Procházka (1879-1944), autor několika oblíbených knih o buddhismu Viz např. Procházka, L., Buddha a jeho učení. Nákladem vlastním, Plzeň 1926; Procházka, L., Buddhismus světovým názorem, morálkou a náboženstvím. Fr. Borový, Praha 1928; Procházka, L., O buddhistické medici. Vladimír Žikeš, Praha 1930. a předseda Evropského buddhistického kongresu. Zájem Čechů o buddhismus ukazuje i osud Martina Novosada (1908-1989), cejlonského mnicha, který působil pod jménem Ňánasatta Maháthéra a dosáhl uznání i jako autor knihy základů buddhismu.
Podnětů buddhismu se chopili čeští mystikové: především fotograf a malíř, ale zároveň i filosof a duchovní učitel František Drtikol (1883-1961) a tvůrce mystické školy Přímá stazka Květoslav Minařík (1908-1974). Minařík, K., Přímá stezka. Mystická prakse k poznání skutečnosti. Vlastním nákladem, Pardubice 1939. Stejně jako pro Minaříka byl tibetský buddhismus stálou inspirací i pro již výše zmíněného Minaříkova vrstevníka Eduarda Tomáše. Tomáš, E., Milarepa. Gemma89, Praha 1991.
Na konci 60. let 20. století se mohla česká veřejnost, žijící za železnou oponou, dozvědět o značné popularitě, jíž se od 50. let ve Spojených státech těšil mezi intelektuály zenový buddhismus. V této době také vyšla populární kniha „Buddha“ Bondy, E., Buddha. Orbis, Praha 1968. filosofa a spisovatele Egona Bondyho (*1930). Již v době socialismu propagoval samizdatovými tisky zenový buddhismus hudebník a publicista Vlastimil Marek (*1946). Vzpomínky z tohoto období obsahuje kniha: Marek, V., Český zen a umění naslouchat. Radost, Praha 1994.
Česká buddhistická studia byla v minulých desetiletích poznamenána politickou perzekucí indologa Vladimíra Miltnera (1933-1997) a vynuceným odchodem do zahraničí Karla Wernera, zmíněného již v odstavcích o hinduismu. Na buddhismus v Japonsku a Číně se specializoval Oldřich Král (*1930) a na tibetský buddhismus Josef Kolmaš (*1933).
Po roce 1989 vyšlo překvapivé množství překladů náročných buddhistických textů, zasloužili se o ně např. Libor Válek, Válek, L., Buddhova cesta podle pálijského kánonu. Dharma, Praha 1995. Lumír Kolíbal (*1954) nebo Jiří Černega. Řadu buddhistických textů nabízí nakladatelství DharmaGaia, Stratos, Pragma, slovenský CAD Press a další. Z počtu vydaných a prodaných titulů je možné usuzovat na desetitisíce poučených čtenářů.
Samozřejmě, zdaleka ne všichni tito čtenáři musí být součástí některé praktikující buddhistické skupiny. Buddhistických skupin je ovšem u nás několik desítek a své zastoupení u nás mají téměř všechny důležité směry a školy. Nejvíce intelektuálně náročný a spíše filosofický než náboženský je théravádový buddhismus. Mezi théravádovými skupinami je nyní patrně nejznámější Buddha Mangala s duchovním učitelem Tomášem Smrčkou (*1947), který v barmském klášteře přijal jméno Ashin Ottama. Kromě pravidelných pražských setkání slouží těmto buddhistům centrum pro přednášky a meditační kurzy Bodhipála ve Vraném nad Vltavou.
Podobně jako Tomáš Smrčka zvolil cestu théravádového mnicha i další Čech – psycholog Mirko Frýba (*1943). Po emigraci do Švýcarska se stal ctihodným Kusala Ánandou v klášteře na Šrí Lance. V České republice motivoval vznik meditačních skupin s názvem Bodhi, které se scházejí v šesti českých a moravských městech. Frýba je také autorem psychoterapeutického směru satiterapie, založeného na buddhistickém učení. Centrem této terapeutické práce je Ateliér satiterapie ve Velké Bíteši.
Pražské buddhistické centrum Lotus, které se stalo určitou střechou českého buddhismu, inspiroval šrílanský cestující mnich bhante Wimala. V centru Lotus také vede jednu ze skupin, které se o tamní prostor dělí. Jinou pražskou skupinou, která se schází na půdě Lotusu, jsou Přátelé Dhammy. Počátky této skupiny, zaměřené na kvalitní překlady a živou tradici thajských lesních škol, leží ještě před rokem 1989.
	Ze dvou hlavních směrů zenového buddhismu u nás působí jen škola sótó, a to v podání na Západě nejrozšířenější Deshimaruovy školy. Po odchodu Francouze Gregoira Debaillyho se rozpadla Středoevropská zenová asociace, kterou zde roku 1993 založil pod jménem Sózan-Tózan. Z asociace působí jen zenové dódžó v Plzni.
	Deshimaruovým žákem je i Polák Alan Krystaszek (*1952), který vystupuje nejčastěji jako róši Kaisen. Jeho mezinárodní organizace nese název Zazen International a má v České republice dvě centra – v Praze s názvem Myo gen ji (Chrám tajemného pramene) a v Mostě jako Zen Rin Ji (Chrám zenového lesa). Ovšem nejvíce příznivců má u nás korejský zen školy Kwan Um, který se praktikuje již v šesti českých městech.
	Zdaleka nejrozšířenějším směrem buddhismu u nás je tibetský buddhismus. Všechny jeho tři hlavní školy jsou u nás zastoupeny. Nejstarší škola ňigmapa zachovala ve svém učení nejvíce prvků předbuddhistického tibetského náboženství bön. Její nauka se jmenuje dzogčhen a někdy se považuje dokonce za samostatné, předbuddhistické náboženství. Toto učení 
u nás praktikují dvě pražské skupiny s názvy Dzogčhen (případně Komunita dzogčhenu) 
a Dzogčhen bön.
	Daleko populárnější je škola kagjüpa. Přinesl ji na Západ na konci 60. let 20. století tibetský lama Chögyam Trungpa rinpočhe (1940-1987) a založil ve Velké Británii školu Kagyu Samye Dzong. Ta má dnes u nás pobočku v Plzni. Pak se přestěhoval do Spojených států, kde založil daleko větší, celosvětovou komunitu Vadžradhatu, později přejmenovanou na Šambala. U nás má tato skupina poměrně silné zastoupení v  Jablonci nad Nisou, v Praze a v Brně.
	Největší buddhistickou skupinou u nás je ale jiné společenství školy kagjüpa, které se nazývá Buddhismus Diamantové cesty. Zatímco všechny dosud vyjmenované buddhistické skupiny dosahují nanejvýše několika desítek členů, Buddhismus Diamanové cesty u nás praktikuje nejméně 400 lidí. Skupinu založil v roce 1972 dánský lama Ole Nydahl (*1942). Brzy se mu podařilo rozšířit ji do celého západního světa. U nás má tato skupina pět center a řadu meditačních skupin. Nově budované meditační centrum v Těnovicích na Rokycansku má sloužit celé evropské části tohoto společenství. Mnišskou komunitou blízkou lamovi Olemu Nydahlovi je pražská skupina Karma Dargje Ling. Ke škole kagjüpa – ale nikoli k lamovi Nydahlovi - se hlásí ještě menší pražská skupina Karma Thegsum Čhöling, která vystupuje také jako sdružení s názvem 108.
Jednoznačně nejpopulárnější buddhista ve světě, XIV. dalajlama Tändzin Gjamccho (*1935), u nás nemá přímé následovníky. Ačkoli jeho knihy a proslovy motivují tisíce lidí 
i v České republice, přímo ke škole gelugpa, jejíž je dalajlama hlavou, se hlásí jen malá skupina s názvem She Drub Ling, sídlící v Praze. Ani další populární postava, vietnamský zenový mnich Thich Nhat Hanh (*1926), zatím u nás nemá pobočku svého světově rozšířeného Řádu Soubytí. Považuje se za představitele tzv. angažovaného buddhismu, tedy pokusu o syntézu všech buddhistických tradic v perspektivě práce pro hodnoty míru a tolerance a ve prospěch snah o zlepšení globální ekologické a ekonomické situace.
Zvláště v prvních polovině 90. let minulého století bylo možné zaznamenat snahy o vytvoření zastřešující buddhistické organizace. Společnosti, které tehdy vznikly, Československá buddhistická společnost (později Buddhistická společnost v České republice), Mezinárodní buddhistická nadace, později Mezinárodní buddhistický nadační fond. však v současnosti nevyvíjejí viditelnou činnost. Roli buddhistického centra, které poskytuje i služby knihovny, tak převzal již výše zmíněný pražský Lotus.
Ze zenového buddhismu vychází několik tradic, které obohatily kulturní život české společnosti. Je to především celý komplex bojových umění (budó), která spojují výcvik k ovládnutí bojové techniky s meditační praxí. Různé školy bojových umění akcentují buď fyzickou, nebo duchovní přípravu; některé – jako např. škola bojových umění Nagomi – se považují přímo za klášterní společenství. Další tradicí je čajový obřad (čadó), umění aranžování květin (ikebana) a zahradní úpravy krajiny, malba tuší, kaligrafie apod. V tibetském buddhismu tkví kořeny léčebného a relaxačního cvičení Kum Nye.

III. Islám a české země Téma je výborně zpracováno v knize: Bečka, J., Mendel, M., Islám a české země. Votobia, Praha 1998.
Česká společnost se s islámem seznamovala již ve středověku prostřednictvím muslimských vzdělanců, kteří uchovávali a rozvíjeli antické dědictví. Na počátku novověku referovalo o islámském blízkém Východě několik vzdělaných českých poutníků do Palestiny. Např. Martin Kabátník (+1503, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Kaira), Jan Hasištejnský z Lobkovic (1450-1517, Putování léta Páně 1493 k božímu hrobu vykonané), Oldřich Prefát z Vlkanova (1523-1565, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny), Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621, Putování aneb cesta z království českého). Ve více spisech ovšem převládal tón, varující před islámem jako před bludným a nebezpečným náboženstvím. Viz např. spis českého šlechtice a diplomata Václava Budovce z Budova (1551-1621) Antialkoran to jest Mocný nepřemožení důvodové toho, že Alkoran turecký z ďábla pošel z roku 1614. Tento vyhroceně negativní pohled na islám byl posilován strachem z agrese osmanské říše, který byl v Evropě pociťován od pádu Cařihradu (1453) až do první světové války.
Devatenácté století přineslo do Čech více informací o islámu a muslimských zemích prostřednictvím časopisů a populárních knížek. Exotika islámu inspirovala i romantické umělce. V 19. století také začala česká vědecká práce, dotýkající se islámu a islámských zemí. Prvním českým docentem orientalistiky na pražské universitě byl Jaromír Břetislav Košut (1854-1880). Po rozdělení univerzity se zakladatelem orientalistiky v její české části stal Rudolf Dvořák (1860-1920), profesor orientálního písemnictví. 
Po vzniku Československa navázal vztahy mladé republiky s arabským světem Alois Musil (1868-1944), kněz, cestovatel a universitní profesor. Inspiroval také založení Orientálního ústavu (roku 1922). Ústav je od roku 1929 vydavatelem „Archívu orientálního“, popularizační práci ovšem nejvíce prospěl populárně vědecký časopis „Nový Orient“, vydávaný od roku 1945. Z meziválečné generace orientalistů je třeba jmenovat ještě alespoň Aloise Richard Nykla (1885-1958), překladatele Koránu do češtiny (překlad vyšel roku 1934), Jana Rypku (1886-1968) a Felixe Tauera (1893-1981), Viz např. Tauer, F., Svět islámu: jeho dějiny a kultura. Vyšehrad, Praha 1984. širší veřejnosti známého i jako překladatele pohádek „Tisíc a jedna noc“.
Mimo akademickou obec nastal impuls pro styky s muslimy roku 1908, kdy Rakousko-Uhersko anektovalo muslimskou Bosnu a Hercegovinu. K tradičním vojenským, obchodním a cestovatelským stykům přibyl kontakt s muslimy jako občany stejného státu. V této době (roku 1913) vyšel první díl prvního českého překladu Koránu, který pořídil římskokatolický kněz Ignác Veselý (1885-1964). Další části překladu byly vydány v letech 1923 a 1925. Roku 1912 vstoupil v platnost rakouský zákon, jímž byl islám hanafijské právní školy uznán za státní náboženství. Ovšem česká muslimská obec se sešla až v novém státním útvaru, Československu, roku 1934. Toho roku se konala ustavující schůze Moslimské náboženské obce pro Československo s ústředím v Praze. 
K jejímu oficiálnímu uznání ze strany státu však nedošlo z několika příčin. Jednou z nich byla patrně nejen nepřipravenost tehdejších reprezentantů obce k právnicky přesnému jednání s úřady. Dále to byl jistě i zápas o orientaci obce, který proběhl v letech 1935 a 1936 a v němž zvítězilo radikálnější křídlo. To zůstalo československým úřadům pravděpodobně vždy poněkud podezřelé. Negativní roli hrálo i právní dědictví, které bylo rozdílné v českých zemí (po Rakousku) a na Slovensku a Podkarpatské Rusi (po Uhersku). K tomu je patrně třeba přičíst i obavy úřadů z organizovaných muslimů. Moslimskou náboženskou obec pro Čechy a Moravu v Praze tak uznala až protektorátní vláda roku 1941.
Obec měla tehdy asi sedm set členů a jejím duchovním vůdcem byl bosenský muslim. Aktivními členy byli především čeští konvertité k islámu. Nejvýraznější postavou mezi nimi byl bezpochyby Mohamed Abdalláh (Alois Bohdan) Brikcius (1903-1959). Tento muž ovšem svým nekritickým obdivem islámských národů a černobílým viděním světa způsobil muslimské obci škodu v očích veřejnosti. Pro naději na osvobození muslimů od kolonialismu se za druhé světové války účastnil propagandy ve prospěch Němců a Japonců, a po válce byl proto jako zrádce vězněn. Benešovými dekrety, které zrušily všechna rozhodnutí protektorátní vlády, skončila po válce i registrace muslimské náboženské obce.
K poválečné muslimské obci se sice přidalo několik výrazných osobností, např. Mohamed Ali (Přemysl) Šilhavý (*1917), Ahmed (Ivan) Hrbek (1923-1993) či Abdalláh (Jiří) Bečka (*1915), Z díla tohoto íránisty je veřejnosti je patrně nejznámější překlad veršů perského mystika Džaláleddina Rúmího, který přebásnil Josef Hiršal (DžaláleddinaRúmí, Masnáví. Protis, Praha 1995). ale neoficiální postavení obce a zápas komunistického státu proti každé nekontrolované náboženské aktivitě v ní způsobil krizi. Duchovní život muslimů se tak rozvíjel převážně v soukromí. Cestu z krize neumožnilo ani částečné obnovení náboženských svobod v letech 1968-1969. Tuto dobu čeští muslimové sice využili k úsilí o registraci společnosti Yeni Çeri – Sociální organizace Moslimů v Praze, ale tato snaha přinesla jen velmi málo plodů. Převratné události těchto let navíc způsobily, že muslimská obec byla oslabena o několik aktivistů buď kvůli jejich emigraci, nebo kvůli nepřijatelné angažovanosti pro komunistickou moc. Výraznou posilu pro zdejší muslimskou obec neznamenali ani zahraniční studenti z muslimských zemí.
Ačkoliv česká orientalistika, zaměřená na islám a muslimské kultury, byla v období tzv. normalizace oslabena podobně jako jiné obory, přinesla plody vědecké práce hlavně díky Karlu Petráčkovi (1926-1987), Viz např. Petráček, K., Islám a obraty času. Svoboda, Praha 1969. Jaroslavu Oliveriovi (*1933), Viz např. Oliverius, J., Moderní literatury arabského Východu. Karolinum, Praha 1995; Oliverius, J., Svět klasické arabské literatury. Atlantis, Brno 1995. Svetozáru Pantůčkovi (1931-2000) nebo Rudolfu Veselému (*1931). Na veřejnost měl patrně největší dopad nový překlad Koránu Hrbek, I., Korán. Odeon, Praha 1972 a 1991; reprint Academia 2000. s informativním úvodem, který pořídil již výše zmíněný Ivan Hrbek. Spolu s Karlem Petráčkem také přispěl k větší znalosti okolností vzniku islámu populární monografií „Muhammad“. Hrbek, I., Petráček, K., Muhammad. Orbis, Praha 1967. Světového ohlasu dosáhl sociolog a antropolog českého původu Ernest André Gellner (1925-1995), Česky vyšlo např.: Gellner, E. A., Rozum a kultura. CDK, Brno 1999; Gellner, E. A., Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin . CDK, Brno 2001; Gellner, E. A., Nacionalismus. CDK, Brno 2003. který publikoval významné práce i o islámu.
Tíhu akademicky odpovědného informování veřejnosti, v posledních letech často negativně naladěné proti islámu, nesou hlavně orientalisté Luboš Kropáček (*1939) Mezi jeho publikacemi z posledních let viz např.: Kropáček, L., Duchovní svět islámu. Vyšehrad, Praha 1993; Kropáček, L., Islámský fundamentalismus. Vyšehrad, Praha 1996; Kropáček, L., Islám a Západ. Vyšehrad, Praha 2002;  a Miloš Mendel (*1952). Mezi jeho publikacemi z posledních let viz např.: Mendel, M., Židé a Arabové. Dialog idejí a zbraní. Rovina a Orientální ústav, Prachatice a Praha 1992; Mendel, M., Islámská výzva. Atlantis, Brno 1994; Mendel, M., Džihád. Islámská koncepce šíření víry. Atlantis, Brno 1997. V zahraničí dlouhodobě pobývá český arabista Zdeněk Müller (*1947). Z jeho díla viz např. Müller, Z., Islám: historie a současnost. Svoboda, Praha 1997; Müller, Z., Mendel, M. Svět Arabů. Svoboda, Praha 1989; Müller, Z., Mendel, M., Křikavová, A., Islám: ideál a skutečnost. Panorama, Praha 1990.
Hned na počátku 90. let minulého století šířili pod názvem „Svatý Korán“ vlastní překlad do češtiny a komentář misionáři ahmadíje, z hlediska klasického islámu nepravověrného reformního hnutí, které u nás doposud nezapustilo kořeny. Hrbkův překlad čeští muslimové použili k vydání reprezentativního tisku Koránu roku 2000. Svatý Korán. Český překlad, význam a komentář s rejstříkem veršů. Nakladatelství AMS, Praha 2000. Tituly s arabskou a islámskou tématikou vydává pražské nakladatelství Dar ibn Rushd. Popularizací arabské kultury a jazyka se zabývá aktivní organizace Opus arabicum.
Muslimská společenství u nás jsou tradičně organizována v místních obcích pod vedením Ústředí muslimských náboženských obcí (Al-Ittihad Al-Islamí). Předsedou Ústředí byl po mnoho let již výše zmíněný zvolen emeritní gymnaziální profesor Mohamed Ali Šilhavý z Třebíče. V roce 2000 převzal jeho kompetence jako zastupující předseda Vladimír Sáňka. Náboženské obce ovšem v současné době nefungují a samo Ústředí nemá právní subjektivitu. Soustředí se na vydávání časopisu českých muslimů s názvem Hlas muslimských náboženských obcí Časopis Hlas vycházel nejprve v letech 1937-1945, v roce 1991 byl obnoven a vyšel jeho 10. ročník. a na informační a koordinační činnost.
Náboženský život se odehrává především ve dvou českých mešitách v Praze a v Brně, spravovaných kulturními nadacemi s názvem Islámská nadace v Praze a Islámská nadace v Brně. Provizorní pražská mešita fungovala od roku 1992 v nevyhovujících prostorách, skutečná mešita byla dokončena roku 1999. Další modlitebna spojená s kulturním a informačním centrem, tentokrát v centru Prahy, byla roku 2003 zprovozněna na nepříliš rozlehlých prostorech. Brněnští se o otevření mešity postarali v roce 1998 díky pomoci vídeňské Agentury pro záchranu třetího světa (TWRA). Turečtí muslimové, kteří mají od arabských tradičně poněkud odstup, zřídili v Praze své kulturní centrum, otevřené ovšem pro všechny návštěvníky. Nazývá se Islámské kulturní středisko pro ČR.
	Účast na pátečních bohoslužbách dosahuje několika stovek muslimů (je třeba vzít v úvahu, že pátek je u nás pracovní den), většina z nich jsou cizinci. Je možné odhadnout, že při svátcích se v mešitách vystřídá celkem asi jeden a půl tisíce muslimů, z toho je asi 400 českých konvertitů k islámu. Islámská centra v Brně a Praze jsou otevřena pro veřejnost. Disponují knihovnami, pořádají přednášky s islámskou tématikou, společná čtení Koránu, výuku arabštiny i programy pro děti. Pomáhají také v uprchlických táborech – pražské centrum např. vybavilo modlitebnu v táboře v Bělé pod Bezdězem. 
Kromě zmíněných mešit je duchovní život muslimů organizován v několika dalších společenstvích. Z nich vyniká Všeobecný svaz muslimských náboženských studentů se svou typickou radikální misijní činností. Ostatní muslimské organizace pracují minimálně, pokud vůbec. Liga českých muslimů, iniciovaná Petrem Pelikánem pro zlepšení obrazu islámu v české veřejnosti, Islámský svaz – klub přátel islámské kultury, založený již roku 1990 českým súfím Sálimem (Vladimírem) Voldánem, ani súfistický řád Nakšbandí nevykazují v posledních letech činnost. Překonat roztříštěnost muslimských organizací se pokouší Muslimská unie, založená roku 2000 se záměrem sjednotit muslimy v České republice.

IV. Právní postavení skupin hinduistů, buddhistů a muslimů
Jedním z předpokladů existence multikulturní společnosti je náboženská svoboda. V České republice je zaručena Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. Podle ní je „svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“ Listina práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., článek 15. Dále pak: „každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.“ Tamtéž, článek 16. 
	Tato ústavou zaručená svoboda znamená, že jakákoli náboženská skupina může působit neomezeně, bez schválení i bez vědomí orgánů státu. Pro společenské postavení těchto skupin je však velmi důležité, zda je tato skupina registrována jako náboženská společnost, nebo zda působí pouze v postavení občanského sdružení nebo v jiné právní formě, anebo zda dokonce nemá ani postavení právnické osoby. Společensky nejvýhodnější formou právní existence je postavení registrované náboženské společnosti.
	Vznik a působení státem registrovaných církví a náboženských společností upravuje zákon 3/2002 Sb., který nabyl účinnosti dne 7. ledna roku 2003. Stanovuje podmínky, za nichž mohou církve a náboženské společnosti vznikat a působit. Vznikat a působit nemůže taková církev a náboženská společnost, jejíž činnost by byla v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost by ohrožovaly práva občanů, práva sdružení občanů nebo stát. Vznikat a působit nemůže také ta církev a náboženská společnost, která by se ocitla v rozporu s veřejnými zájmy, diskriminovala fyzické osoby, rozněcovala nenávist, omezovala osobní svobodu apod.  Církev a náboženská společnost, která tyto podmínky splňuje, podává návrh na registraci. Tento návrh musí obsahovat základní dokument náboženské společnosti a podpisy tří set lidí, kteří se k této náboženské společnosti hlásí. Musejí to být zletilí občané České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem. 
	Registrované náboženské společnosti mohou zakládat církevní právnické osoby a mohou provozovat školy pro výchovu svých duchovních. Mohou také požádat o přiznání zvláštních práv, Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností zahrnují (1) právo vyučovat náboženství na státních školách, (2) právo vykonávat duchovenskou službu v armádě a v zařízení pro vazbu a výkon trestu odnětí svobody, ochranné léčení a ochrannou výchovu, (3) právo na finanční zabezpečení, (4) právo uzavírat sňatky, (5) právo zřizovat církevní školy a (6) zachovávat mlčenlivost. ale aby jim byla zvláštní práva přiznána, musejí být podle tohoto zákona nejméně po deset let nepřetržitě registrovány, musí řádně plnit své závazky vůči státu i třetím osobám a po dobu deseti let před návrhem zveřejňovat své výroční zprávy. Návrh na přiznání zvláštních práv musí kromě jiných náležitostí obsahovat i podpisy tolika zletilých občanů nebo cizinců s trvalým pobytem, kolik je jedno promile obyvatelstva České republiky.
	Zákon 3/2002 Sb. tak dává náboženským skupinám tři možnosti působení (bez registrace, s registrací a s registrací a přiznáním zvláštních práv). Zákonodárce předpokládá, že budou vznikat nové náboženské společnosti tak, jak je tomu v demokratické a nábožensky svobodné zemi obvyklé.	Pokud náboženská skupina splňuje podmínky pátého paragrafu a pokud o registraci stojí, může o ni požádat za relativně jednoduchých podmínek. Omezujícím faktorem by pro některá vznikající hnutí mohl být počet lidí, kteří se k němu hlásí. Hranice tří set ovšem není pro skupinu jistě nepřekonatelná.
	Postup od registrace k přiznání zvláštních práv ovšem již tak snadný není. Pro to, aby náboženské společnosti byla zvláštní práva přiznána, by tato společnost musela v současné době získat přibližně deset tisíc příznivců. Ovšem v době do pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona může být učiněna výjimka z podmínek pro přiznání zvláštních práv. Zákon stanoví, že „Ministerstvo se souhlasem vlády může učinit výjimku a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 církvím a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České republiky a jsou registrovány podle tohoto zákona.“ Zákon 3/2002 Sb., § 27, odst. 8. 
	Od nabytí účinnosti tohoto zákona na začátku roku 2002 dosud (do února 2004) proběhla registrační řízení s pěti subjekty. Kromě dále jmenovaných to byla Církev Křesťanská společenství, Obec křesťanů v České republice a Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty. Aktuální informace jsou dostupné na adrese http://www.mekcr.cz/categories.php?id=263. Z námi sledovaných náboženství byly v listopadu roku 2002 registrovány dvě společnosti, navazující na tradice hinduismu: Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, a Česká hinduistická náboženská společnost. Registrační proces s žádnou jinou hinduistickou, ale ani s žádnou buddhistickou nebo muslimskou skupinou nebyl dosud zahájen.
	Množství registračních řízení je možné považovat za nízké vzhledem k počtu hinduistů v jiných, než ve dvou výše jmenovaných skupinách, a vzhledem k počtu buddhistů a muslimů. Důvodem tohoto nevelkého zájmu o registraci může být malá výhodnost registrace pro ty náboženské společnosti, které nevidí do budoucna velkou naději na splnění podmínek pro získání výhodných zvláštních práv. Lze ovšem také připustit, že administrativní náročnost registračního procesu některým náboženským skupinám doposud nedovolila do něho vstoupit a že možná s tímto vstupem počítají v nejbližší době. To se možná týká alespoň jedné buddhistické skupiny Na základě soukromého rozhovoru autora. a pravděpodobně českých muslimů. Na základě soukromého rozhovoru autora. Muslimové by jistě zároveň mohli zažádat o výjimku z poměrně tvrdých podmínek pro přiznání zvláštních práv.
	Můžeme tedy shrnout, že právní postavení hinduistických, buddhistických a muslimských skupin je patrně pro tyto skupiny v podstatě vyhovující. Náboženské skupiny, vycházející 
i z těchto menšinových náboženství mohou svobodně vznikat, působit a získávat právně výhodnější postavení. Většina z nich je v právním postavení občanských sdružení. To sice není 
z hlediska zákona zdaleka ideální, ale patrně pouze menšina těchto skupin v nejbližší budoucnosti svůj právní status hodlá změnit. Změnu je možné očekávat hlavně v případě muslimů, u nichž získání lepšího právního statutu pravděpodobně i způsobí i zlepšení jejich společenského postavení.

V. Společenské postavení hinduistů, buddhistů a muslimů
Hinduistická i buddhistická komunita je u nás tvořena zatím téměř výhradně českými konvertity, v některých případech vedenými zahraničními, rodilými příslušníky těchto náboženství. Sama zkušenost konverze ve prospěch netradičního náboženství způsobuje radikalizaci konvertity. Vzhledem k tomu, že u nás téměř nežijí rodilí hinduisté ani buddhisté jako ve většině západních zemí, není radikalita českých konvertitů „rozředěna“ stabilitou rodilých příslušníků těchto náboženství. Absence indické menšiny u nás způsobuje, že zde není žádná organizace ani chrám, které by jednotlivé tradice indického náboženství spojovaly a působily „ekumenicky“ v rámci hinduismu. Určitou ambici na vytvoření střechové organizace indického náboženství má nedávno registrovaná Česká hinduistická náboženská společnost. Je ale otázka, zda se organizátorům této skupiny podaří překlenout své dosud velmi úzké zaměření na osobnost svámího Mahéšvaránandy. Čeští hinduisté i buddhisté jsou pak většinovou společností často podezíráni buď ze sektářské mentality, popř. z  malé autenticity a nepřípustného přizpůsobení tradičních východních náboženství potřebám současného Západu.
	Tento možno poněkud rezervovaný přístup k nábožensky aktivním hinduistickým a buddhistickým skupinám je ovšem ve většinové společnosti vyvážen oblibou indického světa, který bývá považován za zdroj čisté, doposud nezprofanované duchovnosti, i úctou k buddhismu, v němž je rozpoznáván důraz na individuální práci s vlastní myslí, tedy důraz, který podporuje individualismus a přináší pozemský a dosažitelný cíl v rozvoji vlastní osobnosti. Za společensky dobře přijímané můžeme považovat i praktické aplikace obou těchto náboženství – tedy jógu a nověji ájurvédu na straně hinduismu a bojová a další zenová umění na straně buddhismu. V případě jógy můžeme dokonce mluvit o oblibě, trvající již několik desetiletí a stabilně zakořeněné v české společnosti.
Představu o hinduismu jako o tolerantním náboženství již mnoho let u české veřejnosti rozvíjí indický duchovní učitel Mahéšvaránanda a skupina jeho žáků ve výše zmíněné skupině Jóga v denním životě. Mahéšvaránandovi žáci neúnavně organizují mezináboženská setkání, která se účastní již poměrně stabilní několikatisícové publikum. Partnery v rozhovorech Mahéšvaránandovi bývají někteří evangeličtí a katoličtí faráři, v některých případech i buddhisté, Židé a muslimové. Na poli mezináboženského dialogu působí ale i jiné iniciativy, např. setkání „Forum 2000“, která se konala v letech 1997–2001 v Praze, Česká křesťanská akademie, skupina Sdílení aj. Dobrým impulsem mezináboženského dialogu se stalo vydání českých překladů studií význačných německých katolických teologů Hanse Künga (*1928) a Karl-Josefa Kuschela (*1948). Küng, H., Světový étos – projekt. Přeložili Karel Floss a Břetislav Horyna. Archa, Zlín 1992; Küng, H., Kuschel, K.-J., Prohlášení ke světovému étosu. Deklarace Parlamentu světových náboženství. Přeložila Klára Osolsobě. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1997; Küng, H., Bechert, H., Křesťanství a buddhismus. Přeložili Jiří Hoblík a Dušan Zbavitel. Vyšehrad, Praha 1997; Küng, H., Stietencron, H. v., Křesťanství a hinduismus. Přeložili Jiří Hoblík a Dušan Zbavitel. Vyšehrad, Praha 1997; Küng, H., Ess, J. v., Křesťanství a islám. Přeložili Jiří Hoblík a Luboš Kropáček. Vyšehrad, Praha 1998; Küng, H., Ching, J., Křesťanství a náboženství Číny. Přeložili Jiří Hoblík a Vladimír Liščák. Vyšehrad, Praha 1998; Kuschel, 
K.-J., Spor o Abrahama. Co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Přeložili Jindřich Slabý a David Mik. Vyšehrad, Praha 1997.
	Ke kladnému společenskému přijetí buddhistů přispívá popularita již výše zmíněného XIV. dalajlamy, který je díky statečnému odporu proti komunistické represi považován za mravní autoritu. Citlivost k osudu tibetského národa, sociálně a politicky utlačovaného sousední Čínskou lidovou republikou, u nás stále vzrůstá. Řadu aktivit ve prospěch Tibetu pořádá či podporuje občanské sdružení Lungta, zaměřené na záchranu tibetské kultury. Kromě jiného vydává i občasník „Tibetské listy“. Množství poznávacích i jazykových kurzů, přednášek a dalších osvětových akcí pořádá nadační fond Potala. Svým jménem fond sice odkazuje k paláci dalajlamů v hlavním městě Tibetu Lhase, ale nevyhýbá se ani tématům, souvisejícím s jinými formami buddhismu ani s celou indickou náboženskou a kulturní tradicí. Své sympatie k buddhismu veřejně projevují některé osobnosti známé z kulturního života, například režisér a scénárista Igor Chaun (*1963) či spisovatelka Daniela Fišerová (*1948).
	Situace muslimů u nás je v mnohém odlišná od hinduistů a buddhistů. Většinu muslimů u nás sice tvoří cizinci, ale vzhledem k napětí v mezinárodních vztazích, jímž mnoho muslimských zemí prochází, nelze mluvit o tom, že by byli ve svých postojích méně radikální než čeští konvertité. Chybí výrazné kladné postavy, podobné např. dalajlamovi, s nimiž by si česká veřejnost mohla islám spojit. Zatímco v případě tibetských buddhistů vzbuzuje jejich pronásledování sympatie, islám je často nezanedbatelnou částí české veřejnosti pokládán za agresivní, neboť někteří světově nebezpeční teroristé spojují svou kriminální činnost právě s tímto náboženstvím.
 	V této situaci je obzvláště nepříjemné, že čeští muslimové s výjimkou krátkého válečného období dosud nedosáhli uznání svého náboženství ze strany státu. To jistě přispívá k tomu, že islám je částí české veřejnosti stále vnímán jako cizorodý a snad i nebezpečný  prvek. Registrace jako náboženské společnosti a snad i přiznání zvláštních práv by zvýšila důvěryhodnost české muslimské reprezentace i celé obce. 
	Neexistence státní registrace je pouze jedním z faktorů, který hraje roli v postavení muslimů u nás. Poměrně nízká popularita islámu v české společnosti je to jistě dána historickými důvody, neboť islám byl ve střední Evropě po dlouhá staletí vnímán jako nebezpečí. Zvláště habsburské země se cítily povolány tomuto nebezpečí postavit hráz. Jiným důvodem je velmi malé povědomí o obsahu, historii, ale třeba i o kultuře islámu a také to, že islám bývá v očích veřejnosti ztotožňován s některými jeho extrémními a okrajovými podobami. Na obraze islámu v české společnosti se podepsala i výše zmíněná rozporuplná historie muslimské obce na území Čech a Moravy.
Vývoj posledních let ovšem ukazuje, že pocit nebezpečnosti islámu může česká veřejnost překonat. Brněnští muslimové se v letech 1996-1997 setkávali s protesty veřejnosti proti stavbě mešity. Po dokončení stavby v roce 1998 se vztahy uživatelů mešity s veřejností ale vyvíjejí již bez napětí a na obou stranách zaznívá uspokojení z dobrých vztahů. 
V roce 1995 dostalo nabídku na stavbu mešity především pro lázeňské hosty severočeské město Teplice. Po protestech některých obyvatel města, k nimž se překvapivě přidali i představitelé několika teplických církví, městské úřady opustily vstřícný postoj k nabídce a jednání o mešitě byla přerušena. Odlišný vývoj patrně bude mít záměr postavit rozsáhlé islámské středisko v Orlové. Biskup v tamním kraji silné Slezské církve evangelické augsburského vyznání ocenil ve svém stanovisku k této stavbě Dopis biskupa Vladislava Volného ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi z 15. ledna 2004. náboženskou svobodu v naší zemi a požádal ministra zahraničí, aby v investorově vlasti (Saúdské Arábii) intervenoval za stejnou míru náboženské svobody pro křesťany.

VI. Závěr
Můžeme konstatovat, že česká společnost je nejen multikulturní a nábožensky pluralitní, ale že poskytuje stoupencům tří světových náboženství, u nás považovaných za netradiční, prostor k působení a k získání dobrého právního a společenského postavení. Historie těchto náboženství na území České republiky ukazuje stále stoupající počet jejich stoupenců a stále se zlepšující povědomí veřejnosti o nich. Především v míře informovanosti můžeme jistě shledat mnoho mezer, ale základ má v tomto ohledu naše multikulturní společnost dobrý.


