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Bohuslava Šenkýřová

Dillí – Kolem půlnoci jsme přistáli v Dillí. Vzduch byl nasycen smogem a zápachem. Ani ráno to není lepší.
Ten, kdo se vydá do Indie, by měl doma nechat žaludek (aby se mu nezvedal z toho zápachu v ulicích), srdce
(aby mu nepuklo z bídy a ubohosti, z tolika zbídačených dětí bez budoucnosti) a nervy (na slabší povaze by
to mohlo zanechat trvalé následky). A také by měl mít rád lidi, hodně lidí, protože ti jsou všude.
Delhi – We landed in Delhi at around midnight. The air was saturated with smog and odour. Even in the
morning it was not better. Those who travel to India should leave their stomachs at home (not to get sicken
from this odour in streets), their hearts (to avoid their break-down over the poverty and the misery of so
much poverty-stricken children without future) and their nerves (as more sensitive characters could be
permanently damaged). And they should like people, lots of people, as they are everywhere.
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Dillí – Indické děti jsou většinou nuzné, špinavé, ale usměvavé. Vydělávají peníze žebráním. Některé
„přímočaře“ natahovaly ruku, jiné metaly přemety, dělaly provazy nebo předváděly jiné kejkle. Další nám
nabízely různé cetky. Brzo jsem pochopila, že nejsem tak bohatá, abych je mohla uspokojit. Tedy nejdříve jsem
dala mince těm třem, co byly kolem mne. Ale ony se neskutečně rychle dokázaly rozmnožit, vzápětí jich bylo
deset, dvacet … A všechny natahovaly ruce. Průvodce radil nedávat nikomu nic. Kdo to má ale vydržet?
Delhi – Indian children are mostly meagre, dirty but smiling. They earn money by begging. Some of them
directly show the open hand, others cut capers, show gymnastic tricks and other juggles. The others offer
various sparkles. I understood very soon that I was not rich enough to satisfy them all. First I gave coins to those
three ones around me. But incredibly quickly they augmented and suddenly they were ten, twenty … And all
of them showed their open hands. The guide advised to give nothing to anybody. But who can sustain it?
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Ágra – Ágra je známé místo proto, že se zde nachází Tádž Mahál. Po vystoupení z autobusu nás obstoupil
dav mužů, žen i dětí a všichni chtěli prodat nějaké drobnosti. Jeden mladík nabízel focení s kobrou.
S úšklebkem ve tváři od strachu jsem foto podstoupila a dokonce se té potvory i prstíkem dotkla. Nic.
Vydali jsme se na prohlídku Červené pevnosti. Je to úžasná stavba. Můj duch však již zalétal k Tádž Mahálu.
AGRA – Agra is a popular place because the Taj Mahal is located here. After getting off the bus, a crowd
of men, women and children surrounded us and wanted to sell some small items. One young man offered
a picture with a cobra. With the grimace of fear I allowed to take the picture and I even touched the beast
with my finger. Nothing. We set out for the tour of the Red Fort. It is an amazing building. But my spirit just
took off for the Taj Mahal.
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Tádž Mahál – Fascinovaná atmosférou jsem se pomalu přibližovala k bílé symetrické stavbě a přemýšlela, jak
ji zachytím. Oslovil mě postarší Ind a nabídl se, že mi ji ukáže z neobvyklých pohledů. Vydali jsme se napříč
zahradou a hlavní budovu obcházeli obloukem. Pomalu ubývalo turistů. Začala jsem mít divný pocit. Nejlepší
foto pořídíte zevnitř, zachraptěl a tiskl mě do polorozpadlé stavby. Peníze, štěkl. Držím pevně foťák a strkám
mu stodolarovku. V šeru si bankovku prohlíží. Víc nemám, vykřiknu a utíkám pryč jak o život. V hlavě mi hučí:
Jak jsi stará, tak jsi blbá …
Taj Mahal – Being fascinated by the atmosphere I slowly approached the white symmetrical building and
was thinking about how to capture it. An older Hindu addressed me and offered to present it from an unusual
view. We set out across the garden and went around the central building. There were fewer and fewer tourists.
I suddenly had a strange feeling. The best pictures can be taken inside, he rasped out, and pushed me into
a run-down building. Money, he barked. I hold firmly the camera and offer him one hundred dollar banknote.
He is examining the banknote in the dark. I don’t have more; I cry out and run away as for my life. It´s buzzing
in my head and I call myself names: Where has all the common sense gone, stupid?! …
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Tádž Mahál – Každý zná ten příběh. Císař nechal hrobku postavit svojí manželce Mahál, která umřela
při porodu. Bloumám krásnými prostory a přemítám nad svým životem. Přistoupila ke mně nějaká žena
a pokynula, abych ji následovala. Na terase na zemi sedí skupina osob. Stařena uprostřed ke mně natáhla ruce
a dotkla se mě. Ty jsi vyvolená, pravila. Buď svá, nenech se od svého díla odradit, uděláš ještě mnoho dobrého.
Odcházím jak zmámená. Byl to sen? Vždyť mám náramek, který mi věnovala! Slunce rychle zapadá a já hledám
cestu k autobusu.
Taj Mahal – Everybody knows the story. The emperor built the sepulchre for his wife Mahal who died at
childbirth. I stroll through lovely spaces and reflect on my life. A woman approached me and indicated
I should follow her. A group of people sit on the floor of the terrace. An old woman in the centre reaches out
to me. You are the chosen one, she said. Be yourself and don’t get discouraged from your work ´cause you will
do a lot of important things. I´m leaving feeling drugged. Was it a dream? But I have a bracelet she gave me!
The sun is setting suddenly and I am trying to find my way back to the bus.
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Džajpúr – V Džajpúru je úžasný Džantar Mantar, starobylá observatoř na pozorování Slunce a planet. A také
Větrný palác. Chci ho vyfotit z druhé strany silnice. Noha se mi zasekla v díře a já se kácím k zemi. Do autobusu
mě odnesli. Někdo vykřikne, že kvůli mně se nepojede na slony. Dav se nahrnul k autobusu. Jakási ruka ve žlutém
sárí podává indickému průvodci fosforeskově zelenou ajurvédskou mast. Ten mě s ní lehce masíruje oteklý černý
kotník. Bolest ustupuje. Přiložím mokrý kapesník, ovážu nohu dlouhou šálou. Žádný strach, sloni budou!
Jaipur – Jaipur offers the amazing Jantar Mantar, an ancient observatory for the observation of the Sun and
planets... and also the Palace of Winds. I want to take pictures from the other side of the road. My leg gets stuck
in a hole and I fall down. I had to be carried away to the bus. Somebody shouts that because of me they won´t
have a chance to see the elephants. People crowd around the bus. A hand in a yellow sari gives a phosphorous
green Ayurveda cream to the Hindu guide. He gently massages my swollen black ankle. The pain subsides. I put
a wet hankie on it and wrap my foot with a long scarf. Don’t worry, we won´t miss the elephants!
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Amber – Na pevnost Amber jsme vyjeli na slonech. Pořád lepší, než kopec vyskákat po jedné noze. Před očima
mám stále toho malého chlapce. Stál u autobusu, když mě se zlomeným kotníkem nakládali v Džajpúru. Chlapec
bez jedné nohy o berlích, co mě upřeně celou dobu pozoroval. Z jeho očí jsem cítila, jak mě lituje. Autobus se
začal pomalu rozjíždět. Rychle hledám peníze a na poslední chvilku se mi podaří vyhodit z okna stodolarovku.
Sbírá bankovku a září.
amber – We reach the Amber Fort on elephants. It is definitely better this way than having to hop up the hill.
I can still remember a little boy who stood near the bus as they put me inside with my broken ankle in Jaipur.
A boy with one leg only, leaning on crutches and staring at me intensively. His eyes are full of sympathy for me.
The bus starts to drive off. I quickly search for some money and manage to throw one hundred dollar bank note
out of the window. He picks up the bank note, beaming.
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Amber – U brány do paláce skotačí opičky. Vlastně jsou všude. Poskakuji po jedné noze a tuším, že
s kotníkem je zle. Ještě 10 dní a pak Motole, těš se! Rozsáhlé prostory paláců všechny nezvládnu. Jsem
invalida. Sedím na schodech a odpočívám. Pozoruji starého malíře i krásné ženy v sárí. Také pohled
dolů do krajiny je úchvatný.
amber – Monkeys jump near the gate of the palace. They are actually everywhere. I hop on one leg and
I can feel there is something terribly wrong with my ankle. 10 more days and then an urgent visit to the
Motol Hospital, that´s for sure! I have to abandon the idea of visiting large areas of palaces. I am disabled.
I sit on the stairs resting. I observe an old painter and pretty women in a sari. Also the view of the landscape
is fascinating.
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banglůr – Banglúr je prý indický zázrak. Pro mě byl vrcholem kontrastů. Místní Silicon Valley křišťálově
čistý, se zelení a golfovým hřištěm, hlídaný muži se samopaly. A za zdí s ostnatým drátem indická ulice
plná odpadků a výkalů. Veřejné záchodky neexistují. Indičtí mužové prostě močí a kálí podél cest, silnic
a chodníků (pokud existují). Dokonce to mám i vyfocené, ale do kalendáře se mi to zdálo příliš. Naopak
ženy chodí velmi upraveny. Jo, jiný kraj, jiný mrav.
Bangalore – Bangalore is said to be the Indian miracle. I consider it the ultimate mixture of contrasts.
The local Silicon Valley is crystal clear, with greenery and a golf course, guarded by armed guards. Behind
a barbed-wire wall, the Indian street is full of litter and excrements. There is no public sanitary convenience.
Indian men simply urinate and defecate in the streets, along roads and footpaths, if there are any. I have
taken a picture of it but it would be inappropriate to include it in the calendar. On the other hand, Indian
women are well-dressed. Well, different country, different habits.
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Kóčín – Kóčín je staré město na jihozápadním pobřeží. Vzpomínám si na nádherné čínské rybářské sítě
v přístavu a dlouhou plavbu lodí podél pobřeží, plného zeleně a života. A také na dvě ženy. Tu první jsem
potkala v zahradě před muzeem a vsadila bych všechny peníze, že šlo o moji reinkarnovanou babičku
z matčiny strany. S tou druhou jsem se setkala v jednom krámku. Chtěla jsem něco pro přátele na památku.
Vy se do Indie určitě vrátíte, prorokovala. Neodporovala jsem, neboť nikdy neříkej nikdy …
Kochi – Kochi is an old city on the south-western coast. I remember lovely Chinese fish nets at the port and
a long cruise along the coast, full of greenery and life … and two women. I met the first one in the garden
outside the museum, and I would bet all my money that she was the reincarnated grandmother on my
mum’s side. I came upon the other one in a shop. I was looking for some souvenirs for my friends. You will
come back to India, she predicted. I did not object since we should never say never …
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bombaj – Bombaj byla poslední naší zastávkou. Kdysi za koloniální nadvlády krásné domy byly
polorozpadlé, ulice špinavé. Dlouhou dobu jsem stála nad prádelnou. Všudypřítomné ušmudlané děti se
radostně předváděly. Ztracená generace, říkám smutně. Známí tvrdí, že všude, kde pobývám, se následně
dostaví nějaká katastrofa. Zemětřesení, tsunami, výbuch atomové elektrárny, atentát, sesuvy … Ta budova
na obrázku dole je hotel, kde došlo po mém odjezdu k ohromnému masakru …
Mumbai – Mumbai was our last stop in India. The houses, once attractive under the colonial possession,
were now run-down and the streets were dirty. I stood over the laundry for a long time. Omnipresent grimy
children cheerily performed their tricks. Lost generation, I say sadly. My friends claim that every place I visit
is doomed. Sooner or later, something terrible happens - earthquake, tsunami, explosion of a nuclear power
plant, assassinations, landslips etc. The building you can see at the bottom of the picture is the hotel in
which a brutal massacre occurred after I left …
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slon – Slon je v Indii posvátné zvíře, silné, dobré, laskavé, velkorysé. Říká se, že soška slona přinese do
vašeho obydlí štěstí a hojnost. I v Číně je jedním z nejstarších zvířecích symbolů – moudrosti, velkých
znalostí, síly, moci, štěstí a dlouhověkosti. Věří se, že slon s chobotem nahoru vítá nové příležitosti a štěstí,
zatímco slon s chobotem dolů symbolizuje dlouhověkost. Sloni vedle postele jsou symbolem plodnosti
a lásky. Já i sloni vám přejeme vše dobré!
elephant – The elephant is a sacred animal in India; it is very strong, kind and broadminded. The figure of
an elephant is said to bring luck and wealth into your house. In China, it is one of the oldest animal symbols
– of wisdom, knowledge, power, luck and longevity. They believe that an elephant with raised trunk
welcomes new opportunities and luck, whereas an elephant with its trunk down symbolizes longevity.
Elephants near your bed are the symbols of love and fertility. Me and elephants wish you all the best!
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Indie
Státní zřízení: parlamentní republika

Nové Dillí

Hlavní město: Nové Dillí
Rozloha: 3 287 590 km2
Počet obyvatel: 1 252 000 000
Hustota zalidnění: 382 obyvatel/km2
Časové pásmo: UTC +5:30
Měna: indická rupie
Sousední státy:
Pákistán, Čína, Nepál, Bhútán, Barma, Bangladéš

závěrem
Pro „jubilejní“ příležitost (Vysoká škola finanční a správní
slavila 15 a Bankovní akademie dokonce 20 let od svého
založení) jsem kalendář na rok 2015 plánovala z mimořádné
lokality – Antarktidy. Udělala jsem pro to vše – koupila super
nový foťák, kvalitní oblečení do extrémních podmínek.
Dokonce jsem doletěla až do Ushuaia, nejjižnějšího města
Argentiny, odkud je na zmrzlý kontinent coby kamenem
dohodil. Selhal ledoborec, naštěstí ještě v přístavu.
A tak jsem Vás místo na Antartkidu pozvala do Indie, kde
jsem se skupinou českých podnikatelů pobývala a fotila
v roce 2006. Je to návrat v čase, proto šlo spíše o vzpomínky,
které se mi vybavily i po letech, než o autentické vyprávění.
Doufám, že Vás také potěší a naláká na dalekou cestu …

In closing
For the “anniversary” occasion (The University of Finance and
Administration celebrated its 15th Anniversary and the Bank
Academy celebrated even 20 years since its establishment)
I intended to prepare the 2015 calendar presenting pictures
of an extreme location – Antarctica. I made flawless
preparations – I bought a new super camera and highquality clothes for extreme weather. I even flew to Ushuaia,
the southernmost town of Argentina from where the frozen
continent is a stone´s throw away. However, the ice-breaker
let us down, luckily while we were still at the port.
Therefore, allow me to invite you to India instead
of Antarctica, which I visited with a group of Czech
entrepreneurs and took pictures of in 2006. It is a step back
in time; I am going to present my recollections rather than
any authentic tale. I hope you will enjoy it and maybe you
find inspiration for your travels.
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