INDIE

V kapse mám pas, trochu peněz a zítra se chci probudit v Indii. Co pro to mohu udělat? Respektive – co jste pro to udělali vy?
Možností, jak se dostat do Indie, máš poměrně hodně. Můžeš jet vlakem, lodí, jestli jsi dost otrlý, tak
i autem... Ale my jsme si celkem logicky vybrali ten nejjednodušší způsob. A tak se stalo, že jsme jednoho listopadového dne roku 2005 seděli v letadle společnosti Lauda Air... Není to nepovolená reklama?
Nevím, pokračuj.
No, prostě nastoupili jsme v Praze, přestoupili ve Frankfurtu a jedenáct hodin se těšili, až přistaneme v Bombaji. Můžu tě ujistit, že skoro půl dne je poměrně dlouhá doba, i když sedíš v nějaké příjemné kavárně, natož potom v Boeingu deset kilometrů nad zemí. Takže abychom zbytečně neobtěžovali letušky, pustili nám takový ten typicky připitomělý bollywoodský film s největšími hvězdami
indické kinematografie.
Tady musím udělat odbočku, aby to pak nevypadalo jako překlep... Řekl jsem „Bollywood“, protože
přesně takhle se říká indické továrně na sny. Je to v zásadě takový bombajský Barrandov. Tedy jen s tím
malým rozdílem, že ročně vyprodukuje asi osm set filmů. Tím dělá z Indie největšího producenta filmů
na světě, což možná někoho překvapí. Oni se tam s tím vůbec nemazlí, filmy trvají kolem čtyř hodin.
Děj přechází volně do muzikálu nebo klipu a zase zpátky do filmového vyprávění, a to je upřímně řečeno opravdu dost nářez. Na druhou stranu musím říct, že jestli jsme prolétávali divokými bouřemi a turbulencemi nebo jestli byl na palubě letadla nějaký terorista, tak já si toho opravdu nevšiml, protože jsem
koukal na ten film a říkal si: „Tak tohleto nás za chvíli čeká... Já jsem se musel normálně zbláznit, že
jsem šel do takové věci, jako je expedice Lungta.“
Lungta? Já už delší dobu žiji v domnění, že expedice se jmenuje Pandurango.
Lucie Bílá se také původně jmenovala Hana Zaňáková. Nepospíchej na mě, dostanu se k tomu.
Zatím sedíme v letadle někde nad Uralem a směřujeme na východ. Promítají nám indický film, a jakmile skončí závěrečné titulky, přichází moje první a nefalšované setkání s indickou pop-music live,
abych tak řekl. Po filmu se totiž na obrazovkách objevily indické klipy, jeden za druhým.
Jak to nejlíp popsat? No, asi tak, že kdo nikdy neviděl tohle hindu-disco, ten neuvěří. Ale pozor, já to
vůbec nemyslím ve zlém, Indové jsou daleko muzikálnější národ než Češi, úplně jinak cítí rytmus, jejich
taneční kreace jsou neskutečné a navíc jsou schopni tancovat podstatně déle než my. Někdy i celé dny,
ale to jsme zjistili až na místě. V muzice míchají všechno možné, je to vlastně taková směs samplů,
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někdo do toho něco huláká, pod tím jede ten nejprimitivnější automatický bubeník... a k tomu používají nejmodernější přístroje v kombinaci s tím, že přizvou nějakého tablistu.
Myslím, že muzika v Indii směřuje, tak jako jinde ve světě, k fúzi všeho se vším a kombinace tradic
a moderních prvků ji posunuje zase o kus dál. Ostatně, přesně tohle nás zajímá. Nejsme žádní profesionální muzikologové, prostě jen v rámci naší expedice chceme zjistit, jak to s hudbou světa právě
teď, na začátku třetího tisíciletí je, jak zní, žije, chutná, vypadá… A vypadá docela zajímavě, protože
zatímco v Evropě se v klipech poslední dobou často objevují indické černovlasé krásky, v indických
klipech jsou momentálně největším hitem blondýnky z Ukrajiny. Inu – globalizace. A tak, zatímco
jsme sledovali občanky bývalého Sovětského svazu v indických videoklipech, pomalu jsme klesali
z nebe k noční Bombaji...

Svatební kapela

RadÏstan
Konečně Indie!
No jo. Ale Bombaj (neboli Mumbai, podle bohyně Mumbadevi, jak jsem se poučil v bedekru), to je
kapitola sama pro sebe. Je to nejlidnatější město indického poloostrova, žije v něm skoro dvakrát tolik
lidí jako v celé České republice. Když jsme přistávali, většina z osmnácti milionů bombajských obyvatel
buď spala, nebo pracovala na úspěšné populační explozi, protože na ranvej jsme sedali ve dvě ráno.
První setkání s Indií bylo dost šokující, i v tuhle hodinu měl vzduch neuvěřitelnou vlhkost a teplota se blížila ke třiceti stupňům. Jestli jsem někdy v životě zažil chvíli, kdy se, jak se říká, „dal vzduch
krájet“, tak to bylo právě po přistání v Bombaji.
Na letiště pro nás přijeli lidé z ambasády. Říkal jsem si, že to je skvělé, protože bez nich bychom
náš hotel hledali nejmíň hodinu... A víš, jak dlouho jsme to jeli s nimi? Hodinu a půl... Tedy, ne
protože bychom snad zabloudili, ale jednak proto, že Bombaj je tak strašně veliká, a jednak kvůli
dopravě... Ona totiž v noci ustane fakt jen částečně. Ve chvílích, kdy jsem si říkal: „To snad ani není
možné, půl třetí ráno a dopravní stupeň mezi čtyřkou a pětkou“, si ti ambasádníci libovali, že je to
dobré, že se dá jakžtakž projet.
V hotelu Astoria začala naše středoevropská pokožka reagovat v křeči, tak jsme na kolenou prosili
obstarožní klimatizaci, aby zabrala. Hinduistickou techniku zřejmě vzývání křesťanského boha zaujalo, protože se skutečně snažila, tedy aspoň myslím... Jenže výsledkem jejího snažení byl jen neuvěřitelný puch. Tak jsme si dali profylaktickou dávku slivovice a čtyři hodiny spánku.
Ovšem noční Bombaj, to není nic proti tomu, jaká je Bombaj ve dne.

Star˘ sikha pﬁikládá pod ko
tel

Pandurango

A jaká je?
Šílená. Tak šílená, že jsem nic šílenějšího nezažil. Představ si, že jedeš ve čtyři hodiny odpoledne
v tom nejnarvanějším vagónu metra, co jsi kdy viděl – a takhle to tam vypadá na ulici. New York je ve
srovnání s Bombají v podstatě klidná a tichá vesnice, kde chcípnul pes. Bombaj ve dne, to je naprosto
neprůjezdné mraveniště. A o víkendech je to stejné. Jestli si myslíš, že se město vylidní, tak to tedy ani
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Oãistná lázeÀ

Snídanû z novin ne
vypadala,
ale byla v˘te
ãná

náhodou. My jsme v Bombaji prožili státní svátek, ale to, že je, jsme se dozvěděli jen z novin. Na počet
lidí v ulicích to nemá žádný vliv. Asi to bude tím, že Bombajané prostě nejsou chalupáři.
Ještě v Praze jsme koketovali s myšlenkou, že si v Indii půjčíme auto, ale když jsme viděli, jak to
tam vypadá, rychle jsme si to rozmysleli. Žádné dopravní předpisy tam neexistují, každý si jezdí, jak
chce, a okamžitě využije sebemenší volnou skulinku. Kdo zaváhá – nejede. Žádné dopravní značení,
žádné názvy ulic, takže cizinec vůbec nemá šanci. Dopravní nehody se řeší tak, že když na sebe ti dva
zúčastnění řvou, přijde k nim policajt, který nosí takový dřevěný obušek, a oba tím klackem zmydlí.
Je po srandě a bouračka je vyřešená. Žádná pokuta, žádné body, jede se dál. Hlavně nezdržovat!
My jsme také nezdržovali a hned první den jsme vyrazili za člověkem, co se jmenuje Pandit
Maharudra Dumal a je to tablamaster – učitel na tabla. Učil dokonce i dnešního policejního ředitele Bombaje...
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Amritsar

Domácí potﬁeby

Už bych se chtěl vrátit do Indie, ale přece jen by mě dost zajímalo, jak tablamaster a brahmín reaguje na českou rockovou muziku...
Úplně fantasticky. Hele, on to nebere tak, že se mu něco líbí nebo nelíbí. On je strašně otevřený
člověk. Neřekne ti „dobré, špatné“, ale chce tě pochopit a přijmout tě takového, jaký jsi, což je hlavní součást indické filozofie a náboženství. Strašně se snažil a mohl s námi hrát cokoliv. A měl takové
zvláštní hlášky... Pamatuji si, jak jsme jeli z Prahy do Bratislavy. V té době už jsme museli přes hranice a on najednou povídá: „To je zvláštní, jsme na cestě pár hodin a už jsme v jiném státě. To u nás
jedu čtyři dny vlakem a jsem pořád doma.“
Tak, a já si teď dám kafe, takže jestli se chceš dozvědět víc o naší cestě za Maharudrou, podívej
se do deníku. Jen tak mimochodem, dozvíš se tam, proč se naše expedice nakonec jmenovala Pandurango...

V‰echno by
lo lahodné

Dillí - ‰ílen˘ taxikáﬁ

Co to je tablo?
Tablo je deska, na kterou se lepí fotografie maturantů. Předpokládám, že jsi se spíš chtěl zeptat na
tabla... To jsou dva bubínky se zesílenou částí blány. Nehraje se na ně dlaněmi, ale prsty, skoro jako
na piano. Jeden má vyšší a druhý nižší tón. Dá se na ně vyloudit strašně moc zvuků a barev. Každý
úder zní úplně jinak. Tabla jsou vlastně absolutní základ indické muziky a hraním na tabla Indové
vyprávějí Védy – příběhy svatých.
Maharudra Dumal je ovšem také brahmín, což znamená, že je z té nejvyšší kasty. Pochází ze starého rodu, kde se hraní na tabla dědí, hrají na ně všichni z jeho rodiny už čtyři sta let. Výtvarník Petr
Kavan ho v Indii potkal, když tam zakládal sochařskou dílnu. Maharudra mu hodně pomáhal a Petr
ho pak pozval do Prahy, aby mu tam tenhle neuvěřitelný brahmín zahrál na vernisáži jeho výstavy.
S Lucií jsme tam dělali hudební doprovod, s Maharudrou jsme si zajamovali a tak se nám to zalíbilo,
že jsme ho dva roky na to pozvali, aby jel s námi turné „Vše nejlepší“. Myslím, že to bylo v roce 2000.

rého mûsta
Zákoutí mod
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Odpolední ‰lofík

Fajn, teď už vím, že expedici jste pojmenovali Pandurango během púdži. Jenže zase nevím, co je to
ta púdža...
Púdža je pobožnost, rituální úkon, kterým hinduisté uctívají svá božstva. Púdžu je možné vykonávat
kdekoliv – v chrámech, u posvátných stromů, kamenů nebo u oltářů v domácnostech, obchodech, bankách, v dílnách, prostě kdekoliv. Jednoduchá púdža se provádí denně. Při významnějších příležitostech, svátcích, svatbách nebo pohřbech, obvykle za účasti hinduistických kněží (brahmínů), může být
i několikahodinová. Púdži se zasvěcují různým bohům, protože každý bůh je patronem „něčeho“ a je
– jak to říct – pro něco dobrý: má svoji „specializaci“. Jako obětiny se na oltář pokládají květiny, ovoce,
rýže, pálí se olej, tyčinky a suchý líh a celý prostor se obřadně vykuřuje. Nakonec se rozbíjejí kokosy
a kousky citronu se hodí do všech světových stran, prý jako ochrana proti závisti. Bez púdži se neobejde žádná důležitější událost v životě hinduisty, ať už jde o začátek podnikání, stavbu domu, koupi
kola, motorky... anebo třeba baskytary, takže púdža je opravdu každodenní součástí života v Indii.
První natáčecí den, první klapka – expedice Pandurango prostě jinak než púdžou začít nemohla.
Byl to fakt neskutečný zážitek, hráli a zpívali k tomu tak, že nám běhal mráz po zádech, a když se
podívám zpátky, tak věřím tomu, že Pandurango nad celou expedicí skutečně držel ochrannou ruku.
U Pandita Maharudry Dumala jsme zůstali čtyři dny. Je to neuvěřitelný člověk, je mu prý sedmdesát šest let, ale myslím, že ani on sám pořádně neví, kolik mu je doopravdy. V každém případě je ale
strašně nebezpečný, a to svojí neskutečnou energií. Šli jsme spát, a než jsme stačili pořádně usnout,
bylo šest ráno a Maharudra už nás budil, že má pro nás připravený program. Taky že měl, až do půlnoci, nabitý tak, že jsme padali na hubu a v postelích jsme si říkali: „Ještě že už je ten náš první, uvítací den tady v Púně za námi. On nám prostě ukázal všechno, co tu je. Zítra si trochu orazíme a pospíme si tak do desíti...“
Jenže druhý den v šest byl u nás zase. A takhle to šlo celou dobu, co jsme byli v Púně. Natočili jsme
materiálu jako za měsíc normálního natáčení a pak jsme mu konečně unikli. Jeli jsme dál po své ose,
se stejným nasazením, ale přece jenom poněkud volněji.
Maharudru trochu podezřívám z toho, že chtěl jet s námi i dál, ovšem naštěstí pro nás měl v Púně
nějaké povinnosti. Ale i tak byl vlastně po celou dobu pobytu v Indii s námi, jednak tak nějak duchovně, ale hlavně prakticky, protože jako brahmín má všude kontakty. Zná snad všechny indické muzikanty a pomohl nám spojit se s nimi a přesvědčit je k natáčení s partičkou pozoruhodných šílenců
odněkud ze střední Evropy. Byl pro nás vlastně něco jako guru. Bez něj by to všechno bylo strašně
složité. Za to, že jsme v Indii (a především v Bombaji) viděli a natočili, co jsme chtěli, můžeme vděčit především jemu.
Jaká je v Indii životní úroveň?
V Indii se dlouho praktikovalo něco, čemu se říká kastovní systém. Zjednodušeně řečeno to znamená, že když se tam člověk narodil jako rolník, tak dalších sto generací byli jeho potomci rolníci

Kvûtináﬁství
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a nikdo na tom nedokázal nic změnit. Oficiální místa v Indii dnes prohlašují, že původní kastovní
systém už prakticky neexistuje, že je to přežitek, který se snaží zlikvidovat, ale já mám pocit, že se
jim to moc nedaří. Důsledkem toho je, že nějakých 90 % lidí žije v obrovské bídě, prakticky na hranici přežití. V absolutních číslech je to zhruba devět set milionů a těch zbylých sto milionů tvoří střední vrstvu. Pochopitelně vládnoucí vrstva se má skvěle. Ale to je jen pár set boháčů.
Ona je Indie vůbec zemí obrovských rozdílů – ale to je asi stejné v každé zemi, která má tak strašně moc obyvatel. Začíná to už u oblečení. Bombaj je dost kosmopolitní město, žijí tam muslimové,
sikhové i křesťané. Oblékají se podle tradičních zvyklostí, což je pro nás absolutně exotické. Jenomže stačí udělat pár kroků do nějakého business centra nebo lepšího hotelu a tam už bys nepoznal, že
nejsi v Evropě. Chlapi mají krásné a určitě drahé obleky, ženské elegantní kostýmky. A podobné, jen
asi tak stokrát větší odlišnosti jsou potom mezi městem a vesnicí.
S trochou nadsázky bych řekl, že rozdíly jsou i mezi indickými zvířaty. Některá jsou hodná až seriózní, jiná drzá a vysloveně zkažená.
Teď tedy vážně nevím, jak to myslíš.
Asi takhle – jedno nádherné odpoledne jsme vyrazili do Kanheri Caves, prastarých buddhistických
jeskyní za městem. Nádherné meditační místo, bohužel plné civilizací zmlsaných opic. To bys nevěřil, ty opice kradou jako straky, jedna nám dokonce šlohla filmovou klapku! Co s ní dělala, nevím.
Abychom se trochu uklidnili, rozhodli jsme se, že se večer někam vypravíme a zkusíme najít, samozřejmě jen ze studijních důvodů, nějaké indické krásky. Jediné, co jsme ve čtvrti plné nočních klubů
zažili erotického, byla ovšem parta transvestitů, kteří na náš taxík zaútočili kabelkami. Tos neviděl...
Co po nás chtěli, je mi do dneška záhadou. Tak jsme to zalomili, protože další den jsme šli točit do
Digital Academy.
Digital Academy je součástí Bollywoodu. Nejsou to přímo ta největší studia, je to vlastně filmová akademie, něco jako FAMU v Čechách, jen to je škola neoficiální a soukromá. Zrovna jsme viděli, jak točili nějakou místní telenovelu. Ještě bych dodal, že vybavení, se kterým tam pracují, je naprosto srovnatelné s tím, co se používá u nás. Dokonce bych řekl, že některé naše televize by jim mohly závidět.
Když už jsem se znovu dotkl Bollywoodu, zažili jsme ještě jeden neskutečný zážitek, který přímo
souvisel s indickým filmovým průmyslem. Indie měla státní smutek...

No nesměj se, přesně takhle to tehdy v Bombaji vypadalo. V jednom takovém chrámu jsme natáčeli
tenhle ginistický obřad, ovšem rytmická sekce věřících byla natolik zdatná, že to mikrofony našich
kamer nepobraly. Jediné, co je doopravdy dobře slyšet, je zvukař Marián, který se sluchátky na uších
křičí, že „tady v tej Indii je naozaj pekelný bordel“.
Tohle zbožňování umělců popkultury má podle mě kořeny v náboženství, které Indům přímo přikazuje, že mají někoho ctít, respektovat a oslavovat. A taky je to hodně povahou. Jsou takoví milí a až
infantilně afektovaní... Ať chceš nebo nechceš, jsou to Asiati. Když se herci v asijském filmu smějí,
tak se smějí „víc“, když brečí, tak brečí doopravdy. Všechno dělají naplno. David točil rozhovor s jedním režisérem, ptal se ho, co je základem úspěchu filmu nebo písně, a ten režisér mu řekl: „Emoce,
emoce, emoce, emoce a emoce.“ To je jejich princip vnímání. Žijí obyčejný život plný bolesti, práce
a utrpení, který ovšem díky hinduismu vnímají jen jako jednu z mnoha etap bytí. Díky filmu se mohou
přenést do jiného světa a pak celým srdcem prožívají osudy svých hrdinů – bohů, protože jen ti jsou
schopni takového „jiného“ života.
No, teď jsem trochu utekl k filozofii... Ale možná je to dobře, protože zbylou část našeho indického pobytu jsme strávili v Malém Tibetu. Původně jsme chtěli do Tibetu jako takového, chtěli jsme
vidět chrám Dalajlámy, chtěli jsme vidět buddhisty a chtěli jsme vidět ten úžasný tibetský národ, což
jsou tak vstřícní, klidní a vyrovnaní lidé, jaké jinde ve světě nepotkáš. Jenže čínská vláda nás do Tibetu nepustila, a tak jsme museli vzít zavděk jeho indickou variantou. Já jsem si nejdřív myslel, že Indové nechali Tibeťanům kousek země, aby tam mohli žít, ale oni to místo museli od indické vlády vykoupit, takže nijak idylické to rozhodně není.

Někdo umřel?
To zrovna ne, ale Amitabh Bachchan, největší bollywoodská hvězda, byl v nemocnici! Šokující zpráva o perforovaném střevě národního hrdiny vytlačila z médií i fakt, že v Indii vyšlo historicky první
číslo Playboye. Amitabh, stejně jako některé další superhvězdy, má svoje chrámy a svatyně, ve kterých
se desetitisíce lidí modlilo za jeho uzdravení. Jen si představ, že nějakou neděli celý svatý Vít vzývá
Boha, aby dobře dopadla operace Gottovy „elvisovské“ kyčle... nebo aby Bartoška přestal kouřit...
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Indie je fotogenická
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Kousek od Dalajlámy
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Z deníku ex

4000 let staré chrámy
vytesané ve skalách
Pod chrámem jeho
svátosti Dalajlámy

Siesta

Vaﬁící olej dezinfikuje!

Nechci vypadat jako kulturní barbar, ale přece jenom, bude poledne, čas oběda – a ty knedlíčky
Momo mě zaujaly. Jaká je vůbec indická kuchyně?
Skvělá, lahodná a hodně rozmanitá. Fascinující jsou taky tisíce vůní a chutí exotických koření.
V každé části země se navíc jí něco úplně jiného. Občas jídlo vypadá hodně podezřele, zvlášť když ti
ho servírují z novinového papíru, ale je skvělé. S trochou nadsázky můžu říct, že stejné je to s indickou hudbou – dokud neochutnáš, nepochopíš!
Potravu těla máme za sebou, teď následuje potrava ducha. Jak na tebe působil Zlatý chrám v Amritsaru?
To bylo něco úžasného. Tohle svaté místo sikhů bylo cizincům dlouho uzavřeno a to je strašná
škoda, protože panoráma, které nabízí, vyráží dech. Na hladině kilometrového bazénu se zrcadlí
chrám obložený zlatými deskami a já se málem musel štípnout, jestli nespím. Je to něco neskutečně
nádherného. K chrámu patří i obří jídelna, kde denně dostane zadarmo najíst až dvacet tisíc poutníků, a ne nějakou šlichtu, ale kompletní menu, které by v indické restauraci v Praze stálo nejméně tři
stovky. Nápisy připomínají osvíceného vládce, který všem návštěvníkům téhle pohádky zaručuje klid,

Rodinka jamuje
- Jodhpur

mûstû
Palác v Modrém

MOMO KNEDLÍČKY

Momo knedlíčky jsou typ
ické tibetské jídlo. Ochut
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„těstovitější“ chuť. Naši
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dr. Čerstvé bylinky jsou
co nejtenčí, na povrchu
ideální.
posypeme moukou a vyk
nejobtížnější část přípra
rojíme v něm 8 – 10cm
vy Momo, v knedlíčcích
kola. Teď přichází
totiž nesmí být jediná me
fantasticky šťavňaté. Bu
zírka! Maso by totiž vys
dete potřebovat spoustu
chlo a nebylo tak
rukou, prostoru a mouky
Do těstových kol balíme
.
lžičku masové směsi tak
,
že
těs
to přehýbáme na půl do
přimáčkneme k sobě. Do
tvaru půlkruhu. Kraje poř
brá metoda je držet kne
ádně
dlíček v jedné ruce a dru
malé sežehlené záhyby.
hou na něm vytvářet na
Pokud to nejde, tak to pro
okrajích něco jako
stě nějak přimáčkněte.
A teď je tu finále. Knedl
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nebo smažíme. Před vař
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omáčkou. My jsme si je
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ale máčeli jako Dalajlám
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ReÏisér David Sís chtûl zÛstat

Santa Claus má skvûl˘ PR

Maharudrova neteﬁ bude
urãitû hvûzdou

zÛstatky
Anglické po

pohodu, jídlo zdarma a vodu na omytí cestou zaprášených nohou. Zdánlivé maličkosti, ale v chaosu
dnešního světa znamenají hodně.
Trochu symbolicky jsme se s Indií začali loučit právě tady, protože Zlatý chrám je pro Indy něco
jako Mekka pro Araby. My jsme ho už viděli a pomalu můžeme dát Indii sbohem.
Počkej, ještě mi z Indie neodlétej...
Ale my už jsme museli dál... Viděli a natočili jsme všechno, co jsme chtěli. Naším cílem nebylo dělat
nějakou etnografickou studii, chtěli jsme jen zjistit, jestli tu jejich tradiční muziku jsou schopni vnímat mladí lidé, jestli ji poslouchají a dál rozvíjejí, nebo jestli vítězí zahraniční importovaná hudba.
Zjistili jsme, že v Indii jsou tradice tak silné, že jiná hudba a jiné vlivy v podstatě nemají šanci.
Ve velkých městech, což je především Bombaj a Dillí, samozřejmě seženeš všechno, ale jinak to tam
skoro nikdo neposlouchá. V rádiích a televizích jede především indická muzika a jsem přesvědčen,
že to tak zůstane. Mají svoje hvězdy a ty z Evropy nebo Ameriky jsou na jejich trhu bez šance. Když
si to tak uvědomuji, myslím, že jsme za celou dobu neslyšeli jinou hudbu než indickou.

Podmanivé noãní trÏi‰tû - DÏajpúr

Maharudra je svat˘ muÏ

DÏajpúr

Takže už jsme na letišti?
Skoro. Těsně před odletem jsme narazili na McDonald’s. Strašně nás zajímalo, jak to vevnitř vypadá. Rozhodli jsme se pro průzkum bojem a narazili na sendvič, který se jmenoval McMaharádža.
Uznej sám, že být v Indii a neochutnat McMaharádžu, to by bylo neodpustitelné. Jenže to se nám
také, bohužel, pořádně vymstilo. Indové jsou totiž z devadesáti procent vegetariáni a maso, které se
v tom vedru může kazit, nejedí. V tom sendviči byla proto jen nějaká sója, zelenina, ale hlavně majonéza – a to byla smrtelná zbraň, která nás zasáhla všechny. Naštěstí jsme to přežili v podstatě ve zdraví, i když to bylo hodně poučné. Nejhůř to vlastně odskákal produkční Jakub. Celou dobu, kdy jsme
polykali prášky na žaludek, se nám smál, jaký jsme změkčilci, opravdovýho chlapa prý hamburger
nepoloží... No, co ti budu vyprávět, lehnul na letišti v Dillí, když jsme čekali na linkový let do Pekingu.

Bída je zde veliká
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Diváci v Pu‰karu

První natáãení Pandurango

Natáãení v Himálajích

˘Ïi
Pytel na r

Tak zeleného člověka jsem viděl naposledy v Národním divadle, když jsem byl na Rusalce. Bylo
jasné, že to na něj jde. Dokud mohl chodit, odbíhal na toalety, ale pak ohlásili boarding time a my ho
nemohli dostat do letadla. Napůl seděl, napůl ležel na zemi a objímal odpadkový koš, až to bylo skoro
dojemné. K tomu koši vzhlížel jako ke své poslední záchraně. Jenže ten koš byl, zřejmě kvůli teroristům, celý děrovaný, aby bylo vidět, co je vevnitř. Nebudu ti popisovat, jak to bylo dál, protože to není
moc estetické, jen řeknu, že jsme ho do letadla nakonec donesli a myslím, že si ten přelet Dillí –
Peking moc neužil.
No dobře, letíme do Číny. Ale než tam přistaneme, zkus mi říct pár slov o tom, s jakými pocity jste
Indii opouštěli?
Na Indii mi přišla nejzajímavější ta místa, která byla a jsou nejvzdálenější současné civilizaci, ale
ten příšerný mumraj velkých měst má také něco do sebe. Zažili jsme obřad nejstaršího náboženství
ginismu, viděli jsme honosné svatby i nejchudší pohřby, včetně sušících se mrtvol na dálničních svodidlech. V Indii tě prostě čeká překvapení na každém kroku.
Lidé jsou tu pro nás až nepřirozeně otevření. Ať přijdeš kamkoliv, tak tě přijmou a nechtějí po tobě
žádné peníze nebo protislužby. Když umíš anglicky (a v Indii umí anglicky skoro každý), tak se snaží
komunikovat. Hned sami vysvětlují co a jak a o všechno se zajímají. A když mluvím o srdečnosti, tak
si vzpomínám, jak na moje narozeniny uspořádali speciální púdžu. Jedl jsem sám v takovém kruhu,
asi to byla nějaká narozeninová mandala. Dostal jsem květinový věnec kolem krku a chvíli se cítil jako
opravdový maharádža. Bylo to strašně upřímné a příjemné.
Mě osobně, a myslím, že i zbytek výpravy ta země naprosto nadchla, a to se vším všudy. Byli jsme
ale zatím pořád na začátku expedice Pandurango, měli jsme před sebou ještě spoustu zajímavého
a vzrušujícího, takže jsme to ani tak nebrali, že bychom tu úžasnou zemi opouštěli.

Noãní pekárna DÏajpúr

RadÏastán

Le‰ení

Opice nám ukradla kl
apku

KaÏd˘ den sypou Ïeny pﬁed
vchod jednoduchou mandalu

Posvátn˘ oltáﬁ

Pod vodopádem

Chrám Karmapy

