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POPIS KNIHY V INDII
Známá novinářka, autorka řady publikací, známá svou specializací na oblast Afriky a
Blízkého Východu, ve své nejnovější knize přináší strhující svědectví o zemi, kterou mnozí
pro její rozlohu, zalidnění, kulturní, společenskou i náboženskou rozmanitost nazývají
samostatným kontinentem. Její cesty po Indii nemíří v první řadě k turisticky atraktivním
lokalitám (i když se jim samozřejmě nevyhýbá), ale k obyčejným lidem, kteří v exotickém
prostředí žijí své všední životy. Bombaj, Bollywood (centrum největšího filmového
průmyslu na světě), Tádžmahal, poutní místa hinduistů i muslimů, křesťanské misie,
zapadlé vesničky, pralesy, hory i bažiny... To jsou místa, která ožívají díky desítkám
neopakovatelných lidských osudů. Střet tak vzdálených kultur, hodnot, mentalit vyvolává
řadu otázek, na které se jen velmi těžko hledají odpovědi. Autorka se o to ani nesnaží: její
ambicí je pozorovat a zaznamenávat, nikoli soudit. Kniha Pavly Jazairiové je silným
čtenářským zážitkem nejen díky tématu samotnému, ale také díky smyslově bohatému,
stylově odstíněnému, vyzrálému autorčinu rukopisu. 78 celostránkových a dvoustránkových
barevných fotografii v textu.
INDIE - CESTOVÁNÍ PO INDII. INFORMACE A ZKUŠENOSTI. INDIE
V Čechách je v poměru s cenami v Indii draho a více než 6 měsíců v roce nevlídné počasí.
Indická ambasáda vydává víza maximálně na 6 měsíců a ty se nedají prodloužit. Některé
cestovatele Indie už po několika měsících omrzí. V Indii zatkli biskupa, který prý
několikrát znásilnil jeptišku a církev nereagovala. V jihoindickém státě Kérala byl v pátek
zatčen katolický biskup, který údajně v rozmezí let 2014 až 2016 třináctkrát znásilnil
jeptišku, informovala agentura Reuters. Výměna peněz - směnárny v Indii Indové milují
Americké Dolary, Eura i Britské Libry :-) Všechna turisticky atraktivní a větší města
nabízejí možnost výměny ve směnárnách nebo kdekoli v bankách. V současnosti je po celé
Indii maximální povolená rychlost na dálnicích pro osobní automobily 140 km/h a pro
ostatní vozidla 80 km/h, klasifikce vozidel a samotných rychlostních limitů se však v
jednotlivých indických zemích liší. Nejlepší dobou pro cestování v Indii je září až březen.
Cestování v období monzunu je zajímavým zážitkem, vše se zelená a srší svěžestí,
naneštěstí také narůstá počet komárů a s nimi spojené riziko různých onemocnění. Od 5.
století jako by buddhismus v Indii ztrácel na síle, jeho zásadní aktivity a centra
náboženského života se přesunula do okolních, blízkých, ale i dosti vzdálených zemí.
Krátce před příchodem islámu v 10. a s plnou silou poté ve 12. století buddhismus z celé
Indie prakticky vymizel. Víte, ono je něco jiného Indii navštívit a v Indii bydlet (dokonce
jako manželka Inda - takže myslím, že k tomu pochopení a poznání indické kultury budu
přeci jenom blíž než jakýkoliv turista). Produkce bavlny v Indii se sice významně zvýšila,
ale mnoho indických rolníků se záhy ocitlo v bezvýchodné situaci, kdy jsou nuceni
vynakládat stále více z klesajících výnosů do hnojiv, pesticidů a insekticidů pro udržení
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produkce. Žena nyní dlouhodobě žije ve Spojených státech. V Indii byla pouze na dovolené
jako turistka. K útoku došlo v úterý večer na ostrově Majuli, kam přijela v pondělí na
výlet.. Podle indických médií jela na kole, ale ztratila se a zajela až do džungle. Jaké jsou
aktuální ceny v Indii 2018/2019? Ceny potravin, oblečení a obuvi, ceny nápojů v
obchodech, doprava, dovolená, ceny v restauracích, Indické cigarety a alkohol. Kamion
převážející lahve s pivem naboural v pátek v Indii na dálnici do mýtné brány. K
neskonalému smutku většiny místních konzumentů tohoto nápoje se náklad vysypal. Okolní
vozidla a vozovku zaplavily střepy z rozbitého skla a pěnivá tekutina. Řidič vozidla se při
nárazu. V severní Indii se zřítil autobus do rokle, zemřelo nejméně 48 lidí V indické
Bombaji se zřítilo letadlo na domy. Při nehodě zemřelo pět lidí Bollywodský herec žije
"akční film" i mimo plátno. Zabil bezdomovce i antilopy, trestu doteď unikal. V Indii se
narodilo tele se dvěma hlavami, má tři oči. Tele se dvěma hlavami se narodilo 10. srpna ve
vesnici Navalur v indickém státě Tamilnádu. A taková Bhut Jolokia Red, dlouhou dobu
uznávaná jako nejpálivější paprika světa až do roku 2007, se používá v Indii jako koření,
homeopatický lék na žaludeční onemocnění i jako ochrana ve vedrech, když zvyšuje pocení
a snižuje tím teplotu organismu. Ani nevím, zjišťoval jsem si jak je to v Indii s velkými
městy (ceny, bydlení, bezpečnost) a na doporučení vybral Kalkatu jako město, který je
levný, relativně bezpečný a do jistý míry ještě nepolíbený globalizací, oproti ostatním
velkoměstům v Indii.
V INDII ZATKLI BISKUPA, KTERÝ PRÝ NĚKOLIKRÁT ZNÁSILNIL
Znásilňování žen a dívek v Indii. Indická studentka medicíny podlehla zraněním, která
utrpěla v prosinci při hromadném znásilnění a zbití v autobuse v Dillí, jímž cestovala z kina
se svým přítelem. Jen hlasim svou zkusenost a asi to teda neni tak hrozne, jak se vsude lici.
Taky jsem to cetl a pak jsem malem serval zamestnance drah, ktery mi v dobre vire rikal,
ze brzo rano, kdy jsem tam sel, maji jeste zavreno. Stejné jako v ČR, když v hospodě
probíhá sausage party latentních buzíků, kteří při příchodu jakékoliv takové ženy snažíc se
přesvědčit ostatní buzíky u stolu, že oni nejsou buzíci a tak se začne předvádět. Nata
Pratha, starobylý zvyk, který v komunitě Bhilů na severozápadu Indie povoluje muži
zaplatit peníze za možnost soužití se ženou, aniž by si ji vzal. Na první pohled by se mohlo
zdát, že jde o takřka moderní výdobytek v jinak tradicemi svázané společnosti. Jenže Nata
Pratha je v jednom ohledu mimořádně krutá. Uspěje Škoda v Indii? V zemi si už vylámali
zuby jiní velcí hráči. Skutečně velké sousto čeká škodovácké inženýry v Indii. Pracovníci
vývojového centra v Mladé Boleslavi se v případě schválení investice dozorčí radou
společnosti Volkswagen stanou přímo zodpovědnými za kompletní vývoj nových typů vozů
značek Škoda a Volkswagen pro indický trh a v. V posledních dvou letech se celá řada
českých firem snaží svůj podnikatelský úspěch z domácího trhu přenést do Indie. Tento
trend je zvlášť potěšující u firem z kategorie malých a středních. V Indii si můžete koupit
balíček 10 000 SMS měsíčně za 30 rupií (12 Kč) a Indové jsou do mobilů docela blázni
(teď jsem si vzpomněl na výrok jednoho našeho salesiána, který kdysi na začátku mého
pobytu prohlásil něco jako: „Já jsem si, Cyrile, myslel, že když jsi z Evropy, budeš mít
nějaký supermoderní mobil. V Indii se tak rozhodli pro velkou změnu a největší pláž města
Bombaj, Versova, kompletně vyčistili. Písek na ní byl před několika lety ještě kompletně
pokryt pneumatikami či plastovým odpadem a člověk se v něm musel doslova po pás
brodit. Počet obyvatel v Indii od 50 let. 20. století prudce roste - v roce 1951 žilo v tomto
státě 361 milionů lidí, v současné době 1,3 miliardy. Obyvatelé se dělí do různých
etnických skupin, hovoří asi tisíci jazyky a nářečími, vyznávají různá náboženství. O Indii a
životě v ní jsem se s nimi bavila velmi často a myslela jsem, že jsem díky nim pár věcem
porozuměla. Nemůžu říct, že jsem se mýlila, ale brzy mi došlo, že moje znalosti se v
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porovnáním s intenzitou indické kultury blíží nule. v Indii se mluví mnoha jazyky, a právě
proto je anglický jazyk i po 40 letech nezávislosti na Velké Británii hlavním úředním
jazykem. Oficiálně zaznamenaných jazyků je v Indii 18 a dělí se do 6 skupin. Dovolená v
Indii 2018 Nabízíme nejrozsáhlejší nabídku zájezdů do Indie na českém trhu. Pokrýváme
veškeré indické oblasti a nabízíme velmi odlišné zájezdy od národních parků, severní stát
Sikkim v Himaláji, typický indický střed až po pohodovou jižní Kéralu. V Indii je mnoho
zajímavých míst. Budete-li v severní části, nenechte si ujít Dellhí, Radjasthan (zemi
paláců), Udaipar (romantické město přezdívané „Benátky východu"), navštívit můžete i
různá horská střediska v Himalájích. V Indii žijí ve slumech desítky milionů lidí. V každém
větším městě je několik kolonií často na jeho okrajích, poblíž kolejí či ve zchátralých
částech staré zástavby. V každém větším městě je několik kolonií často na jeho okrajích,
poblíž kolejí či ve zchátralých částech staré zástavby.
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