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BOLAVÁ MÍSTA SV!TA

„Vy vidíte hotel, jakous takous restauraci a sm!"n! levné ceny. Jen#e opravdov$ Nepál je jin$, 
ne# jak se jeví turist%m ze Západu,“ &íkal mi Ganesh, kter$ ve své rodné zemi vyst&ídal n!kolik 
zam!stnání. Jako u'itel angli'tiny se m!l pom!rn! dob&e, ale z platu asi 1000 K' na m!síc dob&e 
nevy#il ani tam. Kdy# za'al jezdit jako khalasi – „holka pro v"echno“ v místních rozkodrcan$ch 
autobusech – dostal o n!co víc, ale za cenu nebezpe'né a p&í"ern! náro'né práce: doslova tla'il 
do autobusu cestující, skládal zavazadla (t&eba t&icetikilové pytle r$#e), vybíral peníze (i za jízdy na 
st&e"e), máváním ze dve&í zastupoval nefungující blinkr, a kdy# se n!komu cht!lo zvracet, jednodu-
"e ho podr#el vlajícího z dopravního prost&edku, aby se nemuselo stav!t. „Nejhor"í je to v no'ních 
busech,“ vypráv!l mi, „nedostane" spropitné, proto#e nikdo nep&istupuje, ale spát se nedá a &idi'i 
jezdí jako "ílení, tak#e je to doslova o #ivot.“
Ganesh p&itom pochází z docela dobré rodiny. Po klukovské rva'ce ve "kole v"ak ze strachu 
utekl z domova a to v zemi jako Nepál zjevn! zájem policie nezasluhuje. Skon'il na ulici a rychle 
se osamostatnil. „Te( bych rád zase studoval, ale u# bych nem!l z 'eho #ít,“ vysv!tluje, „tehdy 
jsem byl dít!, nev!d!l jsem, co d!lám.“ Zatímco my v západním sv!t! zakopáváme o p&íle#itosti 
na ka#dém kroku (a je to pravda – i kdy# nám to tak t&eba v#dycky nep&ipadá!), Nepálci to tak 
jednoduché nemají.
A to ani nemluvím o soukromém #ivot!! V"ak Ganeshovi rodi'e by mo#ná svému synovi pomohli, 
kdyby si nestál za sv$m: odmítl si toti# vzít dívku, kterou mu vybrali. Do #en!ní se celkov! p&íli" 
nehrne, proto#e by rád nejprve sám sebe zabezpe'il. „Pak teprve budu pom$"let na rodinu,“ &íká. 
Jen#e v Nepálu je takové po'ínání n!co nesl$chaného. Ka#dému vybírají partnera rodi'e, a tak 
spousta milostn$ch p&íb!h% kon'í jako ve smutn$ch telenovelách. Ka#d$ se #ení a vdává hned, 
jak „p&ijde jeho 'as“ – dívky klidn! je"t! p&ed dvacítkou a mu#i okolo 'ty&iadvaceti. Pochopiteln! 
ihned po'nou dít!. Takov$ rodinn$ model tu funguje u# stovky, ba tisíce let. Na první pohled ho 
není d%vod m!nit. Sta'í se ale podívat blí# a zpod pokli'ky se vyvalí tragédie. „Moje sestra z%stala 
s rodinou na vesnici. Te( je jí osmnáct, má u# druhé dít!, první jí zem&elo. A je zase t!hotná,“ smut-
n! povídá Ganesh. Jeho sestra je typick$m p&íkladem malé nepálské #eny. V p!tadvaceti mají za 
sebou "est t!hotenství, p%lka d!tí jim zem&ela. Zdravotnictví je na hrozné úrovni a o antikoncepci 
tu snad ani nikdo nesly"el. 
Potkala jsem spoustu lidí, kte&í &íkají, #e pomáhat nemá cenu. )e si „za to m%#ou sami“. Jist!, 
Nepálci mají "patnou vládu a nau'ili se nestresovat, co# na"e západní o'i vidí jako nedostatek 
snahy z jejich strany. Ale jedinec tam vá#n! za nic nem%#e. Ganesh je jenom kapka v mo&i – ale 
zárove* jeden 'lov!k, kterému by malá pomoc mohla zm!nit #ivot…

Mo"ná jste o zemi odd#lující Indii od Tibetu n#co $etli, snad jste 
se tam i na pár t%dn& podívali. Jen"e jediní, kdo v#dí, jak se tam 
opravdu "ije, jsou sami Nepálci.

Text Michaela „Mysha“ Ko'(álová

NEVEZME) SI,
KOHO TI VYBRALI RODI*E?

TAK T! VYD!DÍME!

POMOZTE )IKOVN+M NEPÁL*AT,M!
55 % d!tí v Nepálu #ije o jednom jídle denn! – nebo mén!. Ka#d$ch patnáct minut jedno Nepál'e umírá. 90 % 
obyvatel zem! je odkázáno na to, co si vyp!stují. V!t"ina lidí v Nepálu #ije v domcích z hlíny, va&í na ohni"tích 
a spí na zemi. Do jejich vesnic nevedou sjízdné cesty, není tu elektrika, obchod nebo po&ádn$ záchod. Nejí se tu 
nic jiného ne# r$#e se zeleninou. Do nejbli#"í nemocnice je to 'asto dlouhé hodiny strastiplné cesty. Ani kdy# se 
tam nemocn$ nebo zran!n$ dostane, nemá vyhráno. Nepálské zdravotnictví má rozpo'et, ze kterého lze jednomu 
obyvateli zaplatit 'ty&i aspiriny ro'n!! +kolství na vesnicích má nízkou úrove* a mnoho d!tí místo chození do "koly 
pracuje na polích. P&itom je tu v"ak spousta t!ch, které studují po ve'erech, jsou chytré, "ikovné i pilné. Jen místo, 
kde se narodily, je odkazuje k tomu, aby do smrti sekaly trávu a dojily dobytek. Dejme jim spole'n! p&íle#itost zm!nit 
sv%j #ivot, my"lení, a tak i mo#nost pomoct své vlastní zemi! Podívejte se na webové stránky Ob'anského sdru#ení 
Nepál'ata nebo p&isp!jte libovolnou 'ástkou na ná" ú'et. D!kujeme! 
www.nepalcata.cz / "íslo ú"tu: 43-714 256 0267/0100

Fo
to

 a
rc

hi
v


