
60ZEN 

Svět podlE Evy: iNdiE

Pohádka 
z Porbandaru
Rodiště Mahátmy Gándhího 
se může pochlubit spoustou 
malebných obchůdků, trhem 
s kořením a především 
starobylým přístavem, který 
jako by vypadl z Pohádek 
tisíce a jedné noci. 

Gándhí a jeho dům

o Indie přijíždějí spousty lidí najít sebe 
sama. Kontrast pompézních paláců, ex-
kluzivních hotelů, ašramů a slumů není 

pro každého. Když tam chvilku cestujete a po-
sloucháte všechny příběhy o bozích, požehnání 
a reinkarnaci, raději dáte peníze každému žebrá-
kovi, jen aby na vás neseslal neštěstí. Jeden známý 
mě naučil, že když v Indii dávám almužnu, mám 
ji vyměnit za požehnání, aby žebrák věděl, že si ty 
peníze vydělal. 
Tentokrát se pohybuji v Gujaratu, nejbohatším 
státě Indie se 60 miliony obyvatel, kde se narodil 
i Gándhí. Je to jediný stát v Indii, kde se nepije 
ani neprodává alkohol (nicméně si můžete při-
vézt dva litry na osobu). Gujaratská výtečná ku-
chyně je čistě vegetariánská, což v kombinaci se 
zákazem alkoholu odrazuje od návštěvy mnoho 
turistů. Alespoň se odtud nevytratila autentič-
nost. Nikdo vám na ulici nic nenutí, lidé se usmí-
vají, mávají na vás nebo chtějí, abyste si je vyfotili. 
Focení je podle mého známého projevem zájmu 
o člověka. Lidé v Indii musejí vzhledem ke svému 
počtu bojovat o místo na slunci, je těžké prosadit 
se a docílit toho, aby o vás někdo stál a zajímal se. 
Tím, že jsou na fotce a vy se kvůli tomu zastavíte 
a vyfotíte si je, jim dáváte najevo, že existují.
Ahmedabad je místem, kde najdete Gándhího 
ašram a jeho muzeum. Nejzajímavější je tu ab-
solvovat prohlídku starého města, kde uvidíte 
všechny možné architektonické styly včetně 
300 let starých dřevěných fasád, chrámu ukryté-
ho v suterénu či vyřezávaných krmítek pro ptáky. 
Doprovod na cestě vám budou dělat pískající ve-

verky a samozřejmě respektované krávy, které si 
chodí jen tak po ulici a lidé je krmí a uctívají… Být 
krávou v Indii je prostě báječné!
V poledne si zajděte na oběd do Heritage Hotelu 
The House of MG, je to zdaleka nejlepší restau-
race ve městě s gujaratskou kuchyní. Odpoledne 
můžete strávit nakupováním v obchodech, jako 
je Fabindia – najdete tu vše od ručně vyšívaného 
oblečení ze 100% hedvábí po bavlněné šály, koši-
le, koření, kosmetiku a kožené žabky. Na rozdíl 
od trhů se ve Fabindii nesmlouvá.

Krišna a plameňáci
Místem, které byste určitě neměli na své cestě 
minout, je Dwarka. Místní Hindu temple, za-
svěcený bohu Krišnovi, je zařazen mezi světové 
dědictví UNESCO. Doporučuji jít na večerní mši, 
v nočních hodinách je totiž kolem chrámu trh, 
kde se po modlitbě lidé odměňují sladkostmi.
Úžasný chrám na břehu moře, tentokrát zasvěce-
ný Šivovi, je ve městě Somnath. V obou chrámech 
nesmíte mít foťák, mobil ani boty.
Dalším zajímavým místem je Gándhího rodiš-
tě, město Porbandar, kde můžete navštívit jeho 
rodný dům. Město má i trh s kořením a mnoho 
malebných obchůdků. Ve starém přístavu, ne-
daleko od Porbandaru, se zastavil čas. Vidíte, jak 
místní staví lodě, nosí na hlavě mísy s kamením 
a na záchod chodí do moře… Můžete ale v klidu 
jíst na ulici. Zaručeně to bude čerstvé tam, kde 
stojí kamiony a autobusy. Ti, co jezdívají stejné 
trasy, vědí, kde je nejlepší jídlo. Klasické pokrmy 
se zde skládají z aloo, dhalu, popodamu, chapatti, 
jogurtu, chilli, cizrny v ostré omáčce a variant os-
tré nakládané zeleniny, jako jsou limety.
Nejlepší hotel je Marriott Courtyard. Pokoje jsou 
prostorné a snídaně perfektní. Executive floor 
má příjemnou lounge a je tu i venkovní bazén. 
V přízemí je coffee shop a bookstore. Samozřej-
mostí je rychlé wi-fi. Pro cestování po Indii mohu 
na delší vzdálenosti doporučit vnitrostátní aero-
linky Jet Airways, díky kterým ušetříte dost času. 
Tak do 200 km můžete v klidu vyrazit autem či 
autobusem, místní silnice jsou úměrně upravené 
a bezpečné. Pokud máte štěstí, uvidíte největší 
kolonie plameňáků na světě Khavda Flamingo 
(oblast Kutch). Každý rok jich tu je kolem půl mi-
lionu a pozorovat je můžete od října do března. 
Na svých cestách se můžete zastavit i v Gir Fores-
tu na safari, kde mají lvi. Jste-li ochotni vyměnit 
luxus za zážitky, Gujarat za to určitě stojí. n
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Eva má práci snů.  
Létá po světě a testuje destinace. 
Její titul „concierge“ totiž 
znamená, že se stará  
o dovolené movitých klientů.

Concierge J&T Eva Klejmová tentokrát píše o tom, proč je tak skvělé  
být v Indii krávou, a starém přístavu, kde se zastavil čas.
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