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ROZHOVOR

  ➜

V Indii žije přes 1,3 miliardy lidí, je to dru-
há nejlidnatější země světa a co do rozlohy 
sedmá největší. Kousek indického území 
však najdete i v Praze. Pochopitelně jde 
o indickou ambasádu se sídlem v pražské 
ulici Milady Horákové. Do areálu Pražského 
hradu je to odtud patnáct minut chůze, na 
Staroměstské náměstí dvacet.

„Mám velké štěstí, že si mohu prohlížet 
pražské památky. Během vánočních trhů 
jsem denně chodila na Staré Město, dokon-
ce i když byla zima a pršelo,“ usmívá se vel-
vyslankyně Narinder Chauhan, která pra-
covně procestovala bez nadsázky celý svět: 
působila v Japonsku, Kanadě, Belgii, Thaj-
sku i Srbsku. Na stůl od indické hostitelky 
dostávám čaj a také barfi, tradiční sladko-
sti z mléka a cizrnové mouky. Můžeme začít.

Paní velvyslankyně, máte v kanceláři 
něco osobního, co si berete vždy s sebou?

Vždy musím mít v kanceláři fotografii 
Mahátmy Gándhího, otce mého národa. 
Jeho narozeniny se slaví po celém světě,  
2. říjen, datum Gándhího narození, je totiž 
zároveň Mezinárodním dnem nenásilí. Le-
tos oslavíme 150 let od jeho narození a k to-
muto výročí se budou vydávat památeční 
známky, a  to nejen v  Indii, ale i  v  České  
republice. 

Je ještě něco dalšího, podobně cenného?
Důležitá je pro mě také indická vlajka 

a její symbolika: bílá barva značí mír, ta ze-
lená zemědělství a prosperitu a oranžová 
oběť našich zakladatelů (Indie získala ne-
závislost na Velké Británii v roce 1947, pozn. 
red.). Ve středu vlajky můžete vidět dharma 
čakru (ta reprezentuje pravdu, zákon – pozn. 
red.). Dharma čakru mimochodem najdete 
také na indickém státním znaku, kde je 

Indická velvyslankyně  
si Prahu zamilovala
Získali jsme pozvání z ambasády Indické republiky v České republice. Naší hostitelkou byla 
sama indická velvyslankyně Narinder Chauhan. Během rozhovoru jsme se dozvěděli, co 
společného mají indický a český státní znak, čím ji potěšili čeští studenti během návštěvy 
indického prezidenta v Praze nebo jaké destinace v Indii by doporučila našim turistům.
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i heslo Satyameva Jayate neboli „Pravda 
vítězí“, tedy stejné, jaké je i na vašem prezi-
dentském státním znaku.

Prozraďte prosím čtenářům, jak jste se 
dostala k diplomacii a následně do Česka.

Narodila jsem se v Novém Dillí, hlavním 
městě Indické republiky. Po studiích práva 
a politických věd na tamní univerzitě jsem 
nastoupila do diplomatických služeb. Každý 
nový pracovník v diplomacii se musí povinně 
naučit jeden cizí jazyk, mně připadla japon-
ština. Po roce tréninku jsem pak byla vyslá-
na přímo do Tokia, kde jsem tři roky praco-
vala na indické ambasádě. V další kariéře 
jsem působila například v thajském Bangko-
ku, belgickém Bruselu či kanadské Ottawě. 

A jako velvyslankyně?
V pozici velvyslankyně jsem poprvé praco-

vala v Srbsku, kde se mojí kamarádkou stala 
velvyslankyně České republiky v Srbsku Ivana 
Hlavsová. Vždy když jsem potřebovala s něčím 
pomoci, mohla jsem se obrátit na ni. V červen-
ci loňského roku jsem pak nastoupila na am-
basádu v České republice. V září měl Česko 
navštívit náš prezident, Jeho Excelence Rám 
Náth Kóvind. Byla to historická událost, pro-
tože poslední taková návštěva se konala před 
22 lety, a vše se muselo řádně připravit.

Co se vám tehdy vybavilo pod pojmem 
Česká republika?

Například české sklo. Vlastně mi přijde, 
že je ve světě známější než v České repub-
lice. Díky Ivaně Hlavsové jsem si kupovala 
český křišťál, ještě když jsem pracovala 
v Srbsku. A když jsem tu pak začala působit, 
vůbec jsem podobné věci neviděla v obcho-
dech. Samozřejmě jsem také znala české 
značky jako Škoda Auto. V Indii dnes půso-
bí okolo šedesáti českých značek a mimo-
chodem právě Škoda Auto se chystá v Indii 
investovat miliardu eur. Auta bude v naší 
zemi nejen vyrábět, ale také vyvíjet. Až se 
vrátím do Indie, ráda bych si jeden vůz znač-
ky Škoda koupila. 

Je ještě něco, co vás v Praze zaujalo?
Když teď v Praze žiji, užívám si například 

náplavku s výhledem na Pražský hrad. Byla 
jsem na koncertech v Rudolfinu, na před-
staveních v Národním divadle. Samozřejmě 
jsem také chodila na vánoční trhy, myslím, 
že ty v Praze jsou nejkrásnější na světě. 
A  všechny ty historické budovy, které 
máte... Musíte být hrdí.

Mahátma Gándhí, letos 2. října uplyne 150 let od jeho narození.

Tádž Mahal je vyhledávaným turistickým cílem.
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Když mluvíme o Praze, v Dejvicích je prý 
ulice pojmenovaná po indickém básníkovi.

Ano, to je Thákurova, v ulici je také jeho 
bysta. Rabíndranáth Thákur byl významný 
indický básník a v roce 1913 získal Nobelovu 
cenu za literaturu, jako první Asiat vůbec. 
Řada jeho děl byla přeložena do českého 
jazyka (Thákur Prahu dvakrát navštívil a také 
zde přednášel – pozn. red.). Indologie, tedy 
indická studia, mají v českých zemích dlou-
hou tradici, na univerzitách se tu učí už více 
než sto let. I dnes se na Univerzitě Karlově 
vyučují čtyři indické jazyky: hindština, ben-
gálština, tamilština a sanskrt. Když přijel 
indický prezident na zmíněnou návštěvu, 
mluvili na nás čeští studenti indickými jazy-
ky. To bylo velké překvapení a velmi příjemný 
pocit. V České republice také dnes studuje 
okolo 1500 indických studentů, zejména 
technické obory, oblíbená je u nich například 
Masarykova univerzita v Brně.

A jak je to s turismem?
Českou republiku ročně navštíví okolo sta 

tisíc Indů, je také stále oblíbenější destinací 
indických filmařů. Opačným směrem zatím 
míří ročně jen něco mezi deseti až dvaceti 
tisíci turistů. Přitom pro Čechy je získání víza 
velice snadné. Na ambasádě jej vydáme do 
24 hodin. A pokud chcete, nemusíte ani vy-
cházet z domova. Stačí si na internetu vypl-
nit dotazník, podat příslušné dokumenty 
online a vybrat jedno z mezinárodních letišť 
– a jste hotovi. Rádi bychom také zavedli pří-
mé letecké spojení mezi Českou republikou 
a Indií. Právní podmínky už jsou na to připra-
vené, teď je řada na aerolinkách. Na druhou 
stranu získat vízum pro Indy do České re-
publiky je mnohem složitější. To bychom 
chtěli usnadnit, hlavně pro indické studenty 
a vědce.

Když mluvíme o cestování, máte cesto-
vatelský tip, kam v Indii vyrazit?

Indie nabízí zážitky po celý rok. Máme 
Himálaj, kde můžete během léta raftovat 
nebo lézt po horách. Nabízíme také pouště, 
můžete zůstat přes noc ve stanu v poušti 
u města Džajsalmér na severozápadě státu 
Rádžasthán. Na severovýchodě najdete 
husté lesy. A samozřejmě máme, stejně jako 
vy, řadu památek na seznamu UNESCO. 

Nabízíme palácový turismus, ten hlavní 
palác je samozřejmě Tádž Mahal. Indie také 
dala světu jógu a ájurvédu, například na jihu 
ve státě Kérala v oblasti vodních cest se 
můžete pomocí ájurvédského lékařství zba-

vit toxinů. Doporučuji sledovat naši stránku 
na Facebooku: India in Czech Republic (In-
die v České republice). Budeme také na 
turistických veletrzích v průběhu roku. 

V Indii se zase od 18. do 20. ledna koná 
globální summit Vibrant Gujarat (setkání 

politiků, podnikatelů a investorů, jedním 
z témat je i cestovní ruch – pozn. red.). Letos 
přijede i váš předseda vlády Andrej Babiš, 
který Indii v té době navštíví. Oba premiéři, 
český i indický, by se při té příležitosti měli 
setkat. Petr Svorník

Indické poštovní známky, na horním snímku ty památeční k výročí Gándhího narození.
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