
sLon v porceLánu
Cestou vidíme skupinu mužů pracujících v  rýžovém poli. Za-

pichují nové rostlinky, ale vzhledem k rozloze pole zalitého vo-
dou působí jejich počínání trochu beznadějně. Zblízka vidíme, že 
ani nohy ponořené ve vodě nechrání před velkým horkem a po 
tvářích jim stékají pramínky potu, který lepí jejich špinavé košile 
k snědému tělu. Příchod cizinců by mohl být vítanou příležitostí 
k odpočinku, to si ale zjevně mohou dovolit pouze mazáci party. 
Ostatní, kteří narovnávají ohnuté hřbety a zvedají hlavy, aby si 
prohlédli exotické cizince, jsou posunky a křikem donuceni vrátit 
se zpět k práci. Mazáci ovšem bedlivě sledují, jak se staví kamera 
na stativ. Nezabírá jen celek políčka a detaily zablácených nohou, 
ale také komplikovanou dopravní situaci na úzké silnici, kde si 
musí projíždějící autobusy a mototříkolky poradit s nevyzpyta-
telným pohybem hovězího dobytka. 

Největším nepřítelem pěstitelů rýže není žádný nepřátelský 
kmen, ale stádo slonů. Velcí živočichové jsou postrachem zdej-
ších vesnic, mají pověst nelítostných vandalů, kteří příliš nehledí 
na způsobené škody. Přitom podupané políčko nebo pobořený 
dům mohou mít pro místní obyvatele fatální následky, když už 
přímo nemluvíme o nejtragičtější formě sloní návštěvy. 

„Zaslechli jsme, že se přibližují, proto šli naši muži hlídkovat 
do lesa, aby je odehnali. Naštěstí nepřišli,“ líčí kněz z Diglakuny 
Shekhor Pereira poslední zážitek s protivníkem. Obrana podle 
místního kněze spo- čívá v důmyslném spojení 
hluku a světla; le- titá zkušenost praví, 
že troubící stádo obrátí pryč 
správná kom- binace hořícího 
ohně a bub- nování, případ-
ně dalších muzikálních 
projevů, nic z  toho ale 
nesmí ve slonech vyvolat 
pocit ohro- žení, to by bylo 
hodně zle. Vše se musí provádět 
ještě v  době, kdy jsou zvířata daleko, 
celé počínání se zamě- řuje na to, aby chobotnat-
ce znechutilo a vnuklo myšlenku vydat se raději kamkoli jinam. 

Obvyklým pohybem sepjatých rukou se s námi loučí bez sebemen-
ší snahy vyloudit z jistě bohatých cizinců nějaký peníz. Ještě krátké 
zamávání a pak zpět do předklonu nad bahnitou vodu a zelené trsy.

země výšek
Ačkoliv o Asiatech se říká, že jsou ma-
lého vzrůstu, můžeme o Asii říct, že je 
zemí výšek. Kromě toho, že v Asii leží 
Mt. everest, stojí za zmínku asijské výš-
kové stavby. Nejen že se v Asii tyčí 16 
z 20 nejvyšších budov světa, ale přede-
vším zde nalezneme tu aktuálně nejvyš-
ší, mrakodrap Burdž Chalifa ve Spoje-
ných arabských emirátech, dosahující 
těžko uvěřitelné výšky 828 metrů na 
163 podlažích.

MISIJNí KOLáČ® 
Zábavnou formou pomoci je Misijní koláč®, kdy pečeme koláče a jiné dob-
roty (nejlépe zapojíme celé společenství – klub, klubko, farnost, třídu) 
a získané prostředky z aukce těchto dobrot opět podpoří potřebné pro-
jekty. Misijní koláč® přináší již řadu let radost nejen do našich společenství, 
ale i do misijních zemí. Reportáže z tradiční aktivity najdete zde.
Vybrané peníze za Misijní koláč®i posílejte na číslo účtu PMD. 
Číslo účtu: 72540444/2700 VS 840

Bangladéš

Bangladéš je země s extrémně vysokou hustotou obyvatelstva. Všude 
se pohybuje velké množství lidí, přejít silnici je i pro místní skutečný oří-
šek. Někteří zkoušejí štěstí přímo mezi vozidly, když přecházejí širokou 
vozovku, a spoléhají se pouze na zvýšený pás, který odděluje oba směry, 
a potom na to, že se s nataženou paží domluví s divoce jedoucími řidiči. 
Pokud by chtěl chodec čekat, až doprava poněkud poleví, dočkal by se 
podle našeho odhadu někdy kolem třetí hodiny ranní, a to kdo ví. Blíží 
se čtvrteční poledne a ani náš stupeň pět by přesně nevystihl, co se na 
páteřní komunikaci na severním předměstí Dháky děje.

boj proti 
rAdikALismu

„Vzdělání tady má obrovský význam,“ 
říká bratr Guillaume, nizozemský rodák, 
který letos na podzim dovrší čtyřicetiletý 
pobyt v Bangladéši. Nechystá se nám říci 
nějakou frázi o  prospěšnosti školy jako 
znalec této země, který mimo jiné pro-
nikl i do tajů bengálského jazyka a písma, 
nabízí jinou perspektivu: „Lidé tu jsou 
opravdu mírumilovní, ale i  jich se dotýká 
snaha o vymývání mozků směrem k radi-
kalismu, zejména prostřednictvím zahra-
ničních televizí a internetu. Zdejší lidé jsou 
velmi prostí, a  tím snadno ovlivnitelní,“ 
upozorňuje člen komunity Taizé.

Bangladéš dlouhodobě patří na 
čtvrté místo na světě co do ob-
jemu pěstování rýže – před ním 
jsou pouze Čína, Indie a  Indo-
nésie, za ním lidnaté a  rozleh-
lejší asijské státy, jako Vietnam 
nebo Filipíny. Jen malá část ban-
gladéšské produkce ale směřu-
je do zahraničí, většina rýže 
končí na domácím trhu. Na ex-
port častěji míří jiná zdejší ze-
mědělská plodina – juta, která 
je významná pro zdejší textilní 
průmysl.
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krátce o rekordech Asie
Asie = kuchyně? To rozhodně není chybná 
asociace. Ale stejně pestrobarevná, originál-
ní a plná chutí jako tamní kuchyně je i Asie 
sama o sobě. Tento kontinent se táhne od 
Turecka až k  nejvýchodnějšímu bodu Rus-
ka na poloostrově Čukotka. Severní břehy 
omývá Severní ledový oceán, zatímco z ost-
rovů jihovýchodní Asie můžeme téměř spat-
řit australské útesy.

kAždý druhý = AsiAt
Asie, to je směs kultur, etnik a náboženství 
na prostoru 44 603 853 km2, což z  ní činí 
největší kontinent. Mimo jiné v Asii najdeme 
všechny hlavní podnebné pásy. Ještě zajíma-
vější je asijské obyvatelstvo. Asii v  součas-
nosti obývají více než 4 miliardy lidí, více než 
polovina současného zalidnění Země (7,295 
miliardy osob). Pokud bychom se podívali 
na žebříček nejlidnatějších států, jsou v prv-
ní destíce jen tři mimoasijské země1 (USA, 
Brazílie, Nigérie).

kAri, chiLLi, zázvor
A oklikou zpět do kuchyně. Předně můžeme říct, že se v ní používá 
hodně často ostrých kořenících směsí. I pálivé směsi koření však skrý-
vají jedinečné chutě. Zároveň je asijská kuchyně extrémně zdravá. 
Používá velmi mnoho zeleniny, rýže a především bílého masa (ryby, 
drůbež...). Toto vše pak na talíři tvoří překrásné kompozice hrající 
barvami a vůněmi. Pikantní, zdravá a rozmanitá. Taková je nejen asij-
ská kuchyně, ale celá ASIe! 

nA přechodu do ránA

otázkA do soutěže:
Jaké největší nebezpečí hrozí 

v Bangladéši při pěstování 
rýže?

Charakteristický hluk dopravního 
provozu je s  námi i  před usnutím. 
Ozývá se ale přece jen zdálky, tlu-
mí ho betonová zeď, zeleň i  stěny 
biskupského domu. Ještě než se do-
staví spánek, přižene se do Mymen-
singhu večerní vlak a  brzy po něm 
také déšť. I když se nenaplní naděje 
na nižší teplotu, unavené tělo zažene 
všechny zneklidnělé smysly na kutě. 
Jsme v Bangladéši, zemi, která je na 
jedné straně hektičtější, než jsme si 
dovedli představit, a na straně dru-
hé, především v lidech, zase zajíma-
vě zklidňuje. Předpokládáme, že obě 
stránky budeme mít ještě možnost 
důkladně prostudovat.

Ahoj kamarádi, moje země je o něco větší než ta vaše, ale přesto v ní žije víc 
obyvatel, než má Rusko. Možná i proto patříme mezi nejchudší země světa 
a mnoho lidí trpí hladem. Proto vám mnohokrát děkujeme za vaši pomoc.
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Pěstování rýže není nic pro lenochy.

Bangladéšská doprava má jasná pravidla. 
Bohužel je nikdo nezná.

Před přejitím silnice musíte 
uzavřít životní pojistku.

Kdy bude svačina?

Kámoši, nebo nekámoši?
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