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 učitelka jógy a cestovatelka 
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Jmenuju se Monika Winklerová, jsem 

učitelkou jógy a před pár lety jsem ucítila tu 

potřebu zajet čerpat informace přímo od zdroje, 

tedy do Indie. A tak jsem odjela, ačkoli jsem se 

rozhodla sama, nakonec jsem vycestovala se 

dvěma kamarády. Na první cestu myslím, že je fajn 

mít někoho na blízku, s kým člověk může sdílet ten 

údiv a úžas :-D 

Byla jsem tam už na několika kurzech a kvůli 

prosbám o rady sepisuju své zkušenosti.  

Nechť jsou vám k užitku  

Indie je krásná, barevná, ale samozřejmě 

trošku odlišná země. Na některé věci je dobré se 

připravit, to jistě ano, nechte si ale v sobě prostor 

pro vytvoření dojmů až na místě ;-) Není důvod ke 

strachu, Indové jsou nakonec taky lidé, jako my… 

a možná zjistíte, že ty rozdíly mezi lidmi a 

kulturami nejsou tak velké  



 Obsah: 

 

Sedm důvodů, proč jet do Indie 

 

I. Co vyřídit před cestou 
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II. Na co se připravit 
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2. Doprava 

3. Kufr nebo batoh 
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7 důvodů proč jet do Indie 

 

 Indie je krásné místo pro dovolenku u moře, která má spoustu výhod oproti cestování po tradičních turistických 

destinacích v Evropě.   

 

1. poznáte úplně nový kraj, nové zvyky a jinou 

kulturu. A to je právě to, čeho se často bojíme :-D  

 

Před odjezdem do Indie většina lidí pociťuje 

drobnou nejistotu – přeci jen to není úplně za 

humny, ledacos se k nám proslechne, ale jak už to 

tak bývá, tak hlavně to negativní – chudoba, špína a 

znásilňování… Pokud se chcete zbavit zbytečných 

předsudků a podívat se pravdě do očí, nezbývá než 

vyrazit.  

 

Možná nakonec zjistíte, že ten kulturní šok vůbec 

není tak velký, jak jste čekali a že chudí lidé v Indii 

jsou často šťastnější než boháči v Evropě  
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2. Výborná vegetariánská kuchyně. 

 

Většina obyvatel Indie jí vegetariánsky, a jejich kulinářské 

umění se s jedinou volbou většiny českých restaurací 

(„smažákem“) fakt nedá srovnávat :-D Dá se tam 

samozřejmě sehnat i maso, ale vegetariánský jídelníček je 

v Indii tak pestrý, že si na maso většina turistů ani 

nevzpomene  Indie dělá z lidí spontánní vegetariány, 

minimálně na dobu pobytu, ale často i po návratu :-D 
 

 

 

 

3. Transformace 

 

Možná trošku nadužívané a zprofanované slovo, ale 

tak nějak to bude :-D Prostě si rozšíříte obzory a je to 

tak - už nikdy nebudete stejní jako předtím. Vše je 

náhle zrelativizováno – zažíváte jiný svět a vidíte, že 

věci můžou být úplně jinak – uvědomíte si, jak často se 

zavíráte (zavíráme) do mikrosvěta svých malých 

každodenních starostí.  
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4. Flow a život v přítomnosti.  

 

 

Těžko říct, čím to je (možná tím množstvím duchovních a 

meditujících lidí), v Indii je prostě snazší nechat se vést a 

neplánovat.  

 

U nás „musíme“ vše řešit dopředu, pojišťujeme se, 

sledujeme jízdní řády, stresujeme se, když máme pět 

minut zpoždění a stále nestíháme :-D V Indii zažijete, že 

všechny „problémy“ lze ne řešit, ale prostě VYŘEŠIT až 

skutečně nastanou. Není tedy důvod ke stresu. Když 

přijdete na zastávku, tak prostě jede autobus, a autu 

jedoucímu v protisměru se nakonec vždycky nějak 

zázračně vyhnete… :-D   

 

 

Je to magie, nebo boží ochrana, jakkoli chcete, ale je to 

prostě tam. 

 

A vy se můžete uvolnit a nechat věci volně plynout! 

 

 

5. Můžete si dovolit, na co si vzpomenete. 

 

když jste na pláži, tak nemusíte přemýšlet nad tím, jestli si dáte kafe a oběd přímo v první linii u pláže, když o sto metrů 

dál by to stálo polovinu a i tak by to byl několikanásobek ceny u nás... V Indii se najíte a napijete za zlomek ceny, co 

byste zaplatili v českých restauracích, a ještě si pochutnáte na nových jídlech  
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6. Dárky. 

  

V Indii můžete skvěle nakoupit – originální oblečení, 

šperky, nádherné náušnice (na tom si ujíždím já), 

sošky, látky a já nevím, co ještě. Krásné barevné 

věci, je těžké se ubránit, pokud to tedy vůbec 

chcete zkoušet ;-) 

 

Když pojedete do Indie, potěšíte celou rodinu! ;-) 
 

 

7. Barvy a pestrost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupíte z šedi, prostě se to stane. Indie je 

barevná a i vy se vybarvíte!  
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A teď už prakticky… 

I. Co vyřídit před cestou… 

 

1. PAS   

 

Ano, do Indie s občankou nevyjedete :-D  a  POZOR: Pas musí být platný 6 měsíců po předpokládaném návratu 

(tedy datu na zpáteční letence.)  
 

 

2. VÍZUM 
 

Ano, do Indie potřebujete vízum. Turistické vízum je platné 6 měsíců od data vyřízení, takže ho nevyřizujete rok 

předem! K žádosti na vízum je již také třeba mít zakoupené letenky a k žádosti je přiložit. Vízum vyřídíte na ambasádě 

v Praze. A teď přehledně: 

 

Turistická víza do Indie: 

- doba vyřízení 8 dní, expresní vyřízení nedělají 

- platnost 6 měsíců pro jeden vstup 

- platnost víza začíná již dnem podání žádosti na ambasádu 
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Co budete potřebovat: 

- cestovní pas, platný ještě šest měsíců po návratu z Indie 

- 1 fotografie 5x5 cm (musí mít bílé pozadí) + stejná fotografie nahraná v aplikaci online formuláře 

- anglicky online vyplněný formulář na adrese: (https://indianvisaonline.gov.in/visa/ při vyplňování vyberte „Czech-

Prague“ v políčku „Indian Mission“) 

Pozor: často se objeví varování, že se jedná o nebezpečné připojení. Ale nikdy jsem neměla problém. 

- Návod na vyplnění formuláře najdete třeba tady http://indie.rovnou.cz/vizum.html 

- po vyplnění vytiskněte 1 kopii, dvakrát podepište (jednou pod fotografií a podruhé na konci formuláře) a doručíte 

s ostatními podklady na ambasádu 

- doklad o rezervaci zpáteční letenky 

- Bonus: někdy si vyžádají ještě další doklady – o rezervaci ubytování, za kým tam jedete atd. :-D Indická ambasáda 

je nevyzpytatelná  

- Vyřízení víza se platí na ambasádě, přesná částka teď není na webu, ale pohybuje se okolo 1000 Kč. 

- Před vyřízením víza si na stránkách ambasády vždy ověřte, zda-li se podmínky nezměnily. 

(http://www.india.cz/page/display/166/164) 

 

Pokud se chystáte na cestu s námi – můžete ohledně vyřízení víza kontaktovat spřátelenou cestovní agenturu Alca 

travel: http://www.alcatravel.cz/cz/ 

Po domluvě jim donesete nebo pošlete vyplněnou a podepsanou žádost spolu s pasem a nemusíte jezdit do Prahy. 
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3. OČKOVÁNÍ 
 

Vzhledem k tomu, že jezdíme do Jižní Indie, není třeba mnoha očkování, dá se říct, že je to tam civilizovanější, jsou 

zvyklí na turisty, je to čistší, jih je prostě bohatší část Indie   

 

Pro jižní Indii se doporučují dvě očkování – a to je ŽLOUTENKA a břišní tyfus. Taky tetanus, ale ten tady všichni 

máme.  

 

 Veškerá další očkování jsou na vás.  

 

Ohledně očkování můžete mrknout na tyto weby: https://www.ockovacicentrum.cz/cz/indie, nebo na mapky tady 

http://www.centrumcestovnimediciny.cz/index.php?linkID=txt4 
 

 

 

FAQ: 

Potřebuju očkování žluté zimnice? Ne, toto očkování je povinné pouze pokud žijete nebo jste v poslední době 

navštívili oblast výskytu (Afrika, Jižní Amerika). 

 

Potřebuju očkování proti vzteklině? Rozhodnutí je na vás, očkování může být leckde doporučené.  Já sama za sebe 

neočkuji, pokud to není nutné… Dejte na svůj pocit. 
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4. PENÍZE 

 

České koruny v Indii samozřejmě nesměníte (ale pár si jich vemte pro lidi na ulici, řidiče rikš a podobně, kteří často 

sbírají mince). V Indii směníte nejlépe dolary. I euro samozřejmě znají a vymění  

 

5. PLATEBNÍ KARTA 
 

V Indii jsou samozřejmě bankomaty, takže nemusíte brát příliš hotovosti, můžete si kdykoli vybrat. Ve větších 

městech je jako u nás bankomat na každém druhém rohu, pokud nepůjdete někam do džungle, tak by to neměl být 

problém. 

 

POZOR: Bankomaty mají často limit a víc vám na jeden výběr nevydají. 

 

TIP: Podívejte se na bankomat, zda komunikuje anglicky ;-) Nebylo by moc příjemné pozorovat klikyháky na 

obrazovce a vědět, že vaše karta je uvnitř :-D Zatím nemám takovou osobní zkušenost, vlastně se vždy snažím vybírat ze 

State Bank of India, v tomto ohledu moc neriskuju  
 

 

6. POJIŠTĚNÍ 
 

Před cestou do zahraničí je dobré se pojistit, zvláště když jedete tak daleko ;-) 

 

Pokud se chystáte na cestu s námi – můžete ohledně pojištění kontaktovat spřátelenou cestovní agenturu Alca 

travel: http://www.alcatravel.cz/cz/ a vyřídit vízum a pojištění dohromady. 
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II. Na co se připravit… 
 

1. HYGIENA 

Bude to lepší, než čekáte  

Takto bych ráda začala, protože naše představa tady bývá často hodně přehnaná.  

 

1.1 Zajdu si v Indii vůbec na záchod? 

Ano, v Indii jsou spíše turecké nášlapné záchody (ale 

v turistických oblastech, jsou stejné záchody jako u nás), 

ale na to si za chvíli zvyknete a zjistíte, že je to ještě lepší 

než běžný záchod :-D 

 Záchody jsou splachovací nebo „zalévací“, není to 

kadibudka. U každého záchodu je kohoutek s vodou, kýbl 

a ještě malý kyblíček. Na zalití záchodu, a pokud jste 

aklimatizovaní, tak na omytí zadečku vodou. ;-) 

 Ale nebojte, v Indii se dá sehnat i toaletní papír 

(pravda, v poměru k indickým cenám je docela drahý, ale 

dá se). V takovém případě je dobré neházet papír do 

záchodu, ale vyhodit ho jinde, abyste záchod neucpali.  

 Záchody v restauracích bývají v pohodě, žádné větší 

trauma nečekejte, o něco nižší standart očekávejte u 

záchodků na autobusácích a veřejných záchodů, ale to je 

většinou i u nás… 
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1.2 Jak je to s hygienou v restauracích? 

 

Hodně záleží na oblasti a konkrétní restauraci. 

V oblastech zvyklých na turisty je standart lepší – vědí, že 

otrávení hosté jim dobrou reklamu neudělají :-D 

 

 Nejlepší je chodit do restaurací, které vám někdo 

doporučí a takhle mít pár vytipovaných míst. Hlavně ale 

nad tím zas tak moc nepřemýšlejte a nebuďte úzkostliví. 

Jedla jsem v takových pajzlech a nikdy mi nic nebylo, takže 

tak. Dovolte si být zdraví a v kondici  

 

 PS: Nejhorší restauraci, ve které jsme byli se 

skupinou účastníků naší výpravy, můžete okouknout na 

videu: A nikomu nic nebylo  

 

 

 

 

  

TIP: MRKNĚTE NA VIDEO, kde si prohlédnete, jak to vypadá v indické restauraci v kuchyni a na záchodě, které jsem 

natočila na poslední výpravě. A to byl horší standart   
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1.3 Jídlo a pití na ulici 

 

Než odjedete do Indie, určitě taky zapátráte na 

intrenetu, co by se mělo a nemělo dělat. Jezení a pití na 

ulici se obecně moc nedoporučuje, protože naše citlivé 

trávení není na takový šok připraveno. Určitě souhlasím, 

ačkoli jsem ani na jedné cestě žádnou otravou ani průjmy 

netrpěla. Možná ale také proto, že jisté zásady dodržuju. 

 

Nikdy nejím syrové nakrájené ovoce od prodejce na ulici. 

Nevím, jestli bylo vůbec umyto a většinou po něm lezou 

davy much. 

 

Nedávám si džusy – rozhodně ne na ulici, pouze 

v restauraci, která mi byla doporučena jako důvěryhodná. 

 

Nepiju nápoje s ledem – jednak to není zdravé, nedělám 

to ani u nás. Ale také jsem byla svědkem, jak sekali 

obrovskou hroudu ledu mačetou v prachu na ulici. Takže 

hygiena nic moc… 

 

Jinak na doporučených místech a v situacích, kdy není 

zbytí, tepelně upravené jídlo na ulici sním  
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2 DOPRAVA 

 

Po Indii se parádně cestuje autobusy. Tím, že je 

Indů tolik, vyjíždí jeden autobus za druhým – takže když 

přijdete na autobusák, většinou už slyšíte, jak vyvolávají 

název vaší cílové destinace. A pokud vám náhodou ujede 

před nosem nebo je plný, většinou už za ním stojí další  

 

 
 

 

Cestování vlakem je taky super, ale úskalí je v nákupu 

jízdenky. Když jsme jeli delší 12-ti hodinovou trasu, tak 

jsme lístek kupovali měsíc předem, ať máme nějakou vyšší 

třídu a nemusíme jet na střeše :-D Výsledek byl skvělý: 6-

místé kupé a vlastně šest lůžek. Skvěle jsme se vyspali  

 

Když jsme se ale pokoušeli koupit lístek jen tak na 

nádraží, potřebovali kopie pasu, pak nás poslali někde za 

ředitelem, přehazovali si nás asi hodinu, z kanceláře 

k okýnku a zpět a nakonec jsme to vzdali a jeli autobusem. 

Jde to, pokud jedete delší trasy – je to rychlejší a 

pohodlnější. Ale člověk se musí trošku vybavit trpělivostí… 
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Letadlem v rámci Indie – nic neobvyklého. Indie je 

velká a cestování autobusem pomalé… Pokud chcete 

poznat různé části Indie, není nic snazšího než vnitrostátní 

let. Průměrná cena na naše od 1000 do 3000 Kč za 

letenku. 

 

Pokud jedete do Indie s námi, čeká nás přelet 

v rámci Indie, a potom už se pohybujeme soukromými 

pronajatými minibusy nebo auty. Samozřejmě i s řidičem, 

protože my nejsme na tento styl jízdy v našem 

podnebném pásmu připraveni. 

 

3 KUFR NEBO BATOH? :-D 
 

Tolik lidí se mě minule ptalo, že tomu musím věnovat samostatnou kapitolu :-D  

 

A má rada? Je to na vás :-D Já cestuju s krosnou – jsem tak zvyklá a je to pro mě pohodlnější, s velkým kufrem 

nevyjdu ani schody, krosna mi dává „relativní“ svobodu pohybu :-D 

 

Ale… s kufrem to taky jde, na naší výpravě necestujeme nikde příliš s veškerým vybavením, zabydlíme se a pak už jen 

občas vyrážíme s malými batůžky na výlet. Takže s kufrem minule jelo několik účastnic a neměly problém. 
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4 CO ROZHODNĚ S SEBOU 

 

KOSMETIKA: Vemte si opalovací krém, zbytek si tam můžete koupit. 

 

Oblečení: věci na cvičení, na spaní a na chození po venku, plavky. Nic velkého zimního, ale zase něco proti větru se 

alespoň mně u moře vždycky hodí. 

 

 Podložka na cvičení. Ale taky se už dá koupit i tam  Nebo co praktikuju já – vzít nějakou už opoužívanou podložku 

nižší kvality a zanechat ji pak v Indii. Ať mohu přivést více dárečků ;-) 

 

 

5 CO ZBYTEČNĚ NETAHAT 
 

Netahejte zbytečně deset „dresů na cvičení“, nepoužijete je :-D PS: To je vzkaz od naší minulé účastnice Lenky ;-) 

 

Netahejte deset různých oblečení na ven – budete chodit v tom nejpohodlnějším a zbytek vám bude jen zabírat 

místo v kufru. Navíc si nakoupíte (ikdyž to teď možná neplánujete, tak to přijde ;-) 

 

Netahejte kosmetiku – v Indii se dá nakoupit kosmetika levně a dokonce i přírodní produkty. Počítejte s tím, že to 

budete chtít vyzkoušet. Mají veškeré hygienické potřeby – i toaletní papír a vložky. (Ikdyž zrovna toaletní papír a vložky 

bych si na cestu nějaké vzala, pro klid v duši.) 
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6 JÍDLO 

 

Jídlo je kapitola sama pro sebe, daly by se napsat 

knihy  Indická kuchyně je trošku ostřejší, ale je výborná. 

Poznáte úplně novou dimenzi chutí. Objevíte nové druhy 

zeleniny na sto různých způsobů. Poznáte a zamilujete si 

indické placky… 

A pokud ještě nejste vegetariány, tak po návštěvě 

Indie se z vás možná stanou  

Za pár dní se trošku zorientujete v menu a určitě 

najdete pár svých favoritů. Ale nepřestávejte ochutnávat, 

nebojte se riskovat, stojí to za to!  
 

 

                     
PS: Mojí zálibou je focení jídel v indických restauracích a věřím, že jednoho dne z nasbíraných fotek vytvořím menšího 

průvodce po indickém menu :-D 
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7 CO VŠECHNO SE TAM DÁ KOUPIT 

 

 

Oblečení, látky, povlečení, deky. Šaty, sukně, 

kalhoty. Cokoli si můžete nechat ušít. 

 

Korále, přívěsky, náušnice, náramky, prstýnky (i na 

nohu). 

 

Kabelky, taštičky. 

 

Hudební nástroje – bubínky, štěrchátka, tibetské 

mísy… 

Masážní nástroje – různé ozubené věci, kolečka, 

dřívka. 

 

Knihy (v angličtině) a CD s indickou hudbou. 

 

Vonné tyčinky, kadidla. 

 

Kosmetika – pleťové masky, mýdla, oleje. 
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8 PENÍZE – kolik co stojí a kolik s sebou 

 

Jednou z výhod pro nás jako cestovatele je to, že 

Indie je levná země. Můžete si dovolit téměř cokoli. 

Rozhodně nemusíte přemýšlet nad cenou, když si 

objednáváte v restauraci. Když se stravujete v indických 

restauracích, tak denně neutratíte za jídlo více než 100 

Kč. Ceny se ale hodně odvíjejí od oblasti – platí tady 

jednoduchá přímá úměrnost - čím víc turistů, tím vyšší 

ceny :-D 

 

Takže třeba za ubytování – najdete bambusové 

chatky od 300 rupií na noc do 3000 rupií za noc. Na české 

koruny vydělte třemi.   

 

Můžete hledat na internetu a cestu si naplánovat 

předem, ale počítejte s tím, že ti, co už mají web, vědí, 

jaké ceny si nasadit. Když jsem po Indii cestovala 

nazdařbůh, vždycky jsme našli nějaký nocleh za 

přijatelnou cenou. 

Pokud jedete s naší organizovanou skupinou, tak 

taky samozřejmě nebudeme hledat na místě, ale vše jsme 

již předem domluvili…  
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9 SMLOUVÁNÍ 
 

Za mě tedy rozhodně ano. 

 

Pokud nezačnete smlouvat, tak nikdy nezjistíte reálnou cenu služby nebo produktu. A nejde tady o deset korun, 

Indové se nebojí cenu několikanásobně nadsadit. Nebojte se ji srazit třeba na desetinu a odrazit se zespoda. A klidně už 

můžete odcházet. Prostě celá ta komedie k tomu patří. 

 

Pokud máte strach, vždycky se najde i pár obchodu s nápisem FIXED PRICE. Ne každého prostě smlouvání baví, 

s největší pravděpodobností trochu přeplatíte, ale je taky třeba přispět indické ekonomice ;-) 
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III. Když jedete s námi…

  

Poslední odstavce jsou pro ty z vás, kteří se s námi 

chystají na výpravu do Indie  

 

Poletíme teď se dvěma přestupy (v Paříži a Bombaji) 

přímo do Goa, kde dorazíme 17. 11.2014 ve dvě hodiny 

odpoledne. Budeme mít zařízený odvoz do našeho 

ubytování v Gokarně, která je vzdálená pouze několik 

hodin od letiště. 
  

 

 

Ubytování máme zajištěno v ájurvédském hotelu 

přímo na pláži, která se jmenuje Kudle beach. Pláž je plná 

kaváren, ale zároveň je to moc příjemné místo k relaxaci. 

Do centra Gokarny to budeme mít pěšky okolo půl 

hodinky, samozřejmě je možné se svést rikšou (což není 

drahé). V ceně ubytování je i snídaně, oběd a večeře už je 

v režii každého z vás. Na pláži najdete kuchyni z celého 

světa, ačkoli doporučuju poznat co nejlépe tu indickou ;-) 

Jídlo je v Indii na naše poměry velmi levné, sto korun na 

den na jídlo a pití by vám mělo bohatě stačit.   
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V Gokarně na pláži strávíme deset dní, kdy se 

budeme věnovat především odpočinku. Budou probíhat 

ranní a odpolední lekce jógy, v hotelu je možnost 

ájurvédských masáží nebo třeba konzultace s lékařem. 

V neposlední řadě se v těchto dnech budeme věnovat 

povalování na pláži a koupání v moři  Jeden z dnů 

v Gokarně také věnujeme společnému výletu 

k vodopádům Joggfalls a k výpravě za obří sochou boha 

Shivy do Murudeshwaru. 

 
 

 

 

Poslední tři dny (27.-29.11.2014) strávíme na 

plážích v Goa, u nám známého a blízkého indického 

učitele Namita, který má v Goa jógovou školu. V Goa 

budete mít mimo jiné také příležitost vyzkoušet si jógu 

pod vedením indického učitele. A také možnost 

posledních před-odletových nákupů. Odlet z Indie nás 

čeká 29. listopadu ve večerních hodinách. 
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Těšíme se na vás! Monika a Daniela 

 

 
 

 
 

Pro zájemce o další ročník: Výprava 2015 je plánována na konec roku 22.11. – 6.12.2015. 
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