
Milá paní Zdeňková, zasílám pozdravy od Akalye a její rodiny, 
ráda bych Vám popřála krásné Velikonoce. Moc si přeji, aby Vám znovuzrozrození 
Ježíše, které si o Velikonocích připomínáme, přineslo naději a štěstí do Vašeho života. 
 
V dubnu jsme měli velké testy. Takto jsem je napsala: tamilština 45, angličtina 40, 
matematika 35, věda 50, sociální vědy 45. 
 
Můj strýc (otcův bratr) postavil dům blízko našeho domu. Je malý. Asi je to úplně jiný 
dům, než si dovedete představit a než jaké jsou ve Vaší zemi. Je postaven jen pro 
základní bydlení, má kuchyni, předsíň a jeden malý pokojík. Je to opravdu jen to, co k 
životu potřebujete, není to žádný přepych. Pro rodiče je v naší zemi velice těžké zajistit 
vzdělání pro děti, zajistit jejich základní lékařskou péči, nájem, náklady na cestování, 
odívání apod. Kromě toho všeho musí rodiče šetřit i na budoucí vydání, například na 
školu. Proto vždy bereme jako dar od Boha, když si někdo postaví dům. Život v Indii je 
velice těžký. Chudí lidé, kterých je mnoho, hodně strádají. 
 
Právě teď máme zimu. Není to jako u vás doma. Na jihu Indie není vůbec žádný sníh, asi 
jen hory vypadají jako u vás v zimě. Naše hory jsou vysoké (Himalájské pohoří) a sníh se 
tam drží celý rok. Tam si děti hrají se sněhem asi jako u vás v zimě. Slunce vychází v 
5:30 v létě, ale teď v zimě vychází až po šesté hodině ranní. Západ slunce se také liší 
podle toho, zda je zima nebo léto. V létě zapadá až v 6:30 a později, ale v zimě již před 
šestou. Léto u nás začíná před únorem. 
 
Tento rok budeme mít v Indii volby. V Indii je to jiné - máme mnoho zemí, mnoho kultur, 
mnoho jiných úředních jazyků a každý stát má jiné volební strany. Za to všechno může 
rozdílná víra v naší zemi. I tak doufáme, že volby přinesou dobré výsledky. 
 
Ještě jednou Vám přeji krásné Velikonoce, Bůh s Vámi 
 
Akalya K. 
 


