
Milá paní Zdeňková, 

posílám mnoho pozdravů ode mě i mé rodiny, přeji Vám krásné Vánoce a v příštím roce 

mnoho úspěchů. Ať Vám Ježíšek přinese mír a lásku a ať se splní všechna Vaše přání a 

očekávání v dalším roce. 

Tento rok jsem ve 4. ročníku v základní škole - Segunthar Primary School - v Erode. Ve 

čtvrtletí jsem dostala tyto známky: tamilština - 49, angličtina - 45, matematika - 60, věda - 

40, společenské vědy - 35. 

V naší škole byl sportovní den - vyhrála jsem cenu v běžeckém závodě. Též jsem se 

zúčastnila taneční soutěže. 15.8. jsme slavili náš Den nezávislosti. V naší vesnici byl 

založen dětský parlament a já jsem jeho členkou. Učíme se o tam o občanství a 

dětských právech, též nám učitelé a mentoři vysvětlují naše práva a povinnosti. 

V tomto dopise bych ráda s Vámi sdílela respekt a uznání mého "otce vlasti" Mahátmy 

Gándhího. Vedl naši zemi a díky němu jsme se vymanili z anglického područí. Mahátma 

Gándhí je pro svět důležitý hlavně díky těmto 4 věcem: hlásal vždy nenásilí, pravdu, 

lásku a bratrství. Díky těmto myšlenkám je teď Indie svobodná. 

Jednou se Gándhí před svým otcem přiznal ke všem zlým skutkům a přísahal, že je již 

nikdy nebude opakovat. Gándhí byl ovlivněn králem Harischandrem. 

(The King Harischandra) Harishchandra 

Jeden z nejstarších dochovaných ghátů ve Váránasí. Nese jméno mytického krále 

Harish Chandry, který se prý osobně podílel na jeho výstavbě. Je jedním ze dvou 

kremačních ghátů ve Váránasí (druhým je Manikarnika). Hinduisté přivážejí těla svých 

drahých z celé Indie <http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie>, aby mohli být zpopelněni na 

jednom z těchto ghátů. 

zdroj Wikipedie, pozn. překl.  

Gándhí bojoval proti nespravedlnosti a špatnému zacházení. 

Během svého boje nám všem ukazoval, jak špatná je lidská žárlivost a násilí. Gándhí ve 

svém boji uspěl. Díky němu britská vláda prohlásila Indii za samostatný stát. Gándhí četl 

Korán, Bibli svatou a studoval i ostatní náboženství. Nejsmutnější je, že Mahátma 

Gándhí zemřel násilnou smrtí, byl zastřelen, když se šel modlit 30. ledna 1948. 

Příště si o něm můžeme napsat více, přeji Vám ještě jednou krásný nový rok a radostné 

Vánoce. 

Agalya K. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie

