
				
	
	
	
	
	
	
„Ke	garne“	aneb	Všechno	zlé	je	k	něčemu	dobré	
	
„Neměla	bys	tak	moc	přemýšlet.“	Asi	těžko	bych	hledala	větu,	kterou	
mi	můj	nepálský	manžel	říká	častěji.	Tak	možná:	„Přestaň	už	s	tím	,co	
kdyby‘!“	A	když	 se	 rozpovídám	o	plánech	na	 zítřek,	popozítřek,	 co	
bude	za	měsíc	a	do	budoucna,	nejčastěji	odpoví	„Tomorrow	never	
comes.“,	tedy	„Zítřek	nikdy	nepřijde.“,	čímž	myslí	to,	že	vždycky	bude	
dneska.	
	
Ne	vždy	mě	tento	přístup	hodí	do	klidu,	často	to	má	opačný	efekt.	
Třeba	když	 jsme	v	nepálské	pustině	uprostřed	hor,	 zbývá	nám	pár	
litrů	benzínu	a	už	třetí	kopec	pro	jistotu	sjíždíme	na	neutrál…	Anebo	
pak	 konečně	 objevíme	 dobrou	 duši,	 která	 je	 nám	 ochotná	 ze	 své	
motorky	 vycucnout	 půl	 petflašky	 cenného	 paliva,	 a	 když	 ji	 muži	
přelívají	z	jednoho	stroje	do	druhého,	vesele	u	toho	klábosí	a	kouří,	
že	 hořící	 cigaretou	mávají	 asi	 deset	 centimetrů	 od	 proudu	 zlatavé	
hořlaviny…	To	už	vyšiluju.		
	
Teď	procházíme	nejednoduchým	životním	obdobím.	Má	konzumace	
vína	se	zdvojnásobila,	zatímco	on	zůstává	chladný.	„Nikdo	přece			
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
neumírá,	nebe	nepadá,“	opakuje	mi.	„Měla	by	sis	občas	v	životě	umět	
říct	,ke	garne‘.“	Rozesmála	jsem	se.	
	
V	tom	má	pravdu.	Posledních	deset	let,	co	mám	co	dělat	s	Nepálem	
a	 Nepálci,	 co	 jsem	 se	 pustila	 do	 rození	 dětí,	 budování	 byznysu																		
a	 charity	 zároveň,	 si	 chtě	 nechtě	 „ke	 garne“	 říkám	 stále	 častěji.	
V	nepálštině	se	to	používá	v	každé	druhé	větě	a	znamená	to	něco	jako	
„co	se	dá	dělat“.	Prostě	pokrčíte	rameny	a	nad	problémem	mávnete	
rukou.	V	Nepálu	se	to	bohužel	používá	i	ve	chvíli,	kdy	vám	třeba	při	
zemětřesení	spadne	barák	–	namísto	toho	abyste	se	zvedli	a	šli	ho	
opravit.	Nebo	když	vám	dítě	leží	v	horečkách	–	namísto	toho,	abyste	
ho	vzali	k	doktorovi.	Mám	ale	pocit,	že	nám	na	Západě	„ke	garne“	
zoufale	 chybí.	 Snažíme	 se	 budovat	 jistoty	 s	 křečovitým	
přesvědčením,	že	si	tím	něco	zajistíme.	Jako	bychom	měli	jistotu,	že	
budeme	mít	zítřek.	
	
Příběh,	který	Vám	teď	chci	vyprávět,	se	stal	dávno,	dávno...	Alespoň	
mi	to	tak	připadá.	Bylo	to	v	roce	2011,	těsně	předtím,	než	 jsem	se	
rozhodla	dovážet	módu	 z	Nepálu,	 založila	obchod	Thao	a	 vydělala	
miliony,	za	které	jsem	otevřela	dětský	domov.	Tehdy	jsem	si	všimla	



inzerátu	 na	 práci	 v	 jedné	 nejmenované	 firmě,	 o	 jejímž	 zakladateli	
jsem	se	kdesi	dočetla,	že	je	praktikující	buddhista	a	čas	od	času	odjíždí	
sám	na	chatu	meditovat.	Přímo	v	sídle	firmy	byla	čajovna	a	když	jsem	
šla	 na	 záchod,	 všimla	 jsem	 si,	 že	 na	 dveřích	 mají	 vylepeny	 Čtyři	
dohody,	 takže	 zatímco	 tam	 zaměstnanci	 vykonávají	 „nejnižší“	
biologickou	potřebu,	dostávají	i	filozofický	stimul.	Všechno	tohle	se	
mi	strašně	líbilo.	Líbila	se	mi	pozice	o	kterou	jsem	se	ucházela,	líbil	se	
mi	byznys	plán,	který	jsem	jim	v	rámci	výběrového	řízení	připravila,	
hrozně	 jsem	 se	 těšila,	 jak	ho	 začnu	naplňovat...	A	 čekalo	mě	 snad	
čtvrté,	 poslední	 kolo	 výběrového	 řízení.	 Měla	 jsem	 se	 potkat	
s	 ředitelem,	 oním	 buddhistou,	 kterého	 jsem	 si	 už	 v	 představách	
vymalovala	jako	svého	mistra,	který	mě	povede	nejen	profesně,	ale	i	
spirituálně.	 Prostě	 našla	 jsem	 svého	 guru,	 našla	 jsem	 své	 životní	
poslání,	od	teď	se	všechno	změní!	
	
Mimochodem,	 ta	 firma	 sídlila	 v	 obřím	 proskleném	 komplexu	 jako	
z	reklamy	na	korporát.	A	k	těm	já	tou	dobou	vzhlížela.	Z	čeho	čišely	
peníze	a	moc,	to	muselo	být	dobré,	toho	jsem	chtěla	být	součástí.	No	
není	 to	 jasné?!	 Konečně	 si	 splním	 dětský	 sen,	 namísto	 bosky	
v	odrbaném	svetru,	jak	jsem	chodila	do	někdejší	práce	a	nikomu	to	
nevadilo,	budu	konečně	nucena	pořídit	 si	 kostýmky,	drahé	 šperky,	
pravidelně	navštěvovat	kadeřníka	(anebo	si	alespoň	jednou	za	týden	
umýt	hlavu).	Už	jsem	se	viděla,	jak	po	pěti	letech	zase	začnu	používat	
make-up…	 a	 samozřejmě	 zhubnu.	 Copak	 se	má	 břišní	 pneumatika	
hodí	k	nejnovějšímu	 iPhonu	 (který	si	pochopitelně	záhy	pořídím)?!	
Budu	 ženou	 ze	 svých	 dětských	 snů.	 Elegantní,	 v	 botách	 na	
podpatkách	 a	 s	 luxusní	 kabelkou,	 ve	 které	 budu	 nosit	 laptop																						
a	peněženku	naducanou	kreditkami	a	bankovkami.	Holahou!	
					
											

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				
	



A	 pak	 jsem	 si	 na	 cestě	 tramvají	 z	 předposledního	 pohovoru	
uvědomila,	 že	na	 získání	 této	práce	nějak	moc	 lpím,	 že	mi	na	 tom	
příliš	záleží.	Srdce	mi	bilo	vzrušením	při	představě,	jak	poprvé	vkráčím	
do	 svojí	 kanceláře,	 načesaná	 a	 namalovaná,	 skrze	 prosklenou	 zeď	
přehlédnu	 celou	 Prahu,	 usednu	 do	 koženého	 křesla…	 Když	 mě	
napadlo,	 že	 posledním	 pohovorem	 neprojdu,	 že	 si	 to	 na	 poslední	
chvíli	ještě	rozmyslí,	udělalo	se	mi	fyzicky	zle.		
	
Pamatuju	 si	 to,	 jako	 by	 to	 bylo	 včera,	 přestože	 uplynulo	 bezmála	
deset	 let.	 Tramvaj	 přeplněná	 pachem	 cestujících,	 ke	 kterému	
zpocená	 a	 vystresovaná	 přidávám	 spravedlivým	 dílem.	 Upocenou	
rukou	 se	 držím	 nejbližšího	 sedadla,	 make-up	 mi	 stéká	 do	 očí																						
a	nepříjemně	pálí.	Šaty,	které	jsem	si	pořídila	speciálně	na	pohovor,	
škrtí,	 kde	můžou,	 a	 šála	 kolem	krku	 (jakože	nedbalá	elegance)	mě	
neskutečně	 kouše.	 Co	 když	 tu	 práci	 fakt	 nedostanu?	 Celou	 tuhle	
„výstroj“	 jsem	 si	 kupovala	 zbytečně,	 je	mi	 jasné,	 že	 se	do	 toho	už	
nikdy	 znova	 nenavleču.	 A	 pak	 můj	 mozek	 přijde	 s	 alternativní	
myšlenkou,	jen	tak,	probleskne	mi	to	hlavou,	abych	se	přestala	tolik	
bát	a	potit.	Jestli	mě	nevezmou,	budu	to	brát	jako	znamení.	Je	mi	už	
čtyřiadvacet	a	o	vlastním	podnikání	blábolím	od	gymplu.	Tahle	práce,	
nebo	zakládám	svůj	byznys.	
	
Ne	 že	 by	 se	mi	 do	 toho	 chtělo,	 ne	 že	 bych	 se	 na	 vysněnou	 práci	
v	 nejmenované	 firmě	 přestala	 těšit.	 Ale	 vlastnímu	 mozku	 jsem	
odporovat	 neuměla	 (a	 dodnes	 to	 moc	 neumím),	 takže	 jsem	 si	
poslušně	začala	představovat	alternativu.	Co	když	mě	nevezmou?	Na	
plný	úvazek	se	budu	věnovat	své	neziskové	organizaci,	 co	pomáhá	
opuštěným	dětem	v	Nepálu.	Odjedu	tam,	nakoupím	nějaké	zboží	a	
to	začnu	prodávat,	ať	mám	peníze	nejen	na	rodinu,	ale	hlavně	na	ty	
nepálské	 děti.	 Budu	 se	 řídit	 heslem	 Tomáše	 Bati:	 „Vydělávejte,	

nežebrejte!“	Kostýmky	a	podpatky	si	můžu	nosit	doma,	když	na	to	
přijde.	 Stále	 jsem	 chtěla	 dostat	 tu	 práci,	 stále	 jsem	 chtěla	 firemní	
čajovnu,	 záchody	 s	 citacemi	 Čtyř	 dohod,	 prosklenou	 kancelář	
s	výhledem	na	Prahu	a	onen	iracionální	pocit	důležitosti,	který	máte,	
když	se	při	vstupu	do	budovy	musíte	legitimovat	firemní	kartičkou.	
Chtěla	jsem	to	a	moc,	nebudu	lhát.	
	
A	pak	zazvonil	telefon.		
„Dobrý	den,	paní	Košťálová.“	Tak	jsem	se	jmenovala	před	svatbou.	
„Mrzí	mě	to,	ale	musím	Vám	oznámit,	že	jsme	nakonec	přijali	jiného	
kandidáta.	Nechám	si	Váš	životopis	ve	složce	a	pokud	by	se	naskytla	
jiná,	 pro	 Vás	 vhodnější	 pozice,	 tak	 bych	 Vám	 dala	 vědět.“	 Polknu												
a	 zmůžu	se	 jen	na	„hm“,	potom	se	 rozbrečím.	V	 té	době	 jsem	„ke	
garne“	neznala	ani	z	doslechu,	byla	jsem	naučená,	že	život	jde	podle	
plánu.	Škola	–	krásná	vysvědčení	–	maturita	s	vyznamenáním	–	skvělá	
kariéra.	 A	 můj	 plán	 byl	 najednou	 v	 troskách.	 Jak	 mi	 dnes	 přijde	
absurdní,	že	mi	toto	připadalo,	jako	by	se	na	mě	hroutilo	nebe!	
	
Když	jsem	se	uklidnila,	mozek	mi	připomněl	záložní	plán	z	tramvaje.	
Že	místo	 šetření	 po	 tisících	můžu	 zkusit	 vydělat	 statisíce	 vlastním	
byznysem.	 A	 tak	 se	 stalo.	 Založila	 jsem	 e-shop,	 za	 pár	 let	 měla	
milionové	obraty,	několikanásobně	zvětšila	dětský	domov	v	Nepálu	a	
hlavně	se	nemusela	ani	malovat,	ani	soukat	svůj	nadměrný	zadek	do	
elegantních	sukní.		
	
Ale	 proč	 Vám	 to	 povídám?	 Protože,	 jak	 říká	 můj	 dnešní	 manžel,	
v	životě	je	občas	potřeba	umět	si	říct	„ke	garne“.	
	
15	dalších	příběhů	a	160	fotografií	z	Nepálu	ve	foto	knize:	
https://www.michaelagautam.cz/foto-kniha/	


