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REAKCE NEPÁLSKÉ KOMUNITY  

NA NIČIVÉ ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU 
 

V sobotu 25. dubna zasáhlo Nepál nejsilnější zemětřesení za posledních 80 let. Dosáhlo síly 

7,9 stupně. V návaznosti na tuto hlavní událost zažil Nepál dalších více než 100 otřesů, včetně 

hlavního otřesu v neděli o síle 6,7 stupně. Zemětřesení po sobě zanechalo více jak 5 000 obětí 

a 10 000 těžce zraněných a počty se stále navyšují. Situace v zemi je kritická! Na mnoha 

místech nefunguje elektřina a telefonní spojení, byly přerušeny dodávky vody a řada míst je 

zcela odříznuta od světa. Z tisíce vícepodlažních budov, škol a domů zůstaly jen ruiny. 

Nejméně 5 památek světového kulturního dědictví a mnoho dalších památek v Kathmandu, 

Patanu, Bhaktapur, Gorkha a Nuwakot bylo nenávratně zničeno. Zemětřesení zároveň 

vyvolalo několik lavin na Mt. Everest, v Base Camp zahynulo minimálně 17 turistů.  

 

Nepálská armáda a policie, tisíce dobrovolníků z více než 30 zemí světa se zapojilo do 

záchranných akcí. Soustřeďují se ale převážně na hlavní město Kathmandu a jeho okolí. Je 

potřeba dostat se do dalších 30 „okresů“, zvláště v hornatých částech a v blízkosti epicentra 

zemětřesení, které se nachází 80 kilometrů od Pokhary, na půli cesty k metropoli. Celé horské 

vesnice „zmizely“ z povrchu zemského. 

 

Tragédie vyvolala v zahraničí vlnu solidarity. Do postižené oblasti proudí humanitární pomoc 

z mnoha států světa, ať už v podobě finančních prostředků, zdravotnického a jiného materiálu, 

tak vysláním záchranných tymů a zdravotníků. Finanční sbírky vyhlásilo i mnoho 

humanitárních a jiných organizací v České republice – Namasté Nepál, ADRA, Červený kříž, 

Člověk v tísni, Charita ČR. 

 

Nepálské komunity roztroušené po celém světě se zapojují do celosvětové pomoci Nepálu. 

Nepálská komunita žijící v České republice je hluboce zasažena přírodní katastrofou v Nepálu 

a jejich myšlenky jsou u přeživších a trpících nepálských obyvatel.  

Jménem nepálské komunity v ČR tímto vyzýváme nejen všechny Nepálce a Nepálky 

žijících v Čechách, ale i české občany, kterým není lhostejný osud Nepálu, o pomoc! 
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We are deeply saddened by the disaster that has struck Nepal caused by the massive 7.9 Richter 

scale earthquake. We would like to pray for the safety of everyone at these trying times. Our 

heartfelt condolences to families and friends who have lost their loved ones in this tragedy. We 

wish a quick recovery for the injured moreover we also wish timely restoration of essential 

services and infrastructure, for this cause, we would like to request all the members from NRNA 

Czech Republic to take a QUICK, COORDINATED and UNITED approach in getting together to 

help rebuild the damage caused by this historic tragedy. We would like to request you all to help as 

much as you can with your open heart. The fund will be collected and handed over to transfer it to 

the Nepal Government Relief Fund. Hopefully everyone will help in this great cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň reagujeme na současnou potřebu nepálského obyvatelstva, které sužuje velký 

nedostatek životně důležitých věcí – stany, spacáky, deky, trvanlivé potraviny („dry food“) aj. 

 

 

 

 

 

Děkujeme za Vaši pomoc! 

 

 

 

NRNA (Non-Resident Nepali Association) vyhlašuje 

veřejnou sbírku na pomoc obětem ničivého 

zemětřesení v Nepálu. 

Finanční příspěvky je možné zasílat přímo na konto 

NRNA. 
Číslo účtu:   264197425/0300 (ČSOB) 

Účel:    Earthquake-fund-2015 

BIC:                   CEKOCZPP 

IBAN:                   CZ06 0300 0000 0002 6419 7425 
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