Jižní Thajsko – ostrovy a ostrůvky (2. 1. - 24. 1. 2003)
2. 1. ve čtvrtek jsme odletěli s Ukrajinskou leteckou společností do Kyjeva malým, ale
pohodlným boingem a pak přestoupili do pohodlného velkého boingu a vydali se asi na 9
a půl hod. cestu s časovým posunem dopředu o 6 hodin do Bangkoku.
3. 1. v pátek v Bangkoku jsme sedli podle letového řádu asi v 5,30 hod. ráno thajského času.
Letadlo na ostrov Phuket letělo z domácího letiště. Na Phuketu už na nás čekal thajský
zástupce ESA a odvezl nás do hotelu Montana kousek od beach Patong, kde jsme přespali
2 noci a strávili odpoledne u moře Andamanského, které je součástí Indického oceánu.
4. 1. v sobotu celý den byli opět na pláži, večer jsme chodili po ulicích a sešli se s Jitkou
zástupkyní CK ESO, večeře v hospůdce a pak balit, ráno se přemisťujeme.
5. 1. v neděli ráno pro nás přijel minibus, kterým jsme odjeli do přístavu Phuket townu,
nasedli na loď a pluli na Krabi.Velká loď už dál nemůže, takže přesedáme do malé loďky. Po
ubytování v chatičce s klimatizací v Railay Bay resort, se jdeme koupat, k večeru utekla voda
tak 70 m. Večeře v hospůdce na Railay Beach.
6. 1. v pondělí po snídani jsme šli opičí stezkou přes Raily beach ke skalám krápníkovým,
kam je možno se ještě dostat loďkovým taxíkem. Krabi je sice pevnina, ne ostrov, ale koupací
oblast Raily, kde jsme byli, je odříznutá od světa lesy a hlavně nepřístupnými skalami, takže
je možno se sem dostat jenom loďkami. a je tam moc krásně.
7. 1. v úterý dopoledne jsme si půjčili kajak a objížděli pláže a skaliska, kam se jinak není
možno dostat, šnorchlovali jsme, pak jsme ještě přepádlovali na pláž, odkud je spojení se
světem, vede odtud silnice do Krabi townu. Pak zpátky k masivu skal, proplouvali jsme
krápníkové jeskyně a pak zpátky na naši pláž, místo oběda salát z green papay strašně dobrý
a strašně pálivý. Večer jsme balili bagáž, protože ráno se opět přemisťujeme.
8. 1. ve středu v půl 8 nás taxi loď převáží na tu pláž, odkud vede silnice do vnitrozemí a kde
na nás čeká minibus, veze do přístavu a lodí v 11 hod. odplouváme na Koh (ostrov) Lanta.
Asi po 2 hod. plavbě přistáváme v přístavu na Lantě, kde na nás čeká minibus a odváží do
hotelu Andaman resort, kde budeme 5 dní. Dostali jsme pokoj v přízemí s patiem a výhledem
do zeleně, na bazén a moře. Odpoledne koupání, všude klid, jen tu pobíhá spousta psů
a koček, chránící si své území. Večeře byla v hospůdce na pláži.
9. 1. ve čtvrtek hned po ránu jsme si zapůjčili skútr honda se stříbrnou metalízou (250 BTH
na 24 hod.) a vyrazili po ostrově. Nová betonka je asi 1 km, pak zas červená prašná cesta, ale
ve výstavbě, maká tam spousta dělníků, převážně ručně, technika žádná. Za vesnicí se před
námi na druhou stranu silnice překroutil asi metr dlouhý černý had. Dojeli jsme až na konec,
silnice skončila vyhlídkovou hospůdkou, dali jsme si changa a mixované ovoce a vydali se
zpátky, sjeli jsme k moři do starého města (bývalé hlavní město Lanty)-baráčky po obou
stranách ulice, v centru hřiště a na něm aréna pro kohoutí zápasy, které tam jsou v oblibě.
Cestou zastávka v muslimské vesnici, kde chlapi zpívali a bubnovali. Pak jsme dojeli do
hotelu a vyjeli jsme ještě do přístavu. Prošli jsme jej, zastavili na večeři shrimps s houbami
a chobotnicemi, nakoupili ovoce, od každého trochu- rambutan, mangosteen, mango a líčí.
10. 1. v pátek jsme ráno se vypravili na výlet na 4 ostrovy se šnorchlováním. Nejdříve na
korbě auta do přístavu, kde jsme přestoupili na loď, která nás veze po 4 ostrovech. První
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zastávka u ostrova, kde jsme šnorchlovali, pozorovali rybky žlutočerné, černé, papouškovité,
modré, různé korálovité útvary. Pak k dalšímu ostrovu, resp. skále, dostali jsme od bubáků
vesty, skočili do moře a podle nataženého provazu ke skále proplavávali jeskyní, i po tmě,
sem tam bleskla bubákova baterka, abychom viděli krápníky a vyplavali jsme na malou
písečnou pláž uprostřed skalnatého masivu s palmami, různým rostlinstvem a svítilo tam
slunce. Když jsme se vynadívali, plavali jsme zase zpět na loď a k dalšímu ostrovu, na kterém
byla relaxace a předtím oběd. Pak k dalšímu ostrovu-skalnatému masivu, kde jsme rovnou
z lodi skákali do vody na pozorování mořského života. Opět tisíce různobarevných rybiček,
zvláště když se jim hodí nějaká potrava. Pak už návrat a večeře.
11. 1. v sobotu jsme si zase půjčili motorku a po snídani jsme vyjeli na dlouhý výlet. Chtěli
jsme se dostat do Národního parku, celých 23 km. Po odbočce z hlavní silnice (dříve
betonové, teď už červené, prašné) jsme se dostali na ještě prašnější hrbolatou cestu 13 km
dlouhou. Zdolávali jsme kopečky, prudké sjezdy, kdy jsem musela jít i pěšky. u cedule NP
seděly 3 opice a lákaly lidi ke vstupu. Motorku jsme nechali u cedule. Po zaplacení 200 BTH
na osobu jsme byli u moře na konci Lanty, na kopečku stál maják, park, kde byl každý strom
cedulí s latinským názvem. Rostly tam vzácné palmy. Podle mapky jsme se vydali do
kopečka na poznávací cestu džunglí, posléze se stezka ztratila (předtím byly šipky), tak jsme
se prodírali, nemaje mačety sami a slezli jsme dolů, několikrát přepocení, na smeťák za
chatrčemi místních muslimských obyvatel. Také jsme vyrušili přerostlého leguána, který tam
chodil na odpadky. Ještě jsme se vymáchali v moři a vydali se na cestu zpět k motorce do
krpálu, opět několikrát přepocení. Cestou zpátky jsme udělali zastávku v zapomenutém ráji v
hospůdce k doplnění tekutin, fotili varana, krmili slona banány a ve 4 hod. jsme dorazili
zpocení, zaprášení červenou hlínou do hotelu. Vykoupali jsme se, převlékli a opět sedli na
motorku a vyrazili do přístavu na večeři. V hospůdce nad mořem jsme si dali rybu a 2
klepetáče jako bbq a pak domů. Ještě internet a spát. Ráno jedeme na Koh (ostrov) Rock.
12. 1. v neděli nás valníkem odvezli k lodi, nasedli jsme do motorového člunu a vyrazili (bylo
nás asi 13) na 1 hod. cestu směrem k Malajsii, ostrov Rock. Koh Rock jsou 2 ostrovy a mezi
nimi se šnorchluje. Dostali jsme masky, vestu a ploutve a skočili – nádherné korále, hvězdice,
barevné rybky, černí ježci s dlouhými bodlinami a očičky, sasanky a různá jiná mořská havěť,
která jinde není k vidění. Po hodině a půl ve vodě jsme byli pěkně vymacerovaní. V poledne
jsme přirazili k jednomu z ostrovů, kde už byl připraven oběd – rýže, kuře, zelenina,
kokosová omáčka, ananas, banány a pití. Když jsme se patřičně nacpali, byl relax, koupání,
šnorchlování. Ve 2 hod. opět na loď a popojeli jsme na další pozorování. Zase korále, ale jiný
typ (parohy, větve), houfy rybiček a pak zpět. Večer balení, protože ráno v 8 hod. nám odjíždí
loď na ostrov Phi-Phi.
13. 1. v pondělí po snídani odjíždíme minibusem do přístavu a na loď, která nás veze na
ostrov Phi-Phi (Pee Pee). Po 2 hod. jsme dopluli, přesedli na malou loďku a nechali se odvézt
k Bay Wiew Resort. Dostali jsme bungalov na vršku s výhledem na moře a protější skalní
masiv. Hned si přiletěli pokecat ptáci loskutáci. Pak jsme chodili za mořem, které nám utíkalo
před nosem. Po 3. hod. jsme měli sraz ještě s dalšími 4 Čechy a průvodkyní Jitkou, s
najmutou loďkou a jedeme objíždět Phi-Phi, z druhé strany nejsou pláže, ale sezónní obydlí
mořských cikánů, kteří sem jezdí v turistické sezóně za prací z ostrovů Bamboo a Moskitos.
Jsou děsné vlny, voda je všude. Zajeli jsme na závětrnou stranu k malé pláži, kde se dalo
koupat a čekat na západ slunce, objeli ještě ostrůvek a vjeli do průrvy mezi 2 skalami, kde je
plážička, fantasticky průzračná voda a spousta barevných rybiček. Fotili jsme slunce, jak se
žene k západu – kýčovité záběry. Ale když zapadlo za mraky a už nevylezlo, vrátili jsme se k
přístavu, rychle se smráká, v půl sedmé byla tma. Na večeři jsme šli k „Vikingovi“, jehož
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kuchař s rohatou helmou na hlavě kokrhá a metá obratně na pánev rybky a bravurně si počíná
při jejich přípravě. Dali jsme si kuře, salát, česnekovou topinku, brambor v alobalu, nebo jarní
závitky, tom yam s krevetami a padtai, což jsou nudle s výhonky, zeleninou a s oříšky.
14. 1. v úterý – celý den jsme strávili na pláži, na kterou se jde napříč ostrovem. Je tam při
odlivu trochu víc vody. Večer opět k Vikingovi, který se má údajně stěhovat, zatím tam byl.
15. 1. ve středu jsme koupili lísky na velkou loď a po 9 hod. jsme již odjížděli na cestu kolem
Phi Phi Lei a ostrůvků se šnorchlováním. Nejdříve pozorování mořské havěti – barevné
korálové rybky, koráli, sasanky, hvězdice. Pak na ostrůvek Phi Phi Don, k Vikingské jeskyni,
která je ve skalnatém masivu přístupná jen z moře, za 20 BTH jsme dostali průvodce
a podívali se dovnitř. Pod nohama měkko (vlaštovčí trus), nahoru vysoko, byli jsme v jeskyni,
kde jednak byly na jedné stěně malby prý z doby Vikingů, že ji navštívili lodě s Vikingy i
falza – plachetnice a jednak v jeskyni zdánlivě nepřístupné, kde ve výši, kam se nedohlédne,
si stavěly vlaštovky svá hnízda (lepená z jejich slin), leč obratní Thajci jim je seberou (po
vyvedení mláďat). Proto všude v jeskyni jsou bambusové konstrukce, lana. 1 kg hnízd se
prodává za 1000 dolarů do Číny a Japonska, dělá se z nich polévka – prý je to pochoutka
a afrodisiakum. Pak oběd na lodi a přistání na chráněném ostrůvku, který obýval ranger.
Šnorchlování, krmení rybek. Ve 2 hod. přejezd k dalšímu pozorování, skákání z lodi přímo do
moře, z druhé strany Phi-Phi a pak zpátky. Večer jsme šli opět k Vikingovi, ale už bylo
zavřeno, jak sliboval a stěhoval se jinam. Tak jsme si skočili na polévku tom yam k Pepe
Bakerovi, pěkně pálivou a šli domů balit, neboť ráno měníme místo a to naposledy
a přemisťujeme se ráno lodí na Phuket, kde zůstaneme 7 dní.
16. 1. ve čtvrtek- jsme odjeli malou loďkou do přístavu a tam jsme nasedli na velkou loď
jedoucí na Phuket. Asi v půl dvanácté jsme se dostali k Tony resortu, kde nás ubytovali
v přízemním pokojíku s patiem asi 2 m od bazénu. Odpoledne koupání.
17. 1. v pátek si půjčujeme opět motorku a jedeme na konec ostrova, který se jmenuje Prom
Thep Cape, je tam meteorologická stanice, tabule, jak v kterém měsíci vychází a zapadá
slunce v Thajsku, kultovní strom obklopený velkou sbírkou slonů. Thajci tam chodí zapalovat
tyčinky a něco si přejí. Krásný výhled na moře i ostrůvky a západ slunce. Cestou tam jsme se
na motorce vymetli – zatáčka, prudký kopec vzhůru, přidání plynu a z motorky se stal
vzpínající se kůň, který nás shodil. Odnesla to jen rozbitá kolena a lokty. Pak jsme se ještě jeli
vykoupat na krásnou pláž Chalong bay, kde sice utíká voda jako jinde, ale je tam větší
hloubka, pak ještě na Kamala beach, kde je kopcovitý terén, ale dobré asfaltky.
18. 1. v sobotu ráno jsme odjeli minibusem k Phuket townu do přístavu na výlet motorovým
člunem na ostrov Khai Nok, kde jsme pozorovali a krmili rybičky banánem jak slepice. Pak
člunem k vedlejšímu ostrůvku na zírání do vody- zase jiný druh korálů. Pak zpět a oběd
formou bufetu v restauraci na pláži. Ještě pozorování havěti a pak návrat domů. Večer
procházka po Patongu.
19. 1. v neděli jsme si půjčili motorku k výletům, leč pro žaludeční problémy dopoledne jsem
pendlovala mezi lehátkem s D. Francisem u bazénu a WC. Jirka si objížděl pláže a koupal se.
Odpoledne mi bylo lépe, tak jsme odjeli na konec Patongu, na farmě si najali slona a vyjeli na
projížďku. Pak zase na druhý konec pláže ke kamenům. S motorkou je člověk mobilnější.
20. 1. v pondělí ráno přijel klimatizovaný minibus a odvezl nás do přístavu AO-POH na
velkou loď Holiday Sea canoe, kde na nás čekali průvodci, na 30 hostů 15, připravili stůl s
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ovocem a pitím nealko a odpluli jsme, sedíce v křeslech směr Národní park Phang-Nga bay.
Dostali jsme plovací vesty a přestoupili na mořské kanoe, bubák za nás pádloval a vjeli jsme
do jeskyní s baterkou, abychom mohli svítit po stěnách a vidět spousty netopýrů, kteří tam
viseli a různé tvary krápníků, vpluly do laguny, pokochali se a zase zpět vyrušit netopýry ze
spánku, přeskákali na velkou loď, protože jsme byli určitě strašně vyčerpaní, dostali ovoce
a drink, odpluli jsme kousek a opět s bubákem na kanoi, tentokrát do jeskyní, ale abychom se
do nich dostali a do laguny, museli jsme v kanoi ležet. Z polohy vleže byl hezký pohled na
stěny a krápníky visící dolů. Pak zase na velkou loď, kterou jsme pluli k přístavu, opět malou
lodicí ke břehu, odkud se šlo na Bondův ostrov (točila se tam jedna z prvních Bondovek),
vyfotili, pokoukali a stejným způsobem se vrátili na velkou loď. Tam nás už čekal oběd
formou bufetu, plné stoly ryb, kuřat, kalamáry, rýže, různé zeleniny a ovoce i polévka tomyam. Nacpali jsme se a mezitím jsme dopluli k ostrovu, kde byla relaxace a koupání. Loďkou
na břeh a po téhle velké námaze už nám na ostrůvku nutili vychlazené mladé kokosové
ořechy. Koupání, hledání mušliček, relax, pak zas malou loďkou k lodi a vrátili jsme se zpět
do přístavu, kde na nás čekaly mikrobusy a odvezly nás do hotelů.
21. 1. v úterý pronajatým minibusem s Jitkou jedeme objíždět pevninu. Vypadá to, že je
pošmourno, počasí jako stvořené pro výlet. První zastávka je na vyhlídce Kata wiew point.
Dál pokračujeme na Promthep Cap, kde objevujeme podle obrázku téměř vyhynulou
guvernérskou palmu, která zde údajně má růst. Zastavujeme se v muzeu mušlí a pokračujeme
na farmu, kde se od miminek pěstují orchideje všech barev, druhů a velikostí. Pak jsme zajeli
k What Chalong, nejkrásnějšímu chrámu na Phuketu a v Jižním Thajsku, který v 19. st. založil
mnich, který vedl povstání proti utiskování a propouštění v cínových dolech a stal se
symbolem. Chrám má několik pater, je tam Buddha ve všech pozicích, všude zní zvonková
thajská hudba. Odtud jsme zajeli k továrně, kde se loupou oříšky kešu a dělají se z nich různé
dobroty, které jsme hojně ochutnávali. Zamířili jsme do Phuket townu na vyhlídku na město
na Rank Hill a pak, protože bylo skoro poledne, jsme zaskočili do jedné levné hospůdky na
polévku tom yam, thajský food a changa. Po obědě jsme ještě dostali čínský čaj na spalování
tuků a sušenku. Po příjemné chvilce odjíždíme do deštného pralesa, k vodopádům,
absolvujeme 2 km pochod proti proudu potoka, několikrát přepocení se vracíme a končíme
v hospůdce na doplnění tekutin. Rostou tam stromy plumerie s bílými květy opojně vonící,
které jsou převážně vysazovány u chrámů. Odtud odjíždíme se podívat na chrám
polozakopaného Buddhy. Oranžoví mnichové tam zametali listí pod stromem, který měl
obrovské ořechy (prý nejsou k jídlu). Jeden před nás položil tužku na zem, abychom na ořech
něco napsaly (žena musí dodržovat vzdálenost od mnicha, nesmí se ho dotknout, jinak by ho
znesvětila), podepsaly jsme se. Pak jsme zaskočili do muzea čehosi, nebo všehosi – keramika,
sklo, věci běžného použití, oblečení, telefon, psací stroj, dýmky a polštářky (keramické)
kuřáků opia. a pak už zpátky.
22. 1. ve středu jsme ráno odjeli buskem do přístavu na Chalong bay a odtud motorovou lodí
na celodenní výlet na Raya island. Koupání, šnorchlování u skal, v poledne jsme si došli na
druhou stranu ostrova do hospůdky na oběd a pak zas koupání, pozorování rybek, relax,
krmení ptáků loskutáků, kterých jsou zde hejna a žerou i z ruky. Pak zpět lodí do přístavu
a hotelu večer balit, protože zítra večer letíme do Bangkoku. Ještě si ale půjčíme motorku.
23. 1. čtvrtek zabalili, pak jsme opustili pokoj, nechali zavazadla v recepci a odjeli na
motorce ještě objíždět pláže, koupat se, převléknout, taxíkem na letiště a odlet do Bangkoku.
24. 1. v pátek – v 7,30 hod. odlet do Kyjeva, přestup a do Prahy.
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