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Thajsko:

Thajsko je země, kde se lidé dokážou radovat z maličkostí, jsou tak pohostinní, že nabídnou i 

to málo, co mají. Často spí na zemi, vaří na ohni a neznají (opravdu) slovo stres. Ta skromnost 

nás naučila dívat se na svět s úsměvem na rtech a vážit si života, který máme.

Na přelomu ledna a února 2014 jsme navštívili 
Thajsko. Přestože byla i tam zima, teplota se 
pohybovala kolem příjemných 30 stupňů. Před 
příletem jsme se na stránkách www.scoutface.org 
seznámili s jedním skautem s přezdívkou Peak, 
který nás jako instruktor vzal do místního scout 
campu v národním parku u Saraburi asi 100 km od 
Bangkoku, kde náš čekalo přibližně 400 skautů, z 
nichž jen 3 uměli anglicky. Všude kmitaly pískové 
kroje, jejichž majitelé na nás neustále zírali. 
Většina z nich totiž cizince nikdy neviděla. 

Skauting je v Thajsku součástí povinné 
školní docházky. Proč? Thajské království se tím brání před nástupem komunismu, 
protože vliv komunistické Číny roste. 

Nejvyšší skautskou autoritou je thajský 
král Ráma IX. Pchúmipchón Adunjadét.

Po budíčku v 6.00 následují modlitby 
a snídaně. Na nástupu v 8.00 vztyčují 
vlajku za zpěvu královské hymny, po 
které následuje další motlitba. Ta zní 
i z tlampačů ve městech, která se po 
dobu zpívání zastaví. Přes den hrají 
skauti hry, zpívají nebo chodí na výlety. 

Přes rok děti mají ve škole předmět Skauting, 

kde probírají skautské myšlenky a na místo školy 

v přírodě vyráží do scout campů. Tady se nejdříve 

musí naučit správně se upravit, ale hlavně nastu-

povat před vyvěšením či sejmutím vlajky. V zemi 

je kvůli suchu zakázáno rozdělávat oheň, a tak se 

skauti musí obejít bez večerních táboráků, které 

nahrazují setkáním v hlavním hangáru.
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Seznámení se skauty v Thajsku 

změnilo naši třítýdenní dovolenou 

v dobrodružství. Místo pouhého 

chození po památkách jsme se 
účastnili skautského slibu, naučili 

pár slov thajsky, ale hlavně 
poznali, jací Thajci opravdu jsou. 

Usměvaví, vstřícní a spontánní. 

Thajsko:
Setona neznáme, 
ale skauti jsme 
skoro všichni
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Při naší návštěvě jsme 
zažili slibový večer, během 

kterého jsme putovali společně po 
stanovištích, která symbolizovala jednotlivé 
body skautského zákona. Na konci každý sli-

bující dostal text k zamyšlení a hořící svíčku, 
kterou po jeho přečtení sfouknul.

Většina obyvatel se hlásí k buddhismu, 
několik procent populace k islámu. Peak 
věří v křesťanského boha. Buddhis té se 
často v mládí odeberou na několik měsíců 
či let do chrámu, kde mohou být v dopro-
vodu rodičů. Tam si tříbí myšlenky a tráví 
dny v modlitbách. Ko lem dvacátého roku 
pak povinně muži nastupují do armády. 

V národním parku Saraburi se dá koupat, 
místní ženy však při tom bývají oblečené. 
V tak čistých vodách se často nachází ryby 
několik desítek centimetrů dlouhé,  v Česku 
je potkáme v pedikúrních salónech. Setkání 
s nimi v proudící vodě však bývá překvapivé, 
nikdy nevíte, kde vás žačnou oždibovat.

Podává se druhá 
večeře - rýžová 
polévka. Tato 
surovina je vhodná 
na snídani, k obědu i 
k večeři, případně se 
dá zpestřit nudlemi. 
Jídelníček je plný 
ryb a zeleniny, 
ale také drůbeže. 
Thajské no spicy pro 
Evropana znamená 
very spicy.

Kuchyně na jezeře obklopená palmami je příjemným místem k setkání 
u jídla. Přehnaná snaha místní kuchařky, abychom ochutnali všechny 
poklady její kuchyně, nás několikrát překvapila. Při jedné večeři nám 
nabízela drůbeží polévku s kuříma nohama. Proč to nejíte? (Co na to říct, 
když to moc nevonělo a představa pojídání kuřecích pařátů nám obracela 
žaludek?) „Protože ta slepice si nemyla nohy, když běhala po dvorku.“  
„To my ty nohy umyjeme a pak je sníme.“

Většinou byly místní pokrmy vynikající 
jako tento. Zleva rýžová polévka, vejce 
natvrdo, omáčka fl ying curry, zeleninové 
závitky a rýžové knedlíky plněné 
masovou směsí připomínající guláš. 
Zajímavostí je, že do většiny jídel se 
přidává chilli, dokonce i do cukru, který 
se dá jíst například i s mangem.

Thajský skauting vychází z myšlenek světového zakladatele 

Baden-Powella, ale jméno „Seton“ nikdo nezná. Existují rover 

scouts a senior scouts, ti musí splnit přes 70 zkoušek. Instruktoři 

nosí wood badge dle svého postavení. Barvy šátků se liší dle dosa -

žené kvalifi kace a nášivka označuje danou provincii. Slibový odznak 

nosí na baretu a je složen z hlavy tygra a nápisu Věř až do smrti.
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