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Zbaľ sa a poď z Dubaja do Thajska 

(tlačová správa) 

 

V piatok 20. októbra 2017 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, podujatie Zbaľ sa 

a poď z Dubaja do Thajska. Diskusný večer patril k cyklu tradičných cestovateľských 

večerov, pravidelne organizovaných vlastivedným múzeom. Tentokrát prijal pozvanie 

cestovateľ Mgr. Marián Puček, ktorý mal nedávno možnosť spoznávať ázijské krajiny 

Thajsko a Dubaj. 

V úvode prednášajúci uviedol, že zo svojho poznávacieho výletu sa vrátil ako nový 

človek. Na Slovensko pricestoval obohatený o nové kulinárske zážitky, stretnutia s divými 

zvieratami, spoznal i miestne zvyky a tradície. Bez záväzku voči cestovným kanceláriám si 

mohol, spolu s manželkou, slobodne organizovať svoj pobyt. 

Thajsko je jednou z mála ešte existujúcich konštitučných monarchií. Počas posledných 40  

rokov balansovalo medzi parlamentnou demokraciou a vojenskou diktatúrou, pričom zažilo 

viacero úspešných prevratov. I keď bola prevažná časť Ázie v minulosti kolonizovaná 

európskymi mocnosťami, Thajsko sa tomuto trendu vyhlo. Rozvoj cestovného ruchu v 70.  

rokoch 20. Storočia, i tlak jeho susedov na industrializáciu, pozdvihol miestne pomery. Dnes 

o Thajsku môžeme hovoriť ako o silnom politicko-hospodárskom hráčovi ázijského 

makroregiónu. Aj vďaka absencii kolonizátorov sa v krajine zachovalo množstvo pôvodných 

náboženských chrámov s fascinujúcimi sochami Buddhu. Cestovateľ p. Puček napríklad 

naďabil na 46-metrovú sochu Buddhu v chráme WatPho. Slovami Thajčanov - náboženská 

symbolika nie je len dekoráciou, ale si vyžaduje úctu a uznanie. Preto sa každý Thajčan počas  

dospievania zúčastňuje na pobyte v chrámových komplexoch, kde sa učí zákony, morálku 

a históriu svojej krajiny. Thajsko je vyhľadávanou destináciou dobrodruhov i hľadačov 

mystiky, lebo poskytuje pokoj a bázeň chrámov, ako aj ruch veľkomesta. 

Vysoká vlhkosť a neustála vysoká teplota, v porovnaní so Slovenskom, vyžadujú odlišný 

spôsob stravovania sa. Charakteristickým ovocím Thajska je durian. Napriek jeho sladkej 

chuti je charakteristický silným zápachom. „Vďaka“ nemu sa dostal i na výstražné tabule na 

letiskách, je zakázané brať ho na lode a do taxíkov. Typickým znakom thajského stolovania je 

aj svojrázne pitie alkoholu. Pre turistov sú pripravené malé plastové nádobky s fľašou tvrdého 

alkoholu, plechovkou sódy a ľadom. Predávajúci zväčša zmieša v nádobke spomínané 

ingrediencie a výsledný produkt predáva zákazníkovi. V našich končinách by bol človek 

pijúci z vedra určite považovaný za alkoholika, no v juhovýchodnej Ázií sa týmto spôsobom  

pije bežne. 

Váženými a uznávanými zvieratami sú v Thajsku slon, žralok a tiger. Pán Puček sa na svojich 

cestách stretol s dvoma z nich. Na krásnych modrých plážach je možnosť potápať sa so 

žralokmi. Pán Puček si domov odniesol nezabudnuteľnú spomienku na vodný svet, dokladom 

ktorej je fascinujúce video s morským predátorom. Pred koncom svojho ázijského pobytu ešte 
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stihol absolvovať jazdu na slonovi. O veľké zvieratá je v miestnych prírodných rezerváciách 

dobre postarané, zvieratá žijú vo svojom pôvodnom prostredí a sú chránené pred pytliakmi. 

S pomocou trénerov predvádzajú malé predstavenia, porovnateľné s európskymi 

profesionálnymi cirkusovými kúskami. 

Thajsko je vo všeobecnosti známe ako krajina s nízkou úrovňou hygieny a s prekvitajúcim 

sexuálnym turizmom. Pán Puček so sebou priniesol fotografie, na ktorých bola zachytená 

krajina plná jedla, čistoty, nádherných pláží a vždy usmiatych ľudí. Predstavujú tak dôkaz, že 

naše predsudky voči tejto krajine môže zmeniť už prvý deň po prílete.  

Spiatočná cesta zaviedla cestovateľa aj do tzv. prestupnej stanice na Blízkom východe – do 

Dubaja. Tu spoznával modernú architektúru najľudnatejšieho mesta sveta i zaujímavé 

pamätihodnosti arabskej kultúry. Spoznal tam pracujúcich Slovákov, pochádzajúcich čírou 

náhodou taktiež z Považskej Bystrice. 

 V závere cestovateľského večera, ktorého sa zúčastnilo 33 ľudí, prebehla diskusia 

o finančnej dostupnosti poznávacích zájazdov do Ázie. Pán Puček prezradil, že cenová relácia 

podobného pobytu je v súčasnosti porovnateľná s dovolenkami v Chorvátsku či Taliansku.  

  

23. októbra 2017 v Považskej Bystrici, Mgr. Lukáš Kapralčík,  

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s ÚPSVaR Považská Bystrica 

 

 

 

 

 


