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Tato knížka popisuje naše zkušenosti a zážitky z dvou měsíčního pobytu v jedné 
malé zemi v jihovýchodní Asii. Není naším záměrem popisovat turistické atrakce a 

radit odkud se kam co nejrychleji a nejlevněji dostat. Rádi bychom vám ukázali 
zemi, jak jsme ji zažili, do té míry, do které nám bylo umožněno nahlédnout pod 

pokličku běžného života obyčejných Kambodžanů. 
 

Zajímavé snad budou i zážitky a zkušenosti s kambodžským zdravotnictvím a 
léčením z  působení v místních zdravotnických zařízeních pro obyčejné 

Kambodžany. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato kniha neprošla redakční ani jazykovou úpravou. Veškeré chyby jdou na hlavu autora dané části: Eva - část 
Lékařská péče, Petr - zbývající části. 
 
Text a foto © Petr Jiránek, Eva Šťastná, 2015 

 
Předmluva 
 
Stejně tak jako v případě naší první knihy Ze slunného Řecka na dvou kolech, prosíme laskavého čtenáře o 
shovívavost, jak k obsahu tak ke gramatice. Ve snaze eliminovat náklady na minimum a s vidinou minimální 
propagace této publikace a tedy i v očekávání nevelkých příjmů z jejího prodeje, je tato kniha naším vlastním dílem 
bez edičního či jiného zásahu do jejího obsahu. I přes chyby, které v ní zcela jistě jsou, věřím, že bude zajímavým 
čtením.  
 
Zájemce o obrázky z této naší cesty, případně i obrázky z ostatních cest, zveme k návštěvě adresy  
petraeva.cz 
 
Tuto knížku můžete stáhnout a číst zdarma. Pokud byste nám za ni chtěli nějaký symbolický příspěvek uhradit, 
kontaktujte nás prosím přes formulář na našich stránkách. Případně můžete přispět tím, že si tuto knihu koupíte 
na Amazon.com. Z ceny, kterou koupí uhradíte je pro nás určeno přibližně 40%. 
 
Přejeme příjemné čtení.  
 
Petr a Eva 

http://www.petraeva.cz/
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Kambodža 
 
(kambodžsky Kâmpŭchea, čti Kampučea) celým názvem Kambodžské království nebo Království 
Kambodža (khmérsky: Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭcheaa psanou formou, pro nás zcela 
exotickým písmem: ព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជា ),  
je království v jihovýchodní Asii. Země patří mezi nejchudší v regionu. Smutný věhlas si získala 
zejména vinou řádění Rudých Khmerů v letech 1975-1979, kdy byly vyvražděny na 2 miliony 
obyvatel (zhruba čtvrtina tehdejší populace).  
 
Počet obyvatel:  15 milionů  
Náboženství:  90 % buddhisté,  
 2% muslimové,  
 8% ostatní, zejm. křesťané 
Měna:  riel (KHR) 
 
Převzato z wikipedie.org, leden 2015 

Porovnání velikosti ČR a Kambodži 

Mapa jihovýchodní Asie 

Popisky fotek jsou umístěny souhrnně na konci knihy. 
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Jak jsme skončili (i začali) v Kambodži 
 
V době, kdy tuto knihu píšu (leden 2015)je to rok od 
našeho odletu do Kambodži. Moje přítelkyně - Eva je 
lékařka a měla sen už ze svých studií medicíny zkusit 
„dělat“ medicínu v rozvojovém světě. Po několika 
měsících diskuzí jsem souhlasil, že bychom mohli jet 
spolu. A to byl začátek naší anabáze. Anabáze 
hledání. Mysleli jsme si, že pro dva dospělé, 
vysokoškolsky vzdělané lidi, bude snadné získat 
placenou práci v některé zemi třetího světa. A pokud 
ne placenou, tak alespoň takovou, kde nebudeme 
muset my platit nic, a náklady budou uhrazeny. 
 
Svět se asi změnil. Žili jsme stále pod dojmem 
dobrodružných příběhů z rozvojových zemí, kam 
přijede bílý člověk a je vítán jako ten, kdo něco umí a 
ten, jehož pomoc je vítána. Takže jsme očekávali, že 
napíšeme pár organizacím, které najdeme na 
internetu a z těch, které projeví zájem, si vybereme. 
 
Začali jsme uvažovat, kde by TO místo mělo být. 
Eliminovali jsme Afriku, pro její nebezpečnost a 
nevypočitatelnost (ano, přiznáváme, že toto je náš 
názor na černý kontinent, který jsme přejali z médií). 
Eliminovali jsme Jižní a Střední Ameriku, 
s očekáváním, že Španělé a Portugalci tam budou 
mít dveře otevřené a my bez znalosti těchto jazyků 
bychom jim nemohli konkurovat. Svým způsobem 
nám zbyla Asie. Již před tím jsem tam byl  - v Číně, 
Indonésii a Indii. Takže to pro nás nebyla úplná 
neznámá.  A navíc jsem si říkal, že bychom mohli 
uskutečnit tu půlroční cestu po Asii, na kterou jsem 
již trošku pozapomněl, ale která v období mé 
puberty byla jedním z mých snů. Další příležitost ji 
uskutečnit?  
 
Začali jsme hledat neziskové organizace hledající 
doktory (pro Evu). S hledáním jsme začali na 
Filipínách. Všechny emaily, které jsme napsali, 
zůstali bez jakékoliv odezvy. Poté jsme si řekli, a proč 
ne ještě exotičtější destinace. Polynésie, Mikronésie. 
Super, americká organizace působící na jednom 
z nejvzdálenějších ostrůvků s pro nás neznámým 
názvem Kiribati odpověděla, že by měli zájem, ať 
přepošleme email jejich místnímu vedoucímu 
nemocnice na ostrově. I přes několikeré pokusy jsme 
nedostali žádnou odpověď. Až asi po dalších dvou 
měsících se ozvala ona americká organizace, jak to 
s námi vypadá.  
 

Hledali jsme od července, bylo září, přes dva měsíce 
bez jediného úspěchu. Narůstala v nás frustrace. 
Řekli jsme si: „Proč to neotočit“? Proč trvat na 
záměru odletět na Filipíny a vracet se přes Indonésii 
do Thajska/Malajsie? Pojďme to zkusit obráceně. 
Najít práci v Thajsku, Kambodži, Vietnamu nebo 
Malajsii.  
 
Na prvních asi pět emailů poslaných do Kambodži 
odpověděly tři organizace, že mají zájem. Bingooo! 
Jedna byla v hlavním městě Phnom Penhu, tak tu 
jsme vyloučili. Další dvě byly na venkově. Pravý 
nefalšovaný Kambodžský venkov - nám neznámé 
Prey Kabbas v provincii Takéo a organizace v městě 
Siem Reap, odkud však vyráží na plovoucí kliniky na 
jezero Tonlé Sap a k němu přilehlé řeky.  
 
Hurááá, letíme do Kambodži. A těšíme se na 
pokračování přes další země, především Indonésii na 
Filipíny. Založil jsem webovou stránku, aby všichni 
kamarádi, kteří budou mít zájem, byli v obraze, kde 
aktuálně jsme a co děláme (nakonec měla mizivou 
návštěvnost, ale stále ještě funguje: 
tiny.cc/indochina2014). 
 
Pro ty z vás, kteří raději nevědí, jak dopadne 
detektivka, doporučujeme následující odstavec 
nečíst. 
 
Naše cesta skončila už po dvou měsících, koncem 
února 2014 v Siem Reap, kde nám ukradli pasy. 
Česká ambasáda v Phnom Penhu nevystavuje 
plnohodnotné cestovní pasy a tak po zvážení všech 
pro a proti jsme se rozdělili, Eva se vrátila do ČR, 
v březnu čekala na nový pas a na duben se ještě 
vrátila do Prey Kabbas. Já jsem přes Thajsko odletěl 
v půlce března také domů a čekal na její přílet. No a 
hned vzápětí, v květnu jsme odletěli do Řecka na 
měsíční cestu na kolech domů. Ale to už je jiný příběh 
(a také jiná knížka). 
 
Období příprav  
Nic jsme nepodcenili. To by bylo možné napsat, ale 
není to pravda. Plánovali jsme vyrazit jako baťůžkáři 
s tím, že Eva si poveze nějaký minimální set 
lékařského vybavení s sebou - nakonec se ukázalo, 
že to bylo mezi 2-3 kg. A baťůžkáři moc věcí 
nepotřebují. To ne moc věcí byly asi 16 kilogramové 
batohy na osobu. Do Indonésie jsem pár let před tím 
letěl pouze s poloprázdným palubním zavazadlem - 
méně než 10 kg. Tentokrát nám to tolik nevadilo -  

file:///C:/_Dokumenty/_Moje/Osobni/clanky/Kniha%20Kambodza/tiny.cc/indochina2014
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věděli jsme, že v Kambodži budeme vždy pobývat na 
konkrétním místě a před cestou do dalších zemí 
obsah batohu zredukujeme. 
 
Asi nejvíce času jsme strávili vybíráním vhodného a 
cenově dostupného cestovního pojištění. Zaplatili 
jsme si pojištění na rok u pojišťovny Axa. A jelikož 
jsme naštěstí pojištění za celý rok nemuseli využít, 
tak ani nevíme, jak moc je ta pojišťovna dobrá. 
 
Koupili jsme si nový foťák Nikon D7100.  Chystal 
jsem se z cesty pořídit a nastříhat nějaké hezké 
video. Nakonec jsem jich mnohem více natočil na 
malý kompakt. 
 

Odlet a přivítání 
 
Odlétáme v sedm hodin ráno na Nový rok. Oslava 
silvestra v jižních Čechách pro nás končí ve dvě, bez 
alkoholu a rychlý přesun na letiště. Ještě zaparkovat 
auto u kamaráda, nechat mu klíče a auto k hlídání na 
půl roku a už nás veze na Ruzyň. 
 
Přestup v Paříži a v Ho Či Minově městě. Tam už je to 
jiné. Jiná mentalita lidí je patrná na první pohled, ani 
nemusejí nic dělat. S asi hodinovým zpožděním 
přistáváme v Phnom Penhu. Víza vyřizujeme na 
letišti. Celí napnutí, zda si řeknou o nějaký úplatek 
(tj. vyšší než oficiální poplatek) za vydání víza. Že 
nejsme v Evropě je okamžitě znát. Před přepážkami 
je chaos, žádné řady. Prostě Asie. 
 
Před letištěm se setkáváme s mladým klukem 
Yimem, který pro nás z místní organizace přijel na 
letiště. Ještě kupujeme místní SIM karty a hurá za 
naším půlročním dobrodružstvím. Právě začíná. Je 
přes 30°C, sucho a tak to bude ještě dalšího půl roku. 
Období dešťů skončilo teprve před měsícem. Více 
než tyto dvě období - sucha a dešťů v těchto 
zeměpisných šířkách neznají. 
 
Jsme dost unavení po více jak dvou dnech na cestě. 
Jen tak povrchově vnímáme Kambodžu. Je to prostě 
nefalšovaná rozvíjející se země. 
 
Několik dní po příletu jsme četli zprávy, že den kdy 
jsme přiletěli, jen o několik hodin později proběhla 
nedaleko letiště demonstrace dělníků, při které 
policii střílela do lidí a údajně to někteří nepřežili. 
Lehko nám z toho nebylo. 
 

Jak se léčí na venkově - Prey Kabbas, 
autentický venkov 
 
Prey Lovea je maličké městečko či větší vesnice 
v provincii Prey Kabbas asi dvě hodiny jízdy na jih od 
hlavního města. Vzpomínal jsem na slavné 
cestovatele Zikmunda a Hanzelku, kterak projížděli 
Jávou. V současnosti není v Kambodži nutné 
překonávat žádné překážky, stačí nasednout do auta 
a jet. Silnici jsou všude, i když jenom minimum jich je 
asfaltovaných.  
 
V tomto, říkejme tomu, městečku působila v době 
našeho příjezdu organizace Women's Health 
Cambodia. Měli zajímavý systém - vždy si vybrali 
nějaké místní zdravotní středisko nebo nemocnici a 
po období několika měsíců poskytovali místnímu 
zdravotnímu personálu pomoc tím, že umožňovali 
zahraničním lékařům, i střednímu zdravotnickému 
personálu - sestrám a porodním asistentkám, 
v nemocnicích působit.  Měli i několik menších 
projektů, ale ty v době našeho příjezdu končily a my 
jsme se do nich nezapojili. 

Z našeho deníku: 
 
Sedíme na letišti Charles De Gaulla v Paříži. Máme za sebou 
hledání WC, které je obrovské, ale snad jediné na terminálu 
2E.  
 
Sedím pohodlně usazen v sedačce před gate, ze které 
odletělo letadlo, užívám si klid. V tom klidu si čtu z nádherně 
ilustrovaného časopisu (ten typ, který propaguje hodinky za 
10 tis. Eur a auta za milion Eur, jež jsou většině lidí, kteří jej 
čtou nedosažitelné; včetně mne). Letiště mi připomíná film 
Total Recall z roku 2012. Pařížské letiště je tak krásně 
„vydyzajnované“, až je zcela nereálné a pro mne úplně 
odtržené od reality. A nadmíru od té reality, která nás čeká. 
Reality jedné z nejchudších zemí na světě.  
 
Vidím toto letiště a kambodžskou vesnici vedle sebe jako dvě 
různé reality, dva různé světy. Fantastičnost toho pařížského 
zdůrazňují veliké 3D obrazy na stěnách, které evokují listy, 
stromy a trávu jakoby vyrůstající z jeho stěn do prostoru.  
 
V zemích třetího světa, které ve většině zatím pouze obdivují 
tu designérskou nereálnost, kterou právě zde vidím kolem 
sebe, není třeba obrazů stromů vystupujících do světa. Tam 
jsou stromy realitou.  
 
A do toho si čtu o podobnosti šermu a tance.  
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Místní život fungoval jednoduše. Ráno Eva odešla do 
nemocnice nebo odjela do zdravotního střediska, 
společně s místní tlumočnicí podívat se, co se děje. 
Pokud se nedělo nic, mohla jít zpět, pokud se něco 
dělo, nabídla svoji pomoc. Pomoc obvykle s vděkem 
a radostí přijalo porodní asistentky, které tam vedou 
porod komplet samy. Lékařů bylo ve středisku pár a 
o nic moc neměli zájem - ani o pacienty. 
 
Je obtížné pochopit, natož popsat systém, kterým se 
v Kambodži na té nejnižší úrovni - těmi jsou právě 
zdravotní střediska a oblastní, malé místní 
nemocnice, léčí. Lékaři a ostatní personál sedí po 
většinu dne venku, ve stínu pod stromem. Uvnitř 
oprýskaných, starých přízemních budov zdaleka není 
tak hezky jako venku. Pokud přijde pacient, přijde 
k lékaři pod strom a pokud nemá žádný problém, 

který by požadoval například chirurgický zákrok, je 
pod stromem i léčen. Léčení spočívá v tom, že 
pacient odrecituje své problémy a lékař bez toho aby 
se zvedl vypíše recept.  
 
Pacient mezitím zmíní co všechno je ještě členům 
jeho rodiny, která bývá rozvětvená a očekává, že 
získá recept a tím i léky i pro ně. Lékaři na tuto hru 
přistupují. Pokud by totiž pacient nedostal to, co 
očekává, šel by příště do jiné nemocnice. 
 
Pokud například přijede pacient s těžkým zraněním 
(s vysokou pravděpodobností nepřijede v sanitce, 
která je ve zdejší nemocnici jenom jedna a řidič s ní 
neumí jezdit - podle vyjádření jeho kolegů s ní umí 
jezdit jenom rovně - Bůh suď, co to znamená). 
Přijede v autě od někoho ze sousedů, těch ale moc 

Z našeho deníku: 
 
Právě jsme dorazili na místo určení, do vesnice Prey Lovea.  
 
V Phnom Penhu zmatečné fronty kolem získávání víz, tak 
jsme zapomněli zkusit požádat o multiple entry visa. Možná 
tím větší škoda, že nás Yim odvezl do vesnice blízko 
vietnamských hranic.  
 
Koupě SIM a její aktivace trvalo asi 20 min, což není moc, ale 
na konci cesty, kdy už jsme dvě noci nespali, pominu-li 
pospávání v letadle, se nám to zdálo jako půl věčnosti.  
 
Indočína z výšky nás nemohla nijak uchvátit, jelikož se nám 
představovali mraky v celé své kráse. Z toho mála, co jsme 
zahlédli, se nám zdálo, že země je úplně vysušená. To ale 
není, protože je právě po období dešťů a všude na polích a v 
zavl. kanálech je voda.  
 
První jídlo. Na začátek jsme si nedali polévku z kravských 
vnitřností. Ale viděli jsme maso na prodej, včetně celých, 
mrtvých psů.  
 
Všude špína a odpadky, miliony tun plastových lahví na 
polích. Ale teď, první den, mne to nedostává tak, jako v Indii.  
 
Půl Kambodži snad jezdí na kole a mládež veškerá. Jsme pro 
ně atrakcí a zcela otevřeně si nás prohlížejí a stojí jim za to i 
zpomalit.  
 
Dobrá večeře, spousta masa. A komárů. Hrubý úklid 
koupelny, aby se nám z ní při svitu žárovky nedělalo špatně.  



 

 

Popisy fotek 
 
Strana – před obsahem: 
Nahoře: Úmorné horky přes den uspí každého. Stín 
vyhledávají i řidiči tuk-tuků; Phnom Penh. 
Dole: Jako obětiny slouží potravin, i syrové, Wat 
Phnom v Phnom Penhu 
 
Strana 3: 
Wat Phnom, Phnom Penh 
 
Strana 6: 
Nahoře: Regional Hospital Prey Lovea - Regionální 
nemocnice Prey Lovea 
Dole: Personál Regional Hospital Prey Lovea pracuje 
pod stromem 
 
Strana 7: 
Nahoře: Na návštěvě u pacienta, provincie Takéo 
Uprostřed: Okénko lékárny zdravotního střediska, 
provincie Také 
Dole: Při porodní návštěvě rodičky jsme se brodili 
rýžovým polem a pluli po řece 
Přízemí vesnického domu 
 
Strana 8: 
Děti jsou všude stejně zvědavé 
Vesnické domy 
 
Strana 9: 
Ulice v této větší vesnici je v poledních hodinách 
pustá a prázdná 
K vesnickému koloritu patří krávy, které na rozdíl od 
těch evropských jsou všechny hubené 
 
Strana 10: 
Pár slepic na prodej, pes a nepořádek na zemi – 
běžný život v Takéo 
Bydlení v chudých chatrčích – ne však nejchudších 
Řidiči rikš a tik tuků žijí na ulici – někdy i s rodinami  
 
Strana 11: 
Na trhu v Prey Lovea 
Sušení a čištění rýže na vesnické ulici 
 
Strana 12: 
Jediný pravidlem, co se smí na korbě vozit, je 
schopnost povozu náklad uvézt 
National Road 2 při výjezdu z Phom Penhu je jednou 
z hlavních dopravních tepen země 
Na tuk-tuku, lze jezdit s větším 
... či menším pohodlím 

 
Strana 13: 
Nahoře: Čína jako dodavatel traktůrků na vesnicích 
nemá konkurenty 
Dole: Hlavní je bezpečně dojet 
 
Strana 14: 
Kiosek u vesnice je často i obydlím prodavačky a její 
rodiny 
Vesnické domy 
 
Strana 15: 
Jak se staví moderní dům - povšimněte si již 
zabudovaných okenic 
 
Strana 16: 
Ryby jsou důležitou částí jídelníčku Kambodžanů, a 
jejím základem kolem jezera Tonlé Sap 
Exotické ovoce s nevalnou chutí Kveat nás nezaujalo 
 
Strana 17: 
Libo je-li pečené brouky nebo larvy?  
Hovězí na mravencích – zkusili jsme; mravenci mu 
dodávají mírně nakyslou chuť 
Smažené plněné knedlíčky 
Včelí plástev plná larev je prý nejchutnější, když se 
opeče nad ohněm 
 
Strana 18: 
Kambodžané mají rádi maso 
Ženy na trhu prodávají čerstvé ryby z plechových 
lavorů 
Stačí dvacet-třicet rybek, aby podpořily rodinný 
rozpočet 
Obdobně se zeleninou - ženy prodávají vždy to, co 
ránou doma utrhnou a nasbírají 
 
Strana 19: 
Po období dešťů zůstávají velké plochy půdy pod 
vodou a krajina je pokrytá lotosovými květy 
Soustava zavlažovacích kanálů rozvádí vodu desítky 
kilometrů od Mekongu 
Malá benzínová čerpadla se od rána do večera činí 
na vpravdě sisyfovském úkolu přečerpávání vody 
ze zavl. kanálů na pole 
 
Strana 20: 
Některé kanály jsou dostatečně široké pro lodě 
rybářů 
Rýžové pole při západu slunce 



 

 

Dole: Zaplavené roviny kolem Tonlé Sap 
Vpravo: Sušení rýže 
 
Strana 21: 
Výzdoba budhistických pagod je stejně jako pagody 
samy z betonu 
Opat a mnich - oba velmi mladí 
 
Strana 22: 
V provincii Takéo je budhistických pagod bezpočet 
I když jsou haly ozdobeny náboženskými symboly, 
podlahu často pokrývá vrstva prachu prokazující, že 
sem mniši nechodí každý den 
Betonoví sloni u vchodu do pagody 
Pagoda a stúpy 
V prvním patře je „sál“ , v přízemí udusaná hlína po 
které se často prohání drůbež 
 
Strana 24: 
Většina dětí dojíždí do školy na kole a po vyučování 
vyráží domů 
Kambodžanky se rády smějí a rády si povídají, i 
s nulovou znalostí angličtiny 
 
Strana 25: 
Jedna z pagod areálu královského paláce v Phnom 
Penhu 
 
Strana 26: 
Večerní ulice Phnom Penhu 
Výzdoba křižovatky na hlavní třídě – Bulvár prince 
Shihanouka v Phnom Penhu 
Proutěné klece jsou plné ptáčků, které si můžete 
koupit a jako dobrý skutek je pustit na svobodu 
Ulicemi se v záplavě aut, motorek, a tuk-tuků 
proplétají prodejci se svými kárkami nabízejícími 
různé pochutiny, nejvíce cukrovou třtinu a ananasy 
Opět Bulvár prince Shihanouka v Phnom Penhu  
 
Strana 27: 
Phnom Penh má i svoji novu tvář, ve staré 
francouzské čtvrti vyrůstají moderní designové 
podniky 
 
Strana 28: 
Nábřeží řeky Tonlé Sap při soutoku s Mekongem 
Ve Wat Phnom, Phnom Penh 
 
Strana 29: 
Phnom Penhská tržiště nabízejí širokou škálu dobrot: 
Mušle a „plody moře“ 
Drůbež se smaží i s hlavou a zobákem 

Větší pařáty se oddělují 
Nabídka smažených ryb  
Některé mušle byly opravdu veliké - můžete porovnat 
s velikostí mé ruky 
Vařené proužky masa a vnitřností se podávají 
s pálivou omáčkou a okurkou 
Naložení kraby se prodávají na váhu 
 
Strana 30: 
Domky na jezeře Tonlé Sap jsou opravdu na muřích 
nožkách 
Toto je jedna z nemnoha zahrádek u plovoucího 
domu (také pluje) 
 
Strana 31: 
K opracování ryb je dobrá každá ruka 
Pokrývky, rohože a moskytiéry se na noc složí ke 
stěně a v noci znovu rozloží - uvnitř plovoucího domu 
Někteří lidé za celý svůj život nevkročí na břeh, ale 
zato na lodi se cítí jako doma 
Na jezeře se žije životem podobným životu předků, 
jen přibyly motory 
 
Strana 32: 
S počátkem období sucha se plovoucí domy stěhují 
do vesnic a tak si rybáři staví malé domečky, ve 
kterých pobývají při lovu ryb 
Rybářské lodě jsou široké a vratké, ale to si tyto děti 
určitě nemyslí 
 
Strana 33: 
Vyšetřovací lůžko v nemocnici by mnohé Evropanky 
odradilo 
Lůžková část porodnice 
 
Strana 34: 
Vyčištěné lékařské nástroje se suší 
Na po poporodní návštěvě v chudé rodině 
 
Strana 35: 
Loď TLC, která zajišťuje dopravu po Tonlé Sap na 
plovoucí kliniky 
Personál si vychutnává siestu 
 
Strana 36: 
Vyšetření na plovoucí klinice 
Gynekologická „ordinace“ 
Běžný život na klinice plyne v klidu 
 
Strana 37: 
Kambodžské vesnice kousek za Siem Reapem nabízejí 
obraz autentické Kambodži 
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Strana 38: 
Světoznámý Angkor Wat 
Chrám Bayon je nádherným místem - z každé věže na 
vás shlíží tvář Buddhy 
Tanečníci tradičního tance Apsára jsou zde pouze pro 
atrakci turistů a usmívají se a pózují, pouze pokud 
dostanou zaplaceno 
Hlava ležícího Buddhy 
Výzdoba mostů patří do budhistické mytologie 
(pokud si dobře vzpomínám) 
 
Strana 39: 
U některých chrámů nezastavují tuk-tuky 
s autokarovými turisty a tak se v nich rozprostírá 
ticho a klid 
U některých zastavují všichni a tak vznikají tlačenice 
Mapa chrámového komplexu Angkor Wat a okolních 
chrámů 
 
Strana 40: 
Hlava Buddhy z chrámu Bayon 
 
Strana 41: 
Cestou na sever k chrámu Preah Vihear jsme 
projížděli pozůstatky pralesa 
 
Strana 42: 
Jezero nechal vybudovat Pol Pot a zničil tím velkou 
plochu lesa 
Všední obrázek z Kambodži - reklama na pivo a 
prašné cesty z rudé hlíny 
Prodej lístků do nepříliš navštěvované atrakce - 
rezidence Pol Pota 

Já a náš 125 ccm stroj na cestě na sever - právě 
čepujeme benzín - jako na většině míst z láhve 
 
Strana 43: 
Chrám Preah Vihear 
Zbývající fotky - Chrám Prasat Beng Mealea 
 
Strana 44: 
Ubytování na Rabbit Island bylo spartánské, 
podobně jako v Indickém Goa 
Na pobřeží u městečka Kep nás zaujali mniši kolem 
polonahé ženské sochy 
Rabbit Island nabízí turistům lehátky, i když zatím 
jenom dřevěná 
Zmiňovaná socha modrého kraba (ta v pravo) 
 
Strana 45: 
Keř pepřovníku 
Takto vypadá motorest na kambodžském venkově - 
stačí zvednout pokličku a vybrat si 
Kmeny vykáceného staletého pralesa se sváží všemi 
možnými povozy 
 
Strana 46: 
Ale svozu vládnou opět čínské traktůrky 
Při žádosti o přespání v pagodě jeden z mnichů 
odkudsi vytáhl i zcela nepraktickou učebnici 
angličtiny 
 
Strana 48: 
Angkor Wat 
Mniši s nádobou na dary 
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