
Malajsie

Termín:

29.7. – 10.8. 2013

(CK China Tours)

Malajsie je volená federativní konstituční monarchie v jihovýchodní Asii, 
rozkládající se na jihu Malajského poloostrova a na severu ostrova Borneo. Jejími 
sousedy jsou Indonésie, Brunej, Singapura Thajsko. Od Filipín ji oddělují dva 
úzké průlivy a Suluské moře mezi nimi. 

Nejstarší obyvatelé přišli 300 př. n. l. z jižní Číny. Do konce 1. století vytvořili 
prosperující obchodní společnost, která byla ve spojení s Indií i Čínou. Roku 1509 
byla Malaka dobyta Portugalci, čímž začala evropská nadvláda nad zemí. Brzy se 
stala centrem výnosného obchodu s kořením. Roku1614 byli vystřídáni 
Nizozemci, kteří v zemi zůstali na 200 let. S Nizozemci začal upadat obchod s 
kořením. V 17. století byl poloostrov sjednocen. Roku 1795 Britové získali Malaku 
a roku 1819přístav Singapur. Roku 1824 převzali nad celou Malajsií správu 
Britové. Za druhé světové války byla okupována Japonci. 

Po válce začíná malajská válka za nezávislost a sjednocení. Na poloostrově 
vznikla Malajská komunistická strana, která pod vedením komunistické Číny 
bojovala s Brity. Reakci na nástup komunistů na poloostrově vznikla 
antikomunistická a antikoloniální koalice, která komunisty porazila a ve volbách v 
roce 1955 získala většinu. Roku 1957 dosáhla nezávislosti. Roku 1963 byly 
připojeny ostrovní státy Sarawak a Sabah na Borneu. Roku 1965 opustil federaci 
ostrov Singapur a vyhlásil nezávislý městský stát, tím získala Malajsie konečné 
dnešní hranice. Malajsie je člen OSN a Commonwealthu. 

Malajsie se člení na 13 spolkových států a 3 spolková teritoria. Devět z nich jsou 
monarchie (vládce Perlisu má titul rádža, vládce Negeri Sembilanu titul „Yang Di-
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Pertuan Besar“, ostatní jsou sultanáty), Sabah, Saravak, Malaka a Pulau Pinang 
jsou republikami. 

Pevninská část státu je hornatá. Pohoří se směrem na jih snižují. Na jihu země 
převládají nížiny. Ostrovní Malajsie má bažinaté pobřeží a ve vnitrozemí vysoké 
hory. Podnebí je rovníkové s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí po celý rok. 
Monzuny přinášejí každý rok hojné srážky. Horské oblasti jsou pokryty tropickým 
pralesem. Mezi nejvzácnější živočichy patří orangutan, tygr či nosorožec. 

Malajsie má 27 700 000 obyvatel, které je tvořeno pestrou směsicí ras. Přibližně 
50% jsou Malajci, 30% Číňané, 9% Indové a další domorodé národy. Politickou 
moc v zemi mají v rukou Malajci, ale Číňané ovládají hospodářství. Hlavním 
náboženstvím je islám (55% obyvatel). V zemi jsou četné menšiny buddhistů 
(17%) lidí, kteří vyznávají některé z čínských náboženství (12%), hindiuistů (7%) 
a křesťanů (6%). Podle neziskové organizace Privacy International mají obyvatelé 
Malajsie světově nejnižší tzv. index soukromí (ukazatel reflektující dodržování 
osobních práv, zejména práva na soukromí). 

***** 

Pokračování zájezdu Singapur a Malajsie, malajská část. 

Za mostem spojujícím Singapur s Malajsií měníme logicky autobus, už na nás 
čeká i na malajské poměry maličký průvodce Shaukanni. Není už nejmladší, chvíli 
jej zkoumáme a nevíme, co si o něm myslet, ale vyklube se z něho velice živý, 
vtipný a přátelský společník, vždy ochotný a příjemný, každou chvíli si nás fotí 
svým smartphonem a organizuje i společné fotky, na které by jinak nedošlo. A 
fotky nám pak přeposílá do mailu, sice v nízkém rozlišení, ale aspoň něco. Jeden 
z nejlepších místních průvodců, co s námi kdy byli. 

Jedeme po pěkné dálnici, s jednou hygienickou zastávkou. U stánků si kupujeme 
nějaké banánové lupínky a sušenky, které nám tvarem připomínají skvělé rýžové 
sušenky z Bornea, jen v menším provedení. Ty bornejské ohromně chutnaly nám 
i všem, kterým jsme je přivezli – a to jsme vezli asi 10 balíků ve speciální tašce. 
Bohužel s prodavačkou se nedaří domluvit a ani neví, z čeho ty jednotlivé balíčky 
vlastně jsou. Takže to riskneme. Risk nevychází, sušenky nejsou nic moc. Sice je 
sníme, ale bornejským rýžovým nesahají ani po kotníky. 

Ono to s tou domluvou je tady hodně těžké. Všichni mluví anglicky, všichni si 
navzájem rozumí mezi sebou, ale už ne s cizinci. My nerozumíme jejich měkké, 
zpívané a šišlavé angličtině, oni zase té naší. Když mám platit „čvešl“, tak se 
musím ptát natřikrát, a stejně mně nakonec musí na kalkulačce ukázat naťukanou 
dvanáctku. Když si objednám tři porce polévky, zeptá se mě prodavač, zda 
opravdu tři. Potvrdím tři a dostanu dvě. A některým prodavačům nerozumím ani 
slovo, i když třeba Japonci problém s porozuměním u téhož prodavač nemají 
žádný, přestože se také domlouvají anglicky. Až ke konci si začínám zvykat a 
dokonce budu jednou italskému turistovi tlumočit z (malajské) angličtiny do 
(evropské) angličtiny. 
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Podobné zmatky působí ukazování množství na prstech. Když objednávám tři, 
tak ukazuji palec, ukazovák a prostředník. Malajec nechápe, či lépe řečeno myslí, 
že ukazuji osm, což se mu nezdá. Ono totiž v Asii ukazují čísla do deseti na jedné 
ruce. Jednička tak není vztyčený palec, ale ukazovák, dvojka ukazovák s 
prostředníkem atd. Pětka je pak zavřená dlaň bez žádného prstu (nula se 
neukazuje). Vztyčený palec značí plus pět, takže samotný palec znamená šest, 
palec a ukazovák sedm, a tak podobně až do desítky – pěti rozevřených prstů. 

Melaka

Naše první cesta vede do starobylé Melaky, bývalého hlavního města Malajsie (v 
15. až 16. století), tehdy ovšem nazývané Melacký sultanát. 

***** 

Wikipedie: 

Malakka (často uváděná rovněž jako Melaka) je malajské město a rovněž 
malajský stát, jehož je hlavním městem. Město Malakka je významným 
historickým přístavem (podle nějž se jmenuje i Malacký průliv), jehož tvář kromě 
malajských vlivů poznamenala přítomnost Portugalců, Holanďanů, ale také např. 
Indů a zejména Číňanů, jejichž potomci dodnes tvoří velkou část místních 
obyvatel. Kosmopolitní dějiny poznamenaly výrazně také architekturu tohoto 
přístavu. V r. 2008 byla historická část města zařazena do seznamu světového 
dědictví UNESCO. 

***** 

Jsme ubytováni v malém působivém hotýlku, v Latinské Americe by řekli v 
posadě, v klidné postranní ulici koloniálního stylu. Sice má tři patra, ale ta jsou 
schována uprostřed bloku kolem menší zahrady, takže z ulice hotýlek vypadá 
jako nenápadný dům s hezkým průčelím. Nevýhodou je snad jen absence výtahů, 
takže kufry do třetího patra taháme po schodech, nosiči a bellboyové se v Malajsii 
nevyskytují. Snídaně bude v otevřené zahradní restauraci Orchid garden, kterou 
je možno zakrýt pohyblivou střechou – naštěstí jsme ji v akci neviděli. Bydlíme 
vlastně přímo uprostřed Čínské čtvrti, nejhezčí části Melaky a turistického centra 
města. 

Ještě před ubytováním se stavíme na oběd v jedné z místních restaurací na 
hlavní třídě Čínské čtvrti Jonker Walk turisticky zaměřených (jiné v okolí ani 
nejsou). Jonker je obecné označení holandského obchodníka, zde velmi oblíbené 
– Jonker Walk, Jonker Street, Jonker restaurant, Jonker chicken soup. 
Restaurace není tak levná, jak jsme si od Malajsie slibovali, je to dáno právě tím 
zaměřením na cizince. Jídlo je dobré, poprvé zkoušíme tradiční malajské satey, 
kousky masa na špejli s pikantní arašídovou omáčkou (Jirka zůstává u své 
oblíbené pikantní pálivé polévky), k pití nějaký trpký shake z nám neznámého 
ovoce (malé, asi centimetrové kuličky) a sušených švestek – ty jsou také trpké, u 
nás bychom spíše řekli trnky, než švestky. Docela si na obojím pochutnáme. 
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Do hotýlku jdeme pěšky, je to asi 200 metrů, možná méně. Dostáváme chvíli 
volna na vybalení těch pár věcí, které budeme na jednu noc zde strávenou 
potřebovat, a na regeneraci po cestě nepříliš pohodlným mikrobusem, který má 
opět přesný počet míst, takže se musí sedět i na sólo sedačkách a na sedačkách 
nad zadními koly, tedy s pokrčenýma nohama a koleny pod bradou. Mikrobus je 
dělán možná tak pro malé Malajce, Evropani se v něm trápí. Vašek s 
Shaukannim vyjednávají nějaký větší autobus, dokonce jej dostanou přislíbený, 
ale až z Kuala Lumpuru, ještě jeden přejezd budeme muset vydržet. 

Ještě před odpolední prohlídkou Melaky zkoušíme na Jonker Walk najít 
směnárnu. V Singapuru nám sice zbylé singapurské dolary proměnily přímo na 
malajské ringity, to však bude stačit jen na první jeden dva dny, potřebujeme 
vyměnit více. Nemůžeme směnárnu najít, přestože by tady určitě měla být, v 
restauracích nás nejdříve posílají pořád dál, pak na konci ulice najednou zase 
zpátky – směnárna je tak nenápadná a zasunutá mezi krámky se suvenýry, že 
jsme ji minuli. Místo obvyklého nápisu Change visí nad ní jen nenápadná a 
nepříliš rozměrná cedulka se symbolem dolaru, kterou jsme přešli bez 
povšimnutí. Alespoň máme obhlídnutou hlavní turistickou třídu, plnou obchůdků a 
restaurací různé úrovně a různého stylu. A mezi nimi i několik buddhistických 
chrámků, vypadají, že nejsou v provozu a jsou zavřené, přesto jejich průčelí stojí 
za pohled. Do směnárny se nakonec nedoboucháme. Přestože je otevřeno, za 
skleněnou přepážkou se svítí a hraje rádio, ale nikde nikdo. Křičíme, tlučeme, 
všechno marné. Blíží se čas srazu se Shaukannim, takže nám nezbývá, než to 
vzdát a vrátit se bez výměny. 

Autobus nás doveze jen kousek, vystupujeme u nábřeží řeky Melaky, čeká nás 
procházka po promenádě. Řeka je sevřena regulovanými břehy do pravidelného 
koryta vyloženého kameny a místy železnými pylony, obehnaného z obou stran 
úzkými promenádami před průčelími historických domů, která jsou zdobena 
balkónky, teráskami s kytkami a zahrádkami restaurací. Nebýt Shaukanniho, tak 
si ani nevšimneme varana, který si klidně plave u protějšího břehu úzké řeky. 
Varani jsou tu skvěle adaptovaní i na městské prostředí, nikomu nepřekážejí a 
jsou zvyklí na soužití s lidmi. Při večerní plavbě po řece poplujeme i úseky, které 
byly ponechány bez regulace s břehem porostlým keři a stromy, kde mají varani 
možnost se schovat a vybudovat si nějaké vhodné prostředí pro vyvedení mláďat. 

Procházka je velice příjemná, řeka aspoň trochu ochlazuje horký vzduch, na který 
si pomalu zvykáme. Projdeme kousek jedné části pobřežní promenády a na jejím 
konci nás čeká náš minibus, kterým musíme popojet o kus dál. Není to daleko, 
jen o pár minut později vystupujeme za červeným křesťanským kostelíkem na 
náměstíčku se zadní stranou zastavěnou podobně červenou stavbou 
holandského administrativního centra, bohužel dnes pod lešením kvůli 
rekonstrukci. Nás stejně více zajímají desítky rikší čekajících na zákazníky. 
Každá je vyzdobena úplně jinak, ale všechny se předhánějí v barevnosti a v 
kýčovitém vyzdobení každého volného kousku umělými květinami. Tam, kde 
umělé květiny opravdu už být nemohou (třeba opěradla sedaček), jsou alespoň 
co nejkřiklavěji domalovány pestrými barvami. Nicméně ten kýč je ve zdejších 
kulisách pochopitelně akceptovatelný, protože dodává tu správnou atmosféru. 
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Dostáváme chvíli volna na prozkoumání stánků se suvenýry, většinou naprosto 
nepoužitelnými cetkami. A přesto nakoupíme – několik stánků nabízí slaměné 
klobouky typu panamáků, jeden z nich si koupíme, když už jsme vloni z Panamy 
žádný nepřivezli. Už nás Shaukanni svolává do kupy a vede nás do nejvyššího 
kopce v širokém dalekém okolí. Tváří se, že jde téměř o horolezecký výkon, nám 
těch pět minut chůze do nepříliš prudkého kopce tak hrozných nepřipadá, i když 
trochu zadýchaní na kopci jsme – asi spíše horkem, než nějakou větší tělesnou 
námahou. 

Na kopci sv. Pavla stojí ruiny kostela sv. Pavla, vlastně jen obvodové stěny se 
štíty. V těchto místech kdysi svatý František Xaverský, patron zámořských cest, 
založil misijní školu a podnikal odsud misijní cesty zejména do Číny, kde také 
nakonec zemřel. Jeho ostatky byly později pohřbeny právě v hrobce tohoto 
kostela, než byly definitivně přeneseny do indické Goi (už bez pravé ruky, která je 
jako svatý ostatek uložena v Římě). Dnes jsou v ruinách vystaveny náhrobní 
kameny z různých období a různé kvality opracování. U zdi otevřené hlavní lodi tu 
sedí starý kytarista a docela pěkně hraje známé melodie. Jediný případ vybírání 
peněz (připomínající žebrání), který v Malajsii vidíme, i když asi o skutečné 
žebrání nejde, spíše o zpestření a o přivýdělek (ropné peníze Malajsii umožňují 
postarat se o všechny lidi, prakticky se tu nedá setkat s bezdomovci, protože stát 
každému zaručí bydlení alespoň ve skromných podmínkách). 

Kousek stranou je stará portugalská pevnost, ovšem to, co tady považují staré, 
nám oproti některým našim památkám zase tak staré a výjimečné nepřipadá. 
Takže si ji sice prohlédneme, ale nijak zvlášť velké nadšení neprojevujeme. 

Autobus nás čeká pod kopcem. Oficiálně by měl program skončit, ale Shaukanni 
nás ještě zaveze na muslimský trh. Je totiž právě ramadán a muslimové nesmějí 
od východu do západu slunce jíst a pít (a tělesně obcovat). Slunce zapadne 
kolem 19:30, a aby na to byli všichni včas připraveni, nevaří nikdo doma. Všichni 
si jdou nakoupit jídlo právě na místní trh a nechají si je zabalit do polystyrenových 
termokrabiček tak, aby byli hned po západu připraveni se na něj vrhnout. 
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Dlouhá řada stánků po obou stranách uličky, sortiment rozmanitý. Nejčastější je 
oblíbené kuře s rýží, ale kromě toho se dá sehnat všechno možné, místy se až 
sliny sbíhají. Focení nikomu nevadí, rádi nám i zapózují a někteří dokonce o 
vyfocení prosí a pak poděkují. Různé úpravy kuřete, grilovaná masa na špejlích, 
satey, mořské plody, ryby, knedlíčky, různá mletá masa a ryby zabalené do listů, 
kuřecí pařátky, vařená vajíčka na špejlích, indické omáčky a vegetariánské směsi, 
sladké pečivo, placičky z rýžového těsta, závitky. Neodoláme a vyzkoušíme 
indické samosy, ty nás trochu zklamou, lepší jsou malé sladké vdolečky (ty si 
koupíme ještě i po cestě zpět). Asi bychom si dokázali vybrat jídlo na večeři a 
pochutnat si na něm. Bohužel nás nenapadne po malajském vzoru si nakoupit, 
protože se těšíme do nějaké obyčejné restaurace, kde si myslíme, že si nejlépe 
pochutnáme. 

Na úplný závěr dne nás čeká noční plavba po řece, kolem které jsme se celý den 
pohybovali. Jedeme tentokrát kousek dále, než odpoledne. Na jedné z křižovatek 
nás zaujme rozsvícený čínský chrámeček vpravo, který se chystá na nějakou 
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oslavu. A na ni má lidi přilákat představení loutkového divadla na opačné straně 
ulice, tedy pro nás vlevo. V okénku se střídají různé loutky, ději samozřejmě 
nerozumíme, ale většina scén končí tím, že někdo někoho praští nebo kopne, až 
zmizí z jevišťátka, za bouřlivého smích přihlížejících domorodců včetně 
Shaukanniho a řidiče. Prostě pořádná rána po hlavě je tu nejlepší vtip. 

Minibus nás vyloží v přístavišti a odjíždí. Čekáme jen malou chviličku na 
přistavení naší lodi, mezitím pozorujeme přípravy muslimské restaurace na 
oficiální západ slunce a oslavu, která vždy následuje, doprovázená velkou 
hostinou – je třeba dohnat to, co se přes den nesmělo. 

Loďka nás pomalu veze úzkou řekou, břehy jsou osvětleny a město z řeky 
vypadá velice pohodově. Hodně domů je pomalovaných studenty výtvarné 
akademie, takže nasvíceny vypadají zajímavě, podobně jako několik mostů, pod 
kterými proplouváme. Plujeme kolem zábavního parku s ruským kolem, o kus dál 
je zase břeh po naší levé straně výjimečně ponechaný v přírodním tvaru (asi 
uměle přírodním), aby zde měli varani připravené zázemí. 

Cesta trvá něco přes půl hodiny, když se dostáváme do známých míst, kolem 
kterých jsme ráno procházeli. Centrum je osvětlené ještě více, jsou tu také nějaké 
luxusnější hotely, ve vodě stojí jako atrakce uměle postavené velké vodní kolo, 
které však nemůže sloužit svému účelu, protože proud je tak líný, že nemá šanci 
jej roztočit. I když jeho účelem je vlastně dát řece romantický vzhled, takže 
nakonec svému pravému účelu slouží. Obeplujeme skalisko uprostřed řeky 
nasvícené barevnými světelnými řetězy a vracíme se o kousek níže k molu, kde 
naše plavba končí. 

Překvapeně zjišťujeme, že náměstíčko, kde jsme odpoledne koupili panamák, je 
vlastně jen asi padesát metrů od místa, kde jsme se po obědě otočili k návratu při 
hledání směnárny. Jsme maximálně kilometr od hotelu, takže se budeme vracet 
individuálně, zabloudit se nedá. A další překvapení jsou rikše: teď večer rikšáci 
rozsvítili své stroje stovkami blikajících žároveček, takže vypadají jako vánoční 
stromečky. Ještě větší kýč, než za světla. Tak přehnaný, až se nám (a nejen 
nám) líbí. Uvažujeme, že bychom se nechali některým z blikajících monster 
zavést do hotelu, nakonec se však rozhodujeme jinak – půjdeme nočně 
nasvícenou hlavní třídou Čínské čtvrti pěšky a cestou se stavíme někde na 
večeři. 

Jonker Walk začíná kruhovou křižovatkou, které dominuje socha námořní lodi na 
podstavci, přece jen Melaka vděčila za svůj rozkvět moři a námořníkům. Naivně si 
myslíme, že jako všude na světě bude i tady hlavní třída plná restaurací a 
jídelníček připravených vytáhnout z nás nějaké ty ringity. Bohužel jsme 
zapomněli, jak to v Malajsii chodí. Po osmé hodině se začíná vše chystat na 
závěrečnou a po deváté se najíst je velmi těžké, protože je vše zavřené. Už jsme 
to dříve zažili na Borneu, nějak podvědomě jsme věřili, že tady to bude jinak. Ale 
není. 
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Takže si prohlédneme nasvícenou hlavní ulici se všemi stánky a obchůdky 
zavřenými. Pěkný čínský chrámek je asi zavřený permanentně, protože nebyl 
přístupný ani odpoledne. Zato o kus dál se dostaneme do nějakého o něco 
modernějšího, kde se aspoň dá chvíli posedět na dvorku v parčíku s bronzovými 
sochami slonů a draků. 

Restaurace jsou zavřené, až na tu, kde jsme byli na oběd. Ta je však beznadějně 
plně obsazená turisty, tady čtyři místa nenajdeme. Zkoušíme projít ulicí až na její 
druhý konec, ale ani tam se nechytáme. Jediný otevřený dům je vyhrazen 
místním vyznavačům nějakého tělesného cvičení, vypadá to na křížence jógy a 
taj-či. Takže se vracíme k plné restauraci – situace se nelepší, takže zahneme 
směrem k našemu hotelu, kde v boční ulici tušíme druhou otevřenou restauraci. 
Litujeme, že jsme si nekoupili nějaká krabičky na muslimském trhu. 

Opravdu je otevřená a dokonce poměrně volná. Pohled na ceny ve vystaveném 
jídelním lístku nám řekne, proč tu je tak málo zákazníků. Asi to nebude jen 
varanem, který nedovolí nikomu vstoupit dovnitř. Až ho jeden ze zaměstnanců 
klackem odežene, což se varanovi ani trochu nelíbí a po klacku se ošklivě ohání 
svými ostrými zuby. Rozhodně bychom se s ním do střetu dostat nechtěli. 
Nakonec násilí podléhá a odchází na svých krátkých nohách někam do dvora. A 
nám nezbývá, pokud nechceme hladovět, než se smířit s trochu dražší večeří, 
než jsme počítali. Naštěstí se dá platit kartou, takže se obejdeme bez ringitů, 
které ještě pořád nemáme vyměněné (i když ono to nakonec tak drahé nebude a 
vešli bychom se do ringitů ze Singapuru). 

Jídlo je hodně dobré, pochutnáme si, i když typicky malajská večeře to asi není. A 

Stránka č. 8 z 101Malajsie

23.9.2013http://libornovotny.cz/Malajsie2013/Malajsie.htm



při placení ještě dostaneme dva pěkné kovové přívěšky na klíče (jdu platit kartou 
ke kase a překvapím číšníka, který právě přívěšky vkládá do notýsku k účtence, 
kterou nám chce přinést – to ho tak rozveselí, až mám strach o jeho zdraví, znovu 
a znovu se přesvědčujeme, že Malajci mají trochu jiný smysl pro humor, než jsme 
zvyklí). 

Ráno se rozloučíme s naším hotýlkem a vyrážíme směr hlavní město. Cestou 
zastavíme v hezkém čínském chrámu, máme čas na jeho podrobnější prohlídku. 
Je samozřejmě podobný všem těm, které jsme už viděli. Tady máme vše 
zpestřeno modlicí se Malajkou klečící před oltářem, která nám dělá písňový 
doprovod. Vydrží jeden asi čtyřvteřinový motiv monotónně opakovat celou dobu 
naší návštěvy chrámu. Na chvíli vedle ní pokleká mladá Malajka s válcem 
(podobným toulci na šípy) v sepjatých rukách. Při modlení válec zvedá k čelu a 
nechává klesnout zpět ke kolenům tak dlouho, až se z něj vytřepe jedna z 
několika tyčinek. Má na sobě vyryté nějaké znaky, pomocí kterých lze vyvěštit 
budoucnost. 

A poslední zastávkou je prostá mešita, na kterou je muslim Shaukanni obzvláště 
pyšný, přestože nás nijak speciálně nezaujme. Dovnitř stejně jako nevěřící psi 
nesmíme, hlídači sedícímu u vchodu na polštáři s knihou modliteb a 
pobrukujícímu nějaké súry z koránu by se to jistě nelíbilo. Ještě tak neobvyklý, 
bílý šestihranný minaret bychom vyfotili, kdyby nebyl skrytý za pavučinou 
elektrických drátů. Takto si jen areál obejdeme, Shaukanni nám osvěží známé 
informace o pěti denních modlitbách a o nutnosti očištění před modlitbou (proto ty 
umývárny jako na dětském táboře za mešitou). A zaujmou nás jen takové mělké 
necky s madly – místo, kde se umývá mrtvý člověk před pohřbením (do 24 hodin 
od úmrtí). Hřbitov je hned vedle. Jak je obvyklé u muslimských pohřebišť, tak ani 
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tento není nijak udržovaný, mezi trsy vzrostlé zažloutlé trávy malé pomníčky bez 
ladu a skladu. 

Bez zastávky jedeme až téměř k dosavadnímu hlavnímu městu Malajsie, ale 25 
kilometrů před ním odbočíme do budoucího hlavního města, které se jmenuje 
Putrajaya. 

Putrajaya

***** 

Wikipedia: 

Putrajaya je nově budované hlavní město Malajsie a federální teritorium. Do 
Putrajayi se v současnosti postupně přesouvají vládní úřady. Dosavadní hlavní 
město Kuala Lumpur tak zůstane v budoucnosti pouze finančním a obchodním 
centrem země. 

Město bylo pojmenováno po prvním malajském premiérovi - Tunku Abdul 
Rahman Putra al-Hadž. V malajštině, "Putra" znamená princ a "Jaya" znamená 
úspěch. Putrajaya byla založena 19. října, 1995, nachází se uprostřed tzv. 
Multimedia Super Corridor (MSC) a je ukázkou moderního urbanistického 
plánování. Zeleň a vodní plochy tvoří 70% jeho rozlohy - je označováno jako 
„Inteligent Garden City“. Centru města dominuje Perdana Putra (úřad premiéra) a 
Putra Mosque (hlavní mešita pro 15 000 věřících se 116 m vysokým minaretem). 
V roce 2002 byl zprovozněn rychlovlak KLIA Transit na trase mezi Kuala Lumpur, 
Kuala Lumpur International Airport v Sepangu a Putrajayou. 

Západně od Putrajayi se od roku 1999 staví další město na zelené louce -
Cyberjaya, která se má stát centrem počítačového průmyslu.

***** 

Město budované na zelené louce trochu připomíná brazilskou Brasilii. Také uměle 
vybudované, také supermoderní architektura, také mrtvé město, kde po pracovní 
době končí život. Na rozdíl od Brasilie je jen kousek od největšího města země, 
takže to nakonec nemusí být tak špatný nápad. I když architekti Putrajaye 
nedosahují geniality brazilského Oscara Niemeyera a místy se až příliš nechávají 
inspirovat islámskými tradicemi. 

Zdálky je kromě minaretu mešity Putra Mosque vidět sídlo úřadu premiéra 
Perdana Putra, velký a rozsáhlý palác s mohutnou cibulí zelené islámské kopule 
uprostřed. Stojí na mírném návrší, což jeho monumentalitu ještě podtrhává. My 
projíždíme kolem a až po jeho minutí uvidíme mešitu, která by si asi dominanci 
zasloužila více – přestože jsou její tvary také spíše konzervativní, tak oproti 
hranatému premiérově sídlu, která obzvláštňuje právě jen kopule, mešita je přece 
jen architektonicky zajímavější. Hlavně její minaret. 

Před mešitou je kruhový objezd (větší, než dejvický Kulaťák), po jehož obvodu se 
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parkuje. Protože náš minibus opravdu nevyniká velikostí, můžeme bez problémů 
zaparkovat blízko u vchodu na místě pro osobní auta. Na nádvoří mešity 
zakláníme hlavu, abychom si prohlédli 116 metrů vysoký minaret, když nás už 
Shaukanni honí do půjčovny purpurových hábitů, bez nichž bychom nemohli 
nahlédnout do interiéru mešity. Skoro všichni potřebujeme ten se žlutou značkou, 
označující malajskou velikost XL. Mužům stačí zahalené tělo, ženy navíc musí 
ukrýt vlasy pod kapuci. 

Shaukanniho pohled na nás tak pobaví, že si nás musí vyfotit. A vybere i naše 
foťáky a i na ně nás zvěční. Pak teprve můžeme nahlédnout do vnitřní části, kam 
se má vejít 15.000 věřících (včetně žen izolovaných na galerii). Pro nás nevěřící 
návštěvníky je vyhrazen kus koberce u vchodu ohraničený zábranami. Interiér je 
celkem strohý, nejvýraznějším prvkem je mohutná kopule nad našimi hlavami. 
Shaukanni opět fotí. 
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Mešita stojí na plošině ve svahu nad řekou, jsou od ní hezké výhledy na řeku a 
okolí. Plošina má několik úrovní, do nižší části nás svezou eskalátory. Do terénu 
je tu zabudovaný restaurační a prodejní komplex, kde dostáváme čas na oběd. 
Ovšem první kroky míří na vyhlídkovou terasu, odkud máme výhled na moderní 
most, opět ta reflexe na Brasilii a podobný Kubitchekův most. 

K obědu si dáme co jiného než polívku. Mladí laksu, staří singapurskou kuřecí-
zeleninovou. Samozřejmě stylem asijskou, tedy jako hlavní chod, velkou, hustou 
a sytou. Jen udělám chybičku, když sice objednávám „no spicy“ ale pak zaváhám 
při otázce, zda „no spicy“ nebo „little, little spicy“ a potvrdím, že trošinku pálivá by 
být mohla. I ta trošinka nám ihned způsobí zrudnutí v obličejích a pálení při 
každém soustu. Ovšem vše překonáme a polévky sníme, jinak jsou totiž 
vynikající. A jako zákusek zkoušíme specialitku: smažený durian. A to je zlatý 
hřeb, moc dobrý, v ústech se přímo roztéká a rozpouští, jsme nadšení. Porce čtyř 
kousků jen za 10 RM, asi 60 Kč. Uvažujeme o opakování, jsme ale tak najedeni, 
že si to odpustíme. 
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Další cesta vede kolem dvou mrakodrapů na most přes řeku postavený ve 
francouzském klasickém stylu, tedy s pylony ve tvaru věžiček a následně k 
modernímu kongresovému centru nad ním, odkud je výhled na celé budoucí 
hlavní město. Chvíli tu strávíme v příjemném ovzduší chlazeni vánkem od řeky. 
Pak se vracíme do mikrobusu, jehož řidič má problém vyjet z Putrajayi ven. 
Několikrát projedeme stejnými místy, dvakrát přes moderní most, který jsme 
obdivovali od mešity a i mešitu objedeme vícekrát, nakonec se ovšem na 
kýženou dálnici propracujeme a ujíždíme směr KL, kej el, jak říkají domorodci 
Kuala Lumpuru. 

Kuala Lumpur

***** 

Wikipedia: 

Kuala Lumpur (překládáno jako: "blátivý soutok," "blátivá zátoka," a "blátivé 
město"; běžně označováno jednoduše KL) je největším a zároveň hlavním 
městem Malajsie. Město leží na rozloze 244 km2, odhadovaný počet jeho 
obyvatel je 1,6 miliónu. Městská aglomerace Kuala Lumpur, také nazývána údolí 
Klang, je ovšem obydlena 7,2 milióny obyvatel. Je to nejrychleji rostoucí region v 
zemi, jak z ekonomického pohledu, tak co do populace. 

Kuala Lumpur je sídlem malajsijského parlamentu. Bývalo také sídlem 
legislativních i exekutivních vládních institucí, z nichž většina v roce 1999 
přesídlila do Putrajaya. Oficiální sídlo malajsijského krále Istana Negara leží také 
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v Kuala Lumpur. Podle Globalization and World Cities Study Group and Network 
(GaWC) je Kuala Lumpur jediným globálním velkoměstem Malajsie. 

Město Kuala Lumpur leží uvnitř federálního území Kuala Lumpur, který je jedním 
ze tří malajsijských federálních území. Zbývající dvě jsou Putrajaya 
(administrativní centrum) a Labuan (finanční centrum). Od začátku devadesátých 
let město hostilo mnoho významných mezinárodních sportovních, politických 
nebo kulturních událostí, například v roce 1998 hry Commonwealthu nebo závody 
F1. Ve městě také stojí nejvyšší dvojitá budova světa, Petronas Twin Towers, 
který byl v letech 1998 až 2004 nejvyšší stavbou světa, dokud ji nepřekonala 
Taipei 101. 

Historie Kuala Lumpur začíná v roce 1850, kdy malajský vůdce Rádža Abdullah 
najal čínské dělníky pro založení nových cínových dolů. Ti přistáli na soutoku řek 
Sungai Gombak a Sungai Klang. Sungai Gombak se dříve nazývala Sungai 
Lumpur, tedy blátivá řeka. Tam založili osadu, která se původně nazývala 
Pengkalan Lumpur, později byla přejmenována na Kuala Lumpur. Původní osada 
se potýkala s mnoha problémy – epidemiemi, požáry, potopami a zasáhla ho také 
Selangorská občanská válka. Roku 1870 se ale vlády nad městem chopil čínský 
kapitán Yap Ah Loy, pod jehož vedením se malá osada začala rapidně rozrůstat a 
již roku 1880 bylo do strategicky výhodněji položeného Kuala Lumpur přesunuto 
hlavní město státu Selangor. Roku 1896 bylo Kuala Lumpur vybráno jako hlavní 
město nově vznikající Federace malajských států. 

Za 2. světové války bylo město obsazeno japonskými jednotkami (11. ledna 
1942). Japonci Kuala Lumpur okupovali až do 15. srpna 1945, kdy se hlavní 
velitel Sedmé japonské armády v Singapuru a Malajsii, Seishiro Itagaki, po 
svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, vzdal Britům. Roku 1957 
získala Federace malajských států na Británii nezávislost a Kuala Lumpur zůstalo 
jejím hlavním městem i po vzniku státu Malajsie 16. září 1963. 

Město je chráněno na východě horami Titiwangsa a ostrovem Sumatra na 
západě, nicméně ve městě panuje klima tropického deštného pralesa, tedy teplo 
a kromě období dešťů (od října do března) slunečno. Teploty se během roku příliš 
nemění. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve městě jsou spolu s výfukovými 
plyny automobilů poměrně časté lesní požáry na ostrově Sumatra.

***** 

Prvním zastavením je mírné návrší na okraji města s pomníkem obětem boje za 
svobodu a demokracii. Na upravené plošině s bazénky a vodotrysky stojí 
skulptura s asi desítkou postav v nadživotní velikosti v klasické kompozici, kde 
široká základna se směrem vzhůru zužuje (dole je více postav a některé jsou 
ležící, nad nimi je už postav méně a jsou v různých pózách a vše vrcholí stojící 
figurou s vlajkou v ruce). Nepřijde mně nijak invenční, spíše taková kopie 
známých motivů vztyčení vítězné vlajky nad porobeným/osvobozeným územím. 
Liší se snad tím, že ukazuje i mrtvé nepřítele pod nohama vítězů, což působí 
poněkud morbidně – Shaukanni tvrdí, že ti mrtví jsou komunisté, kteří chtěli 
Malajsii dostat do situace Severní Koreji nebo Vietnamu (vzhledem ke známému 
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stavu v Severní Koreji a k porovnání života běžných Vietnamců s běžnými Malajci 
můžeme Malajsii gratulovat). 

Proti jasné obloze a Slunci se špatně fotí, jdeme tedy raději nakoupit do stánků 
vodu, která nám došla, a omrknout suvenýry, i když žádné nákupy neplánujeme a 
skutečně ani neuděláme. Ale všudypřítomné motivy věží Petronas nás připravují 
na budoucí zážitek, který nás brzy čeká. 

Pokračujeme do centra. A když do centra, tak do skutečného. Uprostřed města ve 
stínu mrakodrapů stojí historické britské stavby, odkud byla tehdejší kolonie 
Angličany řízena. Před nimi prázdné prostranství, kde se pořádají velká setkání, 
něco jako Letenská pláň v Praze. Máme chvíli času na prohlídku náměstí a 
nejstarších budov města. Poprvé na vlastní oči vidíme v dálce oba vrcholky 
Petronas. Setkání starého s novým. 

A právě k nejznámějším stavbám KL se vydáváme. Objíždíme anglické budovy a 
přejíždíme nenápadný soutok dvou kalných potoků – blátivý soutok, který dal 
městu jméno (Kuala Lumprut = blátivý soutok). Nebýt nedávné reportáže v 
televizi, tak si jej ani nevšimneme, Shaukannimu nestojí ani za upozornění. 
Upřímně: ono není co ukazovat. 

Proplétáme se ulicemi s živým provozem, když najednou z okna vidíme po pravé 
straně známou strukturu kombinující sklo a kovové prvky. Sice nám střecha 
minibusu brání v pohledu do výšky, ale i tak je to jasné: zastavujeme vedle 
mrakodrapů Petronas Twin Towers. Rychle vystupujeme (nesmí se tu stát), řidič 
odjíždí někam zaparkovat a my přecházíme živou ulici k věžím – ano, i když je po 
pravé ruce ve směru jízdy, tak musíme přejít na druhou stranu, protože v Malajsii 
se jezdí stejně jako v Singapuru po levé straně. Lámeme si krky a snažíme se o 
první foto. Shaukanni se jen směje, ať prý s tím focením počkáme na lepší místo, 
kde budou lépe vidět obě symetrické věže. Nemá úplnou pravdu – i z tohoto 
pohledu vznikne zajímavá fotka, třebaže z první věže je na ní vidět jen podpůrný 
válec vedlejší přístavby sahající do pouhého 40 podlaží, který zakrývá samotnou 
věž. Ale zase je lépe rozeznat struktura fasády. 
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Před chvílí jsme zjistili, že v časovém programu se nepočítá s návštěvou vyhlídek 
ve věžích – to je docela rána, na beton jsme s tím počítali. Takže společně se 
snažíme vymyslet, jak vše zkombinovat, abychom se na Petronas podívali (tedy 
vlastně abychom se podívali z Petronas). A zítra odpoledne by se čas našel, jen 
musíme vyřešit dopravu, protože to není v ceně a náš mikrobus s námi nebude –
to naštěstí není problém, protože metro stojí přímo u jednoho z vchodů do věží. 
Přestože se snažíme fotit co nejvíce a cvakáme a cvakáme další snímky, 
Shaukanni nás vede nejdříve dovnitř – vstupenky se kupují s denním předstihem 
a jejich počet je omezený. Takže se nejprve jdeme přesvědčit, zda není 
vyprodáno. 

Vcházíme tedy s téměř posvátnými pocity hlavním vchodem pod citátem o 
spojení tekutiny a kovu ve společné akci. A první, co každý návštěvník uvidí, jsou 
dvě formule F1 Mercedes-Benz v barvách Petronas. Co jiného taky čekat v Kuala 
Lumpuru, natož v centrále Petronas. V prvním podzemním patře pak nacházíme 
infocentrum s prodejem vstupenek na vyhlídku. Vstup je vázán vždy na konkrétní 
datum a hodinu, aby bylo možno regulovat počet návštěvníků asi na 25 každých 
15 minut. Objednává se většinou den dopředu. Studentské slevy neplatí, zato 
důchodci jsou už od 55 let – bohužel a bohudík tam zatím nespadáme, takže 
platíme plnou cenu 80 RM, tedy asi naši pětistovku (méně jsme stejně ani 
nečekali) a dostáváme vstupenky na zítra, 17:15. Ideální čas po celodenním 
programu ve městě. 

Liquid and metal in action – takový nápis zdobí průčelí hlavního vchodu do 
areálu KLCC. Co je KLCC? No přece Kula Lumpur City Center. Známá dvojčata 
Petronas Twin Towers, jedna z nejvyšších budov na zemi. A do roku 2004 úplně 
nejvyšší. V kategorii dvojčat, tedy dvou identických staveb vedle sebe, je nejvyšší 
i dnes a zřejmě dlouho nejvyšší zůstane (resp. zůstanou). Dvojčata vyprojektoval 
argentinský architekt Cesar Pelli přesně podle zadání, tedy s respektem k 
islámským tradicím zadavatele, kterým je malajská státní firma Petronas. 
Petronas drží monopol nad těžbou malajské ropy a provozuje síť čerpacích 
stanic, její zisky vytáhly Malajsii do skupiny rozvinutých a bohatých zemí – byť u 
nás máme tendenci asijské země podceňovat a nechceme si jejich ekonomickou 
sílu připustit. A ještě něco: přestože stavba si vyžádala gigantické náklady, ani 
ringit (cca 6 Kč) nešel z daní Malajců. Proto snad ta první část nápisu nad 
vchodem, byť je psáno liquid, myslí se tím zcela jistě ropa. 
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Půdorys je typicky islámský, i když si to na první pohled neuvědomíme. Průnikem 
dvou čtverců pootočených o 45 stupňů vznikne osmicípá hvězda. Když její vnitřní 
úhly doplníme oblouky, dostaneme základní půdorys věže. K tomu dva přilepené 
válce (čtyřicetiposchoďové) přidávají tvar tradiční mešity s jejím výklenkem 
ukazujícím směr k Mekce. Je to složité? Pak to je správně, protože to má opravdu 
symbolizovat složitost a nepostižitelnost Boha, tedy Alláha. 

Další typickou symboliku zosobňují vrcholky věží ve tvaru ananasu, tradiční 
malajské plodiny. Ale ta nejvyšší symbolika není na první pohled viditelná. 
Vidíme, že obě věže jsou symetrické kolem svého středu, ale symetrická je celá 
stavba dvojvěží spojeného můstkem ve 170 metrech, a to podle svislé osy 
procházející středem můstku mezi oběma věžemi. A právě prázdno kolem 
centrální osy je prý duchem celé stavby. Co nám k tomu řekne její autor? 

"Podle Lao Tse, realita prázdného objektu je v prázdnu, nikoliv ve zdech, které jej 
vymezují. Mluvil samozřejmě o duchovní realitě. Ta je také realitou dvojčat 
Petronas Towers. Síla prázdna vzrůstá a vytváří pěším mostem a jeho podpůrnou 
strukturou portál do nebes - bránu do nekonečna." (Cesar Pelli, 1995)
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Ale ta brána neotevírá jen nekonečno, dvojčata se svým můstkem (má své 
oficiální jméno Skybridge, nebeský most) tvoří gigantickou vstupní bránu do celé 
Malajsie. Pamatujete, jak na můstku zvenku skotačí Sean Connery a Catherine 
Zeta-Jones ve filmu Past? Samozřejmě za pomocí trikové kamery a kaskadérů. 
Ovšem francouzský budovolezec Alain "Spiderman" Robert jen za pomoci rukou 
a nohou (bez jakéhokoliv jištění) na vrcholek jedné z věží skutečně vylezl. Na třetí 
pokus. Ne že by ty první dva pokusy vzdal, ale v obou případech ho stihli zastavit 
v šedesátém patře a zavřít. Až na třetí pokus to vyšlo (a Alaina zavřeli až dvě 
hodiny po zdolání věží). 

Skybridge má několik účelů – zřejmě dodává věžím určitou stabilitu, symbolizuje 
zmíněné brány k nekonečnu i do Malajsie, má důležitou roli v evakuačních 
plánech, pokud by jednu z věží bylo potřeba co nejrychleji vyklidit. Samozřejmě 
slouží jako velice efektní vyhlídková plošina pro návštěvníky. A v neposlední řadě 
se zde přestupuje z výtahu na výtah, protože rychlovýtahy jsou takto z 
praktických důvodů rozděleny na spodní část a horní část. 

V jedné z věží sídlí Petronas a její dceřiné a dodavatelské firmy, druhá se 
pronajímá a dnes zde sídlí např. Huawei, Al Jazeerah, Bloomberg, Boeing, IBM, 
Microsoft nebo Reuters. Obě věže se stavěly současně, ale každou stavěla jiná 
firma. Věž 1 se začala asi na úrovni 25. patra odchylovat o 25 mm od svislé osy a 
práce se zdržely – následných 19 pater se po milimetru odchylka vyrovnávala a 
byl najat odborník, který dvakrát denně kontroloval svislost. Kvůli tomu byla 
nějakou dobu nejvyšší stavbou světa věž 2, než jednička ztrátu dohnala. 

Než opustíme teorii, tak ještě pár dat: 

Výška celkem 452 m. 88 poschodí. Dvoupatrový Skybridge můstek mezi 
poschodími 41 a 42 ve výšce 170 metrů. V letech 1998 až 2004 nejvyšší stavba 
světa, nyní (2013) sedmé místo celkem a stále první mezi dvojčaty. 

Pojďme se tedy konečně na věže pořádně podívat. Ono sice každý zná Petronas 
z obrázků, ale málokdo si uvědomí, že celá stavba je čistá kombinace skla a 
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broušeného nerezu! Žádný beton, žádná omítka, jenom nerez a sklo. Úchvatné. 

Jen to focení svisle vzhůru, ono sice umožňuje velice působivé snímky, ale chtělo 
by to i trochu více boční pohled. Naštěstí se s tím počítá a před mrakodrapy je 
dlouhá upravená plocha se záhony a chodníky, která umožní ten správný odstup 
pro focení. Ne každý si to včas uvědomí a snaží se fotit i z větší blízkosti. Na 
podezdívce záhonu tu třeba právě leží na zádech mladá Asiatka v minišatech, 
nohy spuštěné podél podezdívky napínají krátkou sukýnku. Její přítel stojí 
rozkročmo nad ní a nechá se fotit z podhledu s věžemi v pozadí. Ovšem vyhrnutá 
sukýnka jeho přítelkyně poskytuje pohled, o kterém fotografka jistě netuší. 

Jdeme až na konec upravené plochy k netradiční terase. Terasy jsou obvykle 
vyvýšeny nad terénem, ta zdejší ovšem naopak. Po schodech je možné sejít asi o 
dva metry níže do prolákliny, věčně plné fotografujících turistů. Když si focený 
objekt stoupne těsně na kraj plošiny, ze zanořené terasy lze fotit podhledové 
snímky i bez nebezpečí toho, že fotograf ukáže okolí více, než si uvědomí. 
Ovšem pozor, ne každé postavě pohled z žabí perspektivy zalichotí – takže 
nepřikládám snímek svůj pořízený synem Jirkou, nýbrž naopak foto Jirky 
foceného mnou – jeho mladé postavě podhled neublížil. 

Čeká nás dnes už jen cesta do hotelu. Město je v odpolední špičce docela 
zacpané, nakonec se nám však povede prodrat se do čínské čtvrti, uprostřed 
které stojí náš hotel. Na první pohled nevypadá nijak nápadně. Ukrývá ale jednu 
zvláštnost: je široký přes celý blok, to znamená, že má vchod i do paralelní ulice 
na druhé straně bloku domů (a na té druhé straně je i hotelová restaurace). Z 
toho vyplývá docela nepříjemná skutečnost pro neznalé hosty, od recepce totiž 
nevede přímý výtah do vyšších pater, maximálně je možné odsud vyjet do patra 
druhého. Tam se relativně dlouhý kus musí projít k dalším výtahům (mj. přes 
dveře otevírané pokojovou klíčovou kartou). Vzhledem k různým odbočkám a 
schodům, přes které se musí projít, se z cesty k pokojům stává bloudění 
labyrintem. Chvíli nám trvá, než si zvykneme, a občas skončíme jinde, než jsme 
chtěli. A když už nakonec třetí den známe cestu dokonale, tak budeme odjíždět. 
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Hned u hotelu začíná obrovské čínské tržiště, zabírající několik sousedních ulic, 
včetně té, do které ústí druhá strana našeho hotelu. Vyrážíme na obhlídku a 
těšíme se na neobvyklý zážitek. Skutečnost je ale poněkud jiná, než jsme 
očekávali. Naprostou většinu sortimentu tvoří plagiáty všeho možného, plné pulty 
hodinek světových značek, kalhotové pásky Armani, kabelky Louis Vuitton, trička 
Boss, parfémy Gucci, peněženky Prada. U jiného stánku (ale někdy i přímo na 
jednom pultu) tentýž pásek, jenže se značkou Boss, stejná trička, tentokrát s 
logem Prada, atd. A vše za pár korun. Kupodivu tržiště není cílené na turisty, ti 
jen nevěřícně procházejí a nevěří vlastním očím. Nakupují místní. A tak 
nakoupíme jen u stánku s ovocem balíček s oloupanými kousky plodu jackfruitu. 
Aspoň na tom si pochutnáme, tento druh chlebovníku je takovou light variantou 
durianu – trochu podobná chuť, žádný zápach. Ideální pro ty, kterým durian smrdí 
a hlavně kvůli svému smradu ani nechutná. 

Mezitím přichází soumrak a doba večeře. Pochopili jsme, že na tržišti se asi 
nenajíme, a jdeme hledat nějakou restauraci. Nejvíce jich je v ulici s vchodem k 
recepci našeho hotelu, bohužel k většině na první pohled nemáme přílišnou 
důvěru, takže si nějak nemůžeme vybrat. Zajímavá je pouliční restaurace na 
konci ulice, kde mají přímo na chodník vystrčené varné pulty, na kterých na 
otevřeném ohni vaří kuchaři přímo před zraky hostů. Kromě tradičních jídel je 
možné si vybrat i obrovské žáby a vodní hady (nebo je to nějaký druh úhořů) z 
akvárií lemujících cestu. Stoly a plastové židle jsou rozestavěny na chodníku, 
takže se musí obcházet po cestě nebo se proplétat mezi stoly s večeřícími hosty. 
Sedí tu dost cizinců, takže to nebude s hygienou tak hrozné. Jenže je docela plno 
a venkovní mumraj obtěžuje, takže hledáme dál. 

Nakonec zakotvíme v čínské putyce hned vedle naší recepce. Vikslajvantové 
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ubrusy a obyčejné židle, dávno vybledlé obrázky po stěnách a personál večeřící u 
jednoho z mála obsazených stolů – no, moc důvěry to také nevzbuzuje. Nechce 
se nám už hledat jinde, takže se posadíme a čekáme. Prakticky okamžitě 
dostávám jídelní lístek s názvy jídel a s cenami ve třech sloupcích M, S a L, malé, 
střední a velké porce. Přičemž ty velké porce jsou docela dražší, než bychom na 
takový podnik čekali. Objednáváme mezinárodní jistotu. Vietnamské jarní závitky, 
indonéskou smaženou rýži se zeleninou, čínské wantan knedlíčky (co nám tak 
chutnaly v Singapuru) a grilovaná vepřová žebírka, k pití kokosové ořechy. 
Všechno ve velké verzi (každé z jídel za cenu kolem naší stovky, na malajské 
poměry spíše ceny z lepší restaurace, než z vývařovny pro domorodce). 
Obsluhující Číňanka ani okem nemrkne, nic ji neudiví. Zato my hledíme, když 
začne po nějaké době nosit na stůl. 

Zapomněli jsme totiž, že jsme v restauraci čínské, tedy že se neobjednává 
konkrétní jídlo pro konkrétní osobu, ale vždy doprostřed stolu. Takže to L značí, 
že se jedná o porci pro celý stůl. Namísto očekávaných čtyř nebo šesti závitků 
dostáváme asi 15 kousků, stejně je to s wantany, rýže by stačila jako hlavní jídlo 
pro všechny a žeber máme taky dost. Odhadem by se u našeho stolu mohlo 
najíst i osm až deset lidí. Když to neudivilo obsluhu, tak se nesmíme nechat 
zahanbit. Pouštíme se do díla a po boji se nám povede zvítězit a kromě rýže 
všechno sníst. Ale byl to hrdinský výkon. Konečně chápeme ty vyšší ceny. Ve 
skutečnosti je restaurace hodně levná, ovšem když se objedná normální porce. 
Naštěstí máme hotel hned za rohem, tak tak se tam dokulíme. Mimochodem, 
samozřejmě nám chutnalo, hlavně wantany byly vynikající. 

Ráno začínáme program návštěvou motýlí zahrady. Je pěkná, hlavně velcí 
motýli s úzkými křídly, uprostřed jsou žlutozelená, kraje lemuje černá kontura. 
Bohužel lítají pod sítí zastřešující voliéru a nedávají možnost pořízení rozumné 
fotky. Motýlů vidíme tak dvě-tři desítky druhů, od nenápadných až po právě ty 
zmíněné zeleno-žluté obry, všichni jsou ale neposední, a když už chvíli u 
nějakého květu postojí, tak složí křídla, která jsou z rubu téměř vždy obyčejně 
hnědo-šedivá. Zahrada je pěkně upravená do formy parku i s fontánkami, potůčky 
a vodopádem, mezi vší tou bohatou zelení se vlní cestičky v různých výškových 
úrovních, uprostřed je vyvýšená vyhlídková terasa. A právě na ní nacházíme 
jednoho z velkých krasavců zřejmě v posledních fázích jeho krátkého života. 
Ještě je schopen se pohnout, avšak na létání už síly nestačí. Konečně příležitost 
pořídit pořádnou fotku. 
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Na konci prohlídky se dostáváme i do nepříliš esteticky upravené sekce s terárii. 
Kromě obvyklých chameleonů a podobných ještěrek vyvolává největší zájem 
návštěvníků asi půlmetrový tvor, o němž nápis praví, že se jedná o křížence želvy 
a aligátora. Což je blbost, je to jen zvláštní druh želvy, ale ta podoba jejího 
krunýře s hřbetem aligátora je nepřehlédnutelná. 

Popojedeme o kousek dál a na okraji města máme chvilku na prohlídku 
královského paláce – jen zvenku, dovnitř se nechodí. Takže se po rozlehlém 
prostranství dostaneme ke vstupní bráně hlídané hradní stráží, po obou stranách 
vždy v budce jeden stojící v bílé uniformě, o kousek dál v průjezdu druhý na bílém 
koni v uniformě s černými kalhotami a červeným sakem. Zavřenou bránou je vidět 
na mírném, zřejmě uměle navršeném kopečku světlá stavba v arabském slohu se 
zlatými kopulemi, ta centrální je největší. Při pohledu zpět vidíme panoráma 
hlavního města s typickými dominantami televizní věže a dvojčat. 

A konečně míříme ke známému hinduistickému poutnímu místu, jeskyni Batu, 
která bývá označována za jednu z deseti nejvýznamnějších jeskyní celého světa. 
Jak zjistíme za chvíli, její význam není ani v rozlehlosti, ani ve výšce, ani v kráse 
krápníkové výzdoby, ale právě v duchovním rozměru, který jeskyni přiřazují 
hinduističtí poutníci. Právě zde se konají krvavé rituály sebepoškozujících se 
poutníků, kteří si probodávají těla (kůži) háčky a háky, na něž staví zvláštní, 
vysokou ozdobenou konstrukci s obětinami, kterou vynášejí po schodech nahoru 
do jeskyně. 

Jeskyně byla objevena poměrně nedávno, asi před 150 lety. V žulové skále 
vzniklo před 400 miliony let několik jeskyní, u hlavní z nich se následně propadla 
část stropu. Vchod je vysoko ve svahu kopce a musí se k němu vyšlapat 272 
schodů. U jejich úpatí stojí celkem nová pozlacená socha patrona jeskyně, Lorda 
Murugana (necelých 43 metrů vysoká), která dává místu nezapomenutelný a 
nenapodobitelný vzhled. 
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Schody a jejich okolí jsou oblíbeným místem tlupy makaků, jejichž vlezlost a 
drzost přesahuje všechny meze. Je nutné dávat si velký pozor na všechny věci, 
nejvíce na tašky a batohy, u nichž chytré opice předpokládají, že by mohly 
obsahovat nějakou tu pochoutku, nebo aspoň láhev s vodou – zřejmě nemají v 
okolí pořádný zdroj přirozené vody, nebo jsou jen prostě líné k němu zajít, raději 
si ukradnou vodu od turistů. I v době, kdy po schodech stoupáme my, je makaků 
všude plno a tváří se, že jsou odhodláni ke všemu. Raději se jim snažíme velkým 
obloukem vyhnout, což není vždy možné, jsou všude kolem nás. Najednou 
slyšíme zoufalý ženský křik – turistce scházející po druhé straně schodiště dolů 
vytrhla opice igelitku s čerstvě zakoupeným suvenýrem krásně zabaleným v 
krabici a barevném papíru. Bohužel v igelitce má i mobil. Opice vyskakuje do 
bezpečí na sloup a začíná zkoumat obsah lupu. Mobil ji nezajímá, nechává jej 
klidně z výšky spadnout na zem, snad naštěstí do trávy, odkud jej nějaký místní 
zachránce klackem přitáhne na dosah. Suvenýr je však za neustávajícího 
hysterického křiku oloupené ženy nenávratně rozcupován a zničen. 

Pár metrů před jeskyní se dá odbočit do Tmavé jeskyně, dovnitř se však 
nedostaneme, vstup je jen po objednání a s průvodcem (vidíme skupinku 
vybavenou helmami a baterkami, jak se chystá do jeskyně). My se vracíme na 
poslední úsek schodiště a nad námi je mohutný skalní oblouk hlavního vstupu. 
Před očima se nám otevírá obrovský dóm s vysokým stropem, podlaha je 
upravena do roviny a opatřena zábradlím na usměrnění návštěvníků, kterých prý 
na přelomu ledna a února při slavnostech bývá více než milion. Dnes je tu sice 
turistů také dost, v rozměrné jeskyni se ale rozptýlí a je tu tak spíše prázdno. 
Spodní části stěn jsou zdobeny barvami a hinduistickými sousošími v různých 
přírodních i umělých výklencích, vše hýří typicky kýčovitými barvami. 
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Zadní stěna dómu je otevřená do další prostory, položené o něco výše, proto 
přístupné po dalších schodech. Už teď vidíme, že další jeskyně má zřícenou 
podstatnou část stropu, vzniklým otvorem je nasvícená sluncem. Těsně před 
schodištěm je po levě straně menší chrámeček, vlastně jen bohatě zdobená 
střecha na sloupech. Vstup jen bosky, nechce se nám zouvat, když je stejně vše 
vidět i od zábradlí kolem chrámového altánu, takže ani dovnitř nejdeme, raději 
stoupáme po schodech do shora otevřené jeskyně vepředu. 

Prostoru víceméně kruhovému dominuje opět altánový chrám v nezaměnitelném 
hinduistickém provedení. Vše nasvětlují sluneční paprsky z propadlého stropu, 
dnes částečně zarostlého bujnou tropickou vegetací, výsledný dojem ovšem 
trochu pokulhává a zaostává za podobnou, byť mnohem menší jeskyní ve 
vietnamských Mramorových horách. Přesto samozřejmě vše stojí za prohlídku. 
Až při pečlivém obcházení obvodu narazíme na různá zajímavá místa, která by 
nám jinak unikla. Třeba na nenápadné schůdky s barevným oltáříkem plným 
hinduistických božstev různé velikosti. Oltář je schován za výběžkem skály a tvoří 
takovou zvláštní jeskyni uvnitř jeskyně, se stropem s visícími žulovými závěsy a 
krápníky. 

Pomalu se stejnou cestou vracíme. Projdeme průchozí jeskyní ke schodišti a s 
pozorným sledováním opic scházíme dolů. Pod úpatím kopce kolem paty 
schodiště jsou další a další chrámy, ovšem jeden jako druhý, není třeba je 
všechny procházet. Prostorná plocha je plná různých krámků a stánků se 
suvenýry, větší část z nich je určena místním turistům, takže nám jejich prohlídka 
nezabere příliš času. 

Jeskyně určitě patří k místům, která musí každý návštěvník Kuala Lumpuru vidět, 
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ale naše očekávání byla asi přílišná, protože zase nějak zásadně nadšeni 
nejsme. Snad kdybychom neměli před rokem v Mramorových horách ve středním 
Vietnamu štěstí na ideální denní dobu, ve které sloupy slunečních paprsků zalily 
jeskyně zvláštní magickou září, tak by na nás Batu zapůsobila více. 

Posledním oficiálním dnešním bodem prohlídky hlavního města je návštěva 
továrny na výrobu cínových předmětů. Bereme to jako povinnou zastávku v 
prodejní manufaktuře, jak už to tak někdy bývá, tady se však jedná o něco trochu 
jiného. Samozřejmě bude možnost nákupu ve firemní prodejně, ale těžiště 
exkurze opravdu spočívá v prohlídce zajímavých výrobních prostor. 

Už vstup do areálu továrny naznačuje její zaměření, stojí u něj totiž obří cínová 
konvice na čaj, vyrobena původně pro světovou výstavu. Dostáváme nálepku na 
oblečení a ujímá se nás hosteska, která bude naší průvodkyní po závodě. Na 
začátek dostáváme welcome drink, místní limonádu z cínových koflíků. Prohlídka 
začíná výkladem o historii těžby a zpracování cínu na území Malajsie. Možná 
právě cínovým dolům dokonce vděčí Kuala Lumpur za svůj vznik. Ve vitrínách si 
prohlížíme různé výrobky, část z nich si můžeme prohlédnout i detailněji. Velký 
podíl na opracování hraje ruční práce. Ta je prý extrémně přesná, což 
dokumentuje pokus s nádobou s víčkem, které po nasazení volně pomaloučku 
klesá až na doraz. Jak se přesvědčíme později, tato teorie platí hlavně pro 
předváděcí kus. Když si kolegové stejnou soupravu chtějí koupit, tak víčko 
samovolně neklesá ani u jedné. Nakonec se povede zkombinovat šálek a víčko z 
různých souprav tak, že víčko téměř samo, jen s malou pomocí, skutečně 
dosedá. 

Teď teprve se dostáváme do velkého hangáru výrobní haly. Vcházíme po můstku 
na úrovni galerie v prvním patře, pod sebou nekonečné řady ponků s frézami, 
vrtačkami a bruskami, za nimi většinou ženy opracovávají různé součástky. Na 
galerii stojí několik předváděcích pracovišť. U prvního se vyrábí surový polotovar, 
cínový odlitek. Žena v azbestových rukavicích naběračkou z kádě s tekutým 
cínem (prý 600 stupňů celsia, což se mně nezdá, určitě to bude méně) nalévá kov 
do dvojdílné formy. Cín ihned tuhne, vyklepne se z formičky, přebývající zbylé 
čepy se ponoří do rozžhaveného cínu, kde se ve vteřině rozpustí, a my vidíme 
ouško ke konvičce. 

U další frézy pracovnice vybrušuje povrch do různých broušených motivů, vedle 
jiná upravuje povrch jiným vzorem – poklepáním kladívka vytváří pravidelné 
důlky. Vidíme ještě další způsoby povrchové úpravy, různá jiná broušení a 
leštění. Scházíme po schodech do haly a cestou detailně vidíme polotovary a 
prototypy připravované ceny fair play pro fotbalovou ligu mistrů, vystavenou cenu 
pro vítěze Velké ceny Malajsie ve formuli 1, tenisové trofeje na turnaje v 
Singapuru a podobně. 

Přicházíme do prodejny. Ceny jsou jako obvykle docela astronomické, takže si 
jen prohlížíme jednak nabízené zboží, jednak ve vitrínách kopie dalších cen pro 
vítěze ve formulích či tenise. Zajímavé je, že různé ročníky týchž turnajů či 
závodů mají trofeje různých designů, i když se možná nějaký jednotící prvek 
najde – třeba zmiňovaná Velká cena Malajsie v Kuala Lumpuru má vždy tvar 
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poháru. 

Zatímco kolegové hledají s prodavači víčko, které by samo efektně doklouzalo do 
správné polohy, prohlížíme si cínovou skulpturu za našimi zády, procházející 
oběma patry. Až detailní prohled odhalí, že podle typického spojovacího můstku s 
šikmými podpěrami se jedná o vysoce stylizovaný model Petronas Twin Towers. 
A tam právě vpodvečer zamíříme už bez Shaukanniho a našeho mikrobusu. 

Shaukanni to na nás zkouší: ví dobře, že vrcholí dopravní špička, takže se nás 
snaží přesvědčit, že jízda metrem je romantika. Má smůlu, my metrem ještě 
pojedeme, takže se k hotelu necháme zavést pěkně autobusem. Nikam 
nespěcháme, vše bychom měli stihnout. 

Na pozdní oběd jdeme do jediné lepší restaurace na naší ulici. Dokonce je 
klimatizovaná, vevnitř prázdno. Ceny se kupodivu neliší od cen v domorodých 
pouličních podnicích, velikost porce také ne, jídlo je chuťově dobré, takže záhada, 
proč tu nikdo není. Malajci asi dávají přednost jídlu na ulici před zavřením do 
místnosti. 

S časovou rezervou se vydáváme na objednanou vyhlídku do Petronas Twin 

Towers. Po Kuala Lumpuru (Malajci mu familiárně říkají KL, KejEl) se výborně 
pohybuje nadpodzemkou, takovým metrem, které se střídavě noří pod zem (jako 
u nás), aby o kus dál pokračovalo nad zemí po estakádě. K naší stanici to máme 
asi dva bloky od hotelu, takových 10 minut chůze. Stanice je zrovna 
nadúrovňová, musíme po eskalátorech vyjet nad úroveň ulice, kde v prvním patře 
koupíme žetony a dalším eskalátorem vyjedeme na perón. 

Výborně je vyřešena otázka jízdného pro cizí návštěvníky města, kteří neznají 
pravidla: ve vestibulech jsou automaty s dotykovými obrazovkami, na kterých je 
mapa sítě tras. Po doteku na přibližné místo cílové stanice se příslušná část 
zvětší a zvolí se cíl. Automat ukáže cenu a nabídne možnost zadání počtu. Pak 
už jen stačí naházet do jedné škvíry mince a do druhé bankovky. Pokud nemáte 
přesně, automat vrací zpět (a kdyby náhodou neměl dostatek drobných, jste na to 
předem upozornění jednak světelným nápisem v angličtině, jednak zobrazením 
přijímaných bankovek (a škrtnutím bankovek, které použít nelze). Po zadání 
vypadne příslušný počet žetonů, které se přikládají k otevíracím turniketům na 
označené místo. Při výstupu v cíli se žeton nepřikládá, ale vhazuje do štěrbiny 
turniketu. 

A už jede po estakádě naše souprava tažená moderním aerodynamickým prvním 
vozem. Vozy jsou pěkné, moderní, čisté a klimatizované, jen cesta není tak klidná 
a plynulá, jako v podzemním metru pražském, spíše trochu připomíná cestu 
tramvají po nové a dobře udržované trati. 
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Vystoupíme ve stanici KLCC, Kuala Lumpur City Center, přímo u paty první věže. 
Zbývající čas, asi 45 minut, vyplníme prohlídkou luxusního obchodního centra 
zabírajícího první tři podzemní patra areálu KLCC. Jedna světová značka vedle 
druhé, tolik luxusu a snobismu na jednom místě se hned tak nevidí. Kam se 
hrabe Pařížská. Takže si jen dáme zmrzku v samoobslužném kiosku. Do kelímku 
si natočíme, kolik chceme a jaké chceme zmrzliny (já vanilka-čokoláda), u dalšího 
pultu vybereme z asi 30 možností posypu (já mandlové lupínky a proužky bílé 
čokolády), třetí zastavení u polev (já karamel) a konečně kelímek pokládáme na 
váhu u kasy. Samozřejmě máme všichni víc, než jsme plánovali. Ale kdo by si 
nedal zmrzlinu v Petronas za 60 kaček, vždyť to zas tolik není. 

A už se řadíme u vstupu do nitra věže. Po kontrole zavazadel a průchodu rámem 
(voda tady není problém, jako na evropských letištích) dostáváme visačku a čeká 
nás instruktáž. Na vypouštěnou vodní mlhu je modrým laserem promítána stručná 
historie věží, jejich technicko-taktická data, program prohlídky a příslušné zákazy 
a příkazy. Velmi efektní a moderně působící, zase něco jiného, než obligátní 
hologramy. 

Stojíme ve výtahu. Na jeho stěny se promítá pohled na okolí, jako bychom 
vyjížděli zvnějšku po fasádě. Brzy překonáváme okolní mrakodrapy a zbývá jen 
obloha. Nečekaně rychle ubíhají čísla pater, aniž by bylo cítit nějaké zvláštní 
přetížení při zrychlení a následném zpomalování. Vše je asi dokonale 
propočítané, žádné nepříjemné pocity a zhoupnutí žaludku, jen v uších trochu 
lupe. 

Na jednu stranu je Skybridge úžasný, více než 58 metrů procházky 170 metrů 
nad zemí. Na druhou trochu chybí aspoň kousek adrenalinu se skleněnou 
podlahou, jakou má třeba TV věž Perla orientu v Šanghaji. Chodba spojující obě 
věže je velice solidní a pevná, takže ani člověk trpící závratí nemusí mít strach. 
Výhled je dokonalý, okolní svět pozorujeme jako z balónu. Až ke sklu nás nepustí 
zábradlí, jen dva malé balkónky uprostřed (zvenku jsme si jich nevšimli, jak jsou 
malé, poskytují základnu pro známé šikmé podpěry můstku) dávají trochu pocit 
mrazení v zádech. Jsme už teď výše než okolní mrakodrapy – a že jich tu je, 
Twins stojí přímo uprostřed čtvrti tvořené vlastně jen mrakodrapy. 
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Užíváme si svou čtvrthodinku a pozorujeme mumraj skoro dvě stě metrů pod 
sebou. Na obou stranách nás pečlivě hlídají pořadatelé v černých uniformách. 
Hlavně spořádaně. Ti nás také včas upozorňují na uplynutí vyhrazeného času a 
nekompromisně nás rychle dávají do houfu a vedou do horních výtahů. Opravdu 
staré informace o maximální dosažitelné výšce pro turisty na úrovni Skybridge na 
netu lhaly, a až teď doopravdy uvěříme, že jedeme ještě výše. 

Opět cesta výtahem, jako vejce vejci podobná té předchozí, jen promítané okolí je 
prázdné, tak vysoko skutečně nic v okolí nesahá. Pár vteřin a jsme nejvýše, co 
jsme kdy v jakékoliv stavbě byli. Vystupujeme a přímo bez přípravy jsme 
vypuštěni na vyhlídku v 86. patře, 370 metrů nad zemí, nad námi jsou jen dvě 
technická podlaží (bez přístupu pro veřejnost, bez výtahu) a věžičky. Chvíli trvá, 
než si uvědomíme, že ta věž za oknem je věžička druhého dvojčete, za kterou se 
zahanbeně trčí mnohem nižší televizní věž, která by kdekoliv jinde byla chloubou 
města nebo dokonce celé země. 

Pocity máme skoro euforické, těžko je popsat. Nejvyšší okolní mrakodrapy (kam 
se přitom na ně hrabou ty české) jsou teď tak malé, že je nerozeznáme od běžné 
zástavby. Připadáme si jako v letadle. Něco úžasného, teď teprve si říkáme, že to 
vstupné bylo dobře investované, to je zážitek na celý život. Oken je tolik, že se 
naše pětadvacítka v pohodě rozptýlí a každý si najde to své s tím správným 
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výhledem. A postupně se prostřídáme. Tady se na rozdíl od Skybridge 
dostaneme až k bezpečnostnímu sklu, můžeme se o něj i opřít a vyfotit. I když 
pokud si všimnete mé levé ruky, tak vidíte, že podvědomě tomu sklu moc 
nevěřím, traverza je traverza. 

Uprostřed místnosti jsou panely s vysvětlujícími texty (v chodbě obvyklé srovnání 
nejvyšších budov světa, dnes už pro Petronas ne tak lichotivé, jako před deseti 
lety). Několik obrazovek je napojeno na malé kamery, které umožní sejmout QR 
kód ze vstupenek a na obrazovce tak můžeme kouzlit s 3D modely věží na své 
nastavené dlani se vstupenku, všelijak je natáčet a hledat informace o jejich 
zajímavostech. Technicky zaměření návštěvníci si užívají, asijské turistky s tím 
spíše nepříliš úspěšně bojují. 

Nebudu to dále rozebírat. Jsou věci. Které nelze popsat. To se musí zažít. Takže 
už jen výtahem s přestupem u Skybridge zpět do reálného světa. Povinná 
zastávka v obchodu se suvenýry a konec. 

Dodatečně skládám poklonu tomu mottu nad vchodem: „Liquid and metal in 
action“. 

Domů se vracíme opět metrem. K hotelu se tentokrát vydáváme ze zadní strany a 
děláme dobře. Ve vedlejší ulici objevujeme hinduistický chrám, kde právě 
začíná probíhat nějaká modlitba. Vyzouváme boty a jdeme se podívat. Veškerý 
ten hluk vytváří čtyři lidé: jeden zvoní na zvon, další tři hrají v trojčlenné kapele –
dva bubny a dlouhá trouba. Obejdeme chrám a sledujeme dva bráhmany 
svlečené do půl těla, jak něco kutí v oltářní místnosti, kam kromě nich nikdo jiný 
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nesmí. Různě potírají bůžky olejem a zapalují jim vonné směsi. 

A před chrámem obdivujeme zručnost prodavače květinových věnců, s jakou 
splétá drobné kvítky do dlouhých provazů a věnců. 

Cestou k recepci míjíme desítky restaurací, o kterých jsme vůbec netušili, jsou to 
totiž většinou stoly a židle vynesené na ulici a improvizované přípravny jídel s 
otevřenými ohništi. Nejvíc nás zaujme restaurace, kde si hosté vyberou syrové 
suroviny napíchané na špejle – maso kuřecí a skopové, ryby, mletá masa, tofu, 
dokonce olihně, a své špízy si pak sami dodělají v nádobce s horkým olejem 
zapuštěné do středu stolů. 

Jdeme si odložit věci na pokoje a než se vrátíme, všechny restaurace neprosto 
nepochopitelně zmizí, promeškali jsme muslimskou závěrečnou, tady se prostě 
večeří dřív. Dokonce i restaurace z oběda je zavřená, takže končíme jako včera u 
sousedních Číňanů. Najíme se jako obvykle výborně a čeká nás poslední noc v 
KL. 

Taman Negara

Už po Kuala Lumpuru jsme jezdili malým autobusem, který sice má také skoro 
přesně tolik sedaček, kolik je nás ve skupině, ale je aspoň dvakrát tak velký, než 
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byl mikrobus od hranic do KL, takže se nám jede mnohem pohodlněji. Jedinou 
nevýhodou je zvláštní pérování, které umí autobus rozkývat do neuvěřitelných 
amplitud. Takže řidič před každou nerovností brzdí, což někdy nestihne – a to pak 
lítáme nahoru dolů. Drobnost, kterou není třeba řešit. Dnes opouštíme hlavní 
město a jedeme po dálnici na sever směrem do centrální části Malajsie, kde 
zůstaly zachovány téměř neobydlené oblasti s původním pralesem, chráněným v 
národním parku Taman Negara. 

***** 

Wikipedie: 

Taman Negara (což v malajštině značí "národní park") je území o rozloze 4343 
km2 rozkládající se na teritoriu tři sultanátů ve federaci Malajsie. Je považován za 
nejstarší národní park na světě který je tvořen tropickým deštným pralesem. 

Park vznikl jako společný projekt v létech 1938/1939 a byl pojmenován po 
britském králi Jiřím V. (King George V. National Park). Po vyhlášení nezávislosti 
Malajsie v roce 1957 získal současný název. Předpokládá se, že na tomto místě 
roste tropický prales nepřerušované po dobu 130 miliónu let, žádná doba ledová 
ani sopečná činnost tuto oblast nezasáhla. 

Rozkládá se v centru malajského poloostrova na styku tří sultanátů, rozlohou 
největší část (2447 km2-57 %) je v Pahangu , pak následuje část (1043 km2-24 
%) v Kelantanu a nejmenší (853 km2-19 %) je v Terengganu. Jeho pomyslný 
střed je pouhé 4° nad rovníkem, panuje tam vlhké tropické klima s průměrnou 
teplotou okolo +30 °C. Nachází se ve vnitrozemí, jeho nadmořská výška se 
pohybuje od 60 m až po vrchol Mount Tahan vysoký 2187 m, nejvyšší horu 
malajského poloostrova. Existuje ještě několik dalších vrcholků přes 1000 m, jsou 
to však pozvolné formace bez ostrých skalisek. Většina oblasti je nížinatá, asi 57 
% leží pod 300 m n. m. Správní sídlo parku Gunung Tahan se dokonce nachází v 
nadmořské výšce pouhých 120 m.

***** 

Malajské pralesy, ať už v Taman Negaře, nebo na Borneu, jsou nejstaršími 
deštnými pralesy na zemi. Malajsie posledních 130 milionů let nezměnila své 
zeměpisné postavení vůči rovníku, kontinentální drifty při rozpadu prakontinentu 
Pangey probíhaly zhruba odstředivě do stran právě od oblasti Malajsie. Takže 
tady nenastává žádné podsouvání kontinentálních desek způsobující 
zemětřesení, není tu žádný sopečný pás aktivních vulkánů, proto prales za celou 
tu dobu nebyl narušen žádnou živelnou katastrofou, žádnou změnou klimatu. Což 
je skoro neuvěřitelné při pohledu na sousední Indonésii (z některých míst je 
například ostrov Sumatra na dohled), kterou stíhá jedna katastrofa za druhou -
ničivá a pustošivá zemětřesení, výbuchy sopek bortící celé ostrovy, tsunami. 
Takže malajský prales má posledních 130 milionů let stále stejné přírodní 
podmínky, a je tak úžasnou zakonzervovanou částí světové historie s mnoha 
endemitními druhy, které se jinde nenajdou. 
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Bornejskou část pralesů jsme už navštívili a teď nás čeká část pevninská. Na 
Borneu v pralese žijí Ibánci (jedním z kmenů jsou obávaní Dajakové, Lovci lebek, 
v jejichž Dlouhém domě uprostřed pralesa jsme před dvěma lety spali dvě noci), 
tady zase žijí původní obyvatelé Malajsie Orang Asli, příbuzní australských 
Aboriginců. Také se s nimi máme setkat. Malajská vláda národní park přísně 
chrání a kromě Orang Asli tady nikdo nesmí bydlet a ani lovit. Jedinou výjimkou je 
turistická základna, kam máme namířeno. Dalo by se k ní dojet i po silnici (a náš 
autobus tam také dojede), ovšem poslední úsek cesty je prý namáhavý a 
zdlouhavý, rozbité cesty, zatáčky, kopce, takže my po hodinové cestě z KL 
přesedáme i se zavazadly na lodičku, která nás proti proudu řeky přiveze do 
našeho kempu, a autobus pokračuje dál už bez nás. 

Máme necelou hodinu času, takže si dáme jednoduchý oběd v restauraci, tak 
jako většina ostatních turistů. Loď je právě tak akorát velká pro naši výpravu, 
vejde se do ní asi kolem 15 lidí, což je právě správný počet pro nás s 
Shaukannim a kormidelníkem, zbývající místa jsou zaplněna bágly. Zpočátku se 
kolem břehů ještě objevují zbytky civilizace, stáda krav, obdělaná políčka, místy 
nějaký dům. Postupně začíná les kolem houstnout a známek civilizace ubývat. 
Jedeme docela širokou řekou s nepříliš prudkým proudem sevřenou hustým 
zeleným pralesem. 

Asi po hodině jsme už zcela mimo civilizaci. Místo krav se místy u krajů řeky 
cachtají stádečka vodních buvolů, další se pasou na březích. Majitele žádné 
nevidíme, nezdá se, že by někomu patřili, ale třeba se o ně starají právě 
domorodí Orang Asli, které občas zahlédneme v mělčích vodách podél břehů 
(nijak často, za dvě hodiny plavby vidíme tak kolem 20 původních obyvatel). Buď 
si nás nevšímají, nebo nám přátelsky zamávají (ženy a děti). Hned si všimneme 
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jejich kudrnatých vlasů, naprosto odlišných od rovných vlasů většiny Malajců. 
Rybáři se pohybují nějakým zvláštním způsobem, který při rychlosti naší lodi 
nedokážu přesně odhalit. Zdá se mně, že se brodí i dost daleko od břehu v 
místech, kde musí být více vody (určitě nad kolena, možná nad pás), ale přesto 
jdou jako po mělčině a vidíme jim kotníky - kus před nimi z vody trčí něco jako 
špička lyže, jednu nohu mají pevnou, druhou se jakoby odrážejí, asi jako lyžaři na 
sněhu s jednou lyží. Jenže oni jdou po vodní hladině, takže princip asi musí být 
jiný, protože voda by je na hladině neudržela. Zajímavé. Škoda, že si to 
nemůžeme prohlédnout detailněji. 

Děti se cachtají ve vodě, ženy zavinuté do kusu látky je hlídají a jsme pro ně 
vítaným rozptýlením. Kromě jejich drůbeže, skotu na začátku cesty, vodních 
buvolů a občas nějakého toho ptáka už zahlédneme jen divoké prase, které se 
přišlo napít na jednom z mála míst s mírným a zatravněným přístupem k vodě, 
většinou jsou břehy vysoké a strmé, zarostlé hustou vegetací deštného pralesa. 

Po dvou hodinách plavby přirážíme ke břehu našeho resortu, jediného v celé 
oblasti Taman Negara. Po levé straně je náš areál, na opačném břehu stojí malá 
vesnička s několika restauracemi a menšími hostely. Na straně vesnice je 
kamenitá pláž a u břehu kotví několik hausbótů s jednoduchými restauracemi, na 
naší straně břeh strmě stoupá od přístavního mola vzhůru. Naštěstí na zavazadla 
tu mají jednoduchou lanovku, vozík na kolejích, kterým naše kufry nadvakrát 
vyvezou k recepci. My musíme vyfunět po schodech. 

Dostáváme welcome drink a hned se můžeme ubytovat. Celý resort je hodně 
rozsáhlý, vždyť je jediný v celém národním parku a musí ubytovat většinu turistů, 
zbytek spí v hostelích na druhé straně řeky. K našemu srubu to je skoro 10 minut 
cesty, na chůzi dobré, na tahání kufrů horší (kameny, štěrk), takže bereme 
zavděk, že nám je přivezou golfovým elektromobilem. Dáváme naše první a 
poslední zpropitné, které se je jinak v Malajsii zásadně nedává a ani se s ním 
nepočítá, v restauraci nám vždy bez zaváhání vrátí do posledního ringitu. Za dva 
kufry 2 RM (celkem tedy 12 Kč) vzbudí u řidiče vozítka velkou radost, a to se 
ještě dělí se Shaukannim, který mu pomáhá. Snad se to neobrátí proti turistům a 
neskončí to tady jednou jako v arabských zemích (ale i v celé Africe a Americe). 

Celodřevěný srub je luxusní, velká hlavní místnost s postelemi, před nimi 
dokonce plochá TV s velkou úhlopříčkou, klimatizace i větrák, v koupelně výborně 
fungující průtokový ohřívač. Před vchodem veranda se stolečkem a dvěma 
křesílky. Pohoda, nádhera. Máme asi tři hodiny času do noční prohlídky pralesa, 
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což se nám zdá zoufale málo. Nedá se nic dělat, musíme se do toho nějak vejít. 
Nic moc nevybalujeme a co nejdříve se vydáváme na prohlídku areálu, prý se tu 
občas potulují různá zvířata – opice, divoká prasata, jelínci samba (někdy psaní 
samban) a Shaukanni má na mobilu vyfoceného i nádherného černo-bílého 
tapíra. Projdeme několik cest, abychom si udělali představu, co kde je. Už tedy 
víme, kde je restaurace, recepce, obchůdek a minimuzeum. Ovšem na žádné 
zvíře jsme nenarazili. 

Vracíme se k chatce, bereme si věci na cestu pralesem (hlavně repelent) a na 
plánovanou večeři. Na vedlejším vysokém stromě najednou začínají dovádět 
makakové. Až teď si všímáme, že ten nenápadný strom je karambola se zralými 
plody, na které se právě makaci stahují (u cestičky je i jeden strom rambutanu, 
ten ještě zralý není). Po chvilce opice slézají a vydávají se na obhlídku verand 
okolních chatek. Mám obavy o ručníky a plavky u protější chatky, takže je jdu 
zahnat, ale hadry je stejně nezajímají, spíše slídí za jídlem. Uvidíme je ještě 
mockrát, areál s turisty jim evidentně vyhovuje. 

My se vydáváme na opačnou stranu, než před chvílí. Podle hodně primitivního, 
nepřesného a zastaralého náčrtku z recepce nacházíme mezi chatkami vstup do 
pralesa na jeden z několika treků. Tento je dokonce upravený dřevěným 
chodníčkem, což nevypadá úplně jako cesta divokým pralesem, ale aspoň se 
neztratíme. Přímo před námi je odbočka k mokřadové loučce a nad ní stojí 
dvoupatrová rozhledna. Je sice podvečer, ale na zvěř je asi ještě brzy, nevidíme z 
pozorovatelny nic zajímavého. Zato o kus dál zahlédneme u cesty docela velkého 
barevného ptáka, kterého později identifikuji jako bažanta pavího. Bohužel se 
hned ztrácí v houštině, takže ho máme jen na kameře a to ještě jen v dálce a 
zezadu. 

Asi po čtvrthodině přicházíme na křižovatku, doprava náš kemp, doleva k visutým 
lávkám – ty nás čekají zítra. Takže jako optimální řešení volíme návrat stejnou 
cestou a od rozhledny pokračovat na druhou stranu. Bažant už někde zmizel, 
jediným živými tvory je protivný hmyz a hlavně komáři, kteří mají z našeho 
repelentu srandu. Zvuků slyšíme hodně, typická kulisa pralesa, hlavně hmyz 
(cikády) a ptáci, vidět není nic zvlášť zajímavého, jen občas obří mravenci (2-3 
cm) a barevní motýli. Nečekaně vycházíme z lesa u našeho obchůdku. Do času, 
na který plánujeme večeři, ještě pár chvil zbývá, zkoušíme proto další trek na 
jinou stranu. Bohužel nás tlačí čas, takže se po chvíli otáčíme a vracíme. 

Naše restaurace je neuvěřitelně drahá. Raději voláme přívoz, který nás za ringit 
na hlavu převeze na druhou stranu řeky k hausbótovým restauracím. Zaujme nás 
hned ta první. Aktivní personál nás láká, přestože se zdá plno, jeden stůl se ale 
pro nás ještě najde. Právě plná restaurace bývá dobrým znamením, okolní 
restaurace zejí prázdnotou a nudící se obsluha nemá ani přílišný zájem, takže 
doufáme, že jsme zvolili správně. 

Před prkny, kterými se vchází na palubu, stojí malý gril na dřevěné uhlí a dvě 
muslimky tu dělají desítky malých špízů, typického malajského satay, grilovaných 
kousků kuřete. Restaurace má stálou akční nabídku, za 10 RM deset špízků, 
nějaká zeleninová obloha, pár kosteček lisované rýže a miska arašídové omáčky, 
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nedílné součásti typického satay. Neváháme a objednáváme, k tomu nějaké 
čerstvé džusy. 

Sledujeme přípravu na břehu, za pár minut dostáváme pochoutku na stůl. Je 
skutečně vynikající, hlavně ta chuť grilovaného masa v kombinaci s arašídovou 
omáčkou, jen rýže snad mohlo být o něco více. Což řešíme tak, že si 
objednáváme ještě jednu porci celého menu navíc a dělíme se o ni. Tak nám 
chutnalo. Platí se zvlášť, špízky přímo ženě, která je připravuje a roznáší, zbytek 
útraty u pokladny (jak je často v Malajsii zvykem). Jsme moc spokojeni. 

Blíží se čas nočního treku, takže se zvedáme, voláme ferry a vracíme se na 
chatku. Začíná poprchat, balíme do batůžku pláštěnky a deštníky (v tom horku a 
vlhku se nám do pláštěnek asi nebude chtít). Nešetříme repelentem, otázka je, 
zda to pomůže. Za ještě mírného deště se scházíme na recepci, kde na nás už 
čeká místní průvodce, který nás bude mít na starost i celý zítřek. Máme opět 
štěstí, i když je to mlaďoch, tak je vynikající, je mu dobře rozumět, vše 
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zorganizuje, vše důležité řekne, ukáže a ještě je navíc i vtipný. 

Prší čím dále tím více, je temná noc, všude kolem černá tma. Průvodce nás vede 
ke známé vyhlídkové věži nad bažinatou loučkou uprostřed pralesa. Cestou 
zastavujeme a studujeme termity poblíž našeho dřevěného chodníku. Viditelně 
se liší dělníci od vojáků – ti první připomínají obyčejné mravence s větší hlavou, 
vojáci jsou o polovinu větší, vepředu jim z jejich velké hlavy trčí nebezpečně 
vyhlížející kusadla. Průvodce nám demonstruje jejich sílu – schválně nechává 
jednoho z vojáků, aby se mu zakousl do ruky. Při stisku kusadel jen trochu sykne. 
Voják se drží a je docela problém jej odtrhnout, z čerstvé ranky kape krev. Je to 
jen mechanické kousnutí, takže ta bolest asi není tak hrozná a ani následky 
nejsou tak nepříjemné, jako když jiný hmyz se přisaje a vpustí do rány různé 
látky, které právě způsobují nepříjemné svědění (včely, ovádi, komáři). Přesto se 
nesnažíme napodobovat ho. 

Z rozhledny my nic nevidíme. Průvodce rejdí baterkou sem a tam, kontroluje 
situaci a ukazuje nám výsledky své prohlídky. V dálce za loukou je hodně 
nezřetelný stín, prý pasoucí se jelínek samba, o kus dál svítí dvě oči, další 
jelínek se ostražitě dívá našim směrem (kromě rozsvícených očí není v porostu 
vůbec vidět). Většina jelínky ani nevidí, dají se opravdu spíše jen tušit. Ovšem na 
to nás průvodce předem upozornil. Jsme v pralese, ne v ZOO, zvířatům se 
poručit nedá. 

Míjíme se s dalšími výpravami, na to, že jsme v pralese, je tu docela živo. Ani se 
těm zvířatům nedivím, že někam zalezla. Z nebe padá slušný tropický liják, jdeme 
s deštníky, jen průvodce bez mrknutí oka mokne. Na pozorování nočního života 
nic ideálního. Pár metrů od stezky stojí pahýl s vykotlanou dutinou, do které se 
snaží svítit průvodce protijdoucí výpravy. Prý je tam štír, ale už zalezl tak 
hluboko, že není vidět. Nedá se nic dělat (už plánuju, že sem zítra skočíme sami 
a zkusíme škorpiona najít – a ono se nám to skutečně povede). Bojového 
pavouka velikosti dlaně, samozřejmě myšleno s roztaženými nohami, bychom 
přehlédli, je z druhé strany stromu. Průvodce má asi oči i vzadu, zastavuje a 
popisuje jeho způsob života a shánění potravy. Tito útoční pavouci netkají sítě, do 
kterých by pasivně lovili potenciální potravu, naopak oni aktivně bleskovým 
výpadem zaútočí na jiný drobný hmyz a zakousnou jej svými jedovatými zuby. 

Na keři o kus dál se pod větvičkou před deštěm nepříliš úspěšně schovává 
patnácticentimetrová strašilka, o mnoho úspěšnější je v pokusu splynout s 
okolím, nebýt průvodce, tak ji rukou odstrčíme jako překážející větvičku. Na fotce 
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to tak možná nevypadá, protože je osvícená bleskem a zdůrazněná výřezem, 
ovšem pro běžného člověka je ve svém přirozeném prostředí prakticky 
neviditelná. Už jsme viděli v Kostarice větší, také při noční prohlídce pralesa, a 
ještě mnohem větší uvidíme v hmyzí zahradě v Cameron Highlands, ovšem i tak 
z ní máme radost. < 

A ještě hezčí je o kus dál sklípkan, opět jako dlaň, jenže ještě nesrovnatelně 
mohutnější, než předchozí pavouk, prostě jako sklípkan. Už jsme jich také pár 
viděli (a v Kambodži i jedli), tento se však od ostatních liší nádherně fialovým 
zabarvením těla a části chlupatých noh. Sedí na kmeni stromu chráněný před 
deštěm a světla baterek mu zřejmě nevadí. Sklípkani jsou většinou docela hezcí. 
Jsou tak velcí, že ani nevypadají jako pavouci, spíš připomínají dojmově malého 
hlodavce, takže si myslím, že se jich nemusí leknout ani člověk s arachnofobií. A 
v přírodě jsou přirozeně mnohem zajímavější, než v nějakém teráriu. 

Moc víc toho neuvidíme, vracíme se pomalu do areálu našeho resortu, ještě v 
lese se snad těsně před opuštěním pralesa mihne nějaký makak, nic zajímavého. 
Zato od minimuzea na nás volá cizí průvodce, prý je tam pěkný had, ať sebou 
švihneme, než někam zaleze. Nemusí nás moc pobízet. A skutečně, u zdi asi půl 
metru od cesty, kudy chodí přes den desítky lidí, se tu plazí krásně lesklý černý 
had se žlutými pruhy. Těžko odhadnout jeho délku, metr asi nemá. < 
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Prý je to mládě, a prý docela nebezpečné. I dospělý had dokáže uštknout tak, že 
člověk do tří hodin umře. A mládě těchto rozměrů je paradoxně nebezpečnější, 
protože se ještě neživí lovem a neplýtvá tak jedem. Dospělý had jed používá 
častěji a má jej tedy ve váčcích méně, mládě tak často neloví a má váčky plné, 
takže zabije rychleji a spolehlivěji. Ty tři hodiny se zdají být docela nepříjemně 
krátké, když si uvědomíme, že do nejbližšího města s nemocnicí a sérem to 
máme asi kolik? Ano, právě tři hodiny cesty. Had se kroutí v růžku, nevypadá 
moc útočně, takže se odvažujeme i docela blízko, mě v mé snaze získat pěknou 
fotku musí průvodce trochu usměrnit, už se mu zdám být příliš blízko hadí hlavě. 
Jinak prý jsou tito hadi na lidi zvyklí a reálné nebezpečí nehrozí. Včas před 
člověkem utečou nebo se skryjí, aby uštkli, museli by se cítit ohroženi. Prý tady 
nemají zaznamenaný případ uštknutí. No, nechtěl bych být první. Moc 
důvěryhodně to ubezpečování o minimálním nebezpečí nezní. 

Do rána se naštěstí počasí uklidňuje a přestává lít. Po bohaté snídani (dokonce 
se samoobslužnou přípravou čínské polévky, kdy vře v nádobě voda, do které se 
ohřát dá košíček s výběrem surovin z mnoha různých mističek, uvařené suroviny 
se pak zalijí horkým vývarem – syté ranní jídlo je oblíbené hlavně v Číně, kde 
jsem se jej také naučil snídat) máme téměř celodenní program. Náš známý 
průvodce ze včerejška už čeká na domluveném místě u Vaškova srubu, abychom 
nemuseli až k recepci, a pak zase zpátky. 

Známou cestou míříme ke vstupu do pralesa, jenže ještě před jeho hranicí na 
kraji resortu narážíme na malého jelínka sambu. Snaží se obírat listy z jednoho 
stromu karamboly. Vůbec mu nevadíme, až když si jej chci vyfotit zblízka a 
případně pohladit, tak asi dostane strach, že mu chci nejlepší listy spást a staví 
se kurážně do soubojového postoje se skloněnou hlavou, parůžky namířené 
přímo na mě. Jen začít hrabat kopýtkem. Nechci provokovat a stahuji se. 
Nakonec se s naší skupinou spřátelí a otírá se o nás v domnění, že třeba něco 
dostane. Není ovšem nic, co bychom mu mohli dát, takže odchází – a tady 
nastává příležitost k pohlazení po zádech. Trochu ho to překvapí, zastaví se, ale 
pak si asi řekne, že se tou drzostí nebude zabývat, už jednou jsem se přece 
zbaběle stáhl a není tedy třeba znovu mi ukazovat svou převahu. Takže 
pokračuje dál. < 
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Průvodce nám postupně ukazuje různé zajímavosti z pralesa, jedlé i nejedlé 
plody, ratanové liány, voňavou pryskyřici hořící i ve vlhkém prostředí, listy léčící 
různé choroby. Všechny baví ukázka komunikace mezi lovci. Když některý lovec 
narazí na kořist, tak potřebuje nenápadně přivolat ostatní. Jako přírodní zvuk, na 
který jsou zvířata zvyklá, lze použít hlasité prasknutí jednoho z plodů, které se dá 
napodobit tak, že se vezme list speciálního keře. Položí se na horní část zápěstí 
otočeného svisle tak, aby palec s ukazovákem utvořily kruh, a dlaní druhé ruky se 
na list pleskne. List praskne a ozvěna v dlani vydá zvuk nerozeznatelný od 
samovolného prasknutí onoho plodu. Tedy když se to povede. 

A právě průvodci se nějak nedaří. Nejdříve se v listu udělá jen malá dírka, takže 
místo hlasitého lupnutí je slyšet jen plesknutí, podruhé se na poslední chvíli list 
sveze a potřetí dokonce proud vzduchu od dopadající dlaně list odfoukne na zem. 
Ono totiž průvodce pořád vykládá a vysvětluje, na předvedení se nesoustředí, 
dívá se více na nás, než na ruce, a podle toho to taky tak vypadá. Až po 
dokončení výkladu předvede perfektní lupnutí a my se máme snažit jej napodobit. 
Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Na poprvé se zadaří málokomu. Je třeba 
najít ten správný grif, kdy napjatá dlaň dopadne na list zcela kolmo a naplocho. 
Po chvíli se pralesem ozývá lupání, jakoby se rozhodly plody celé Taman Negary 
popraskat najednou. 

Další zvukovou ukázkou je bubnování na ploché povrchové kořeny jednoho z 
pralesních velikánů. Kořeny kolem svého stromu vytvářejí různá hluboká zákoutí, 
do jednoho z nich se postavíme a Shaukani nás vyfotí, ať máme taky jednu fotku 
jako celá rodina. Současně si všímáme krásné deseticentimetrové mnohonožky, 
jaké jsme už dříve v asijských (ale i jihoamerických) zemích párkrát viděli. Vždy 
znovu potěší. U takových potvor nikdy nevíme, co si můžeme dovolit, takže jen 
raději koukáme. Za pár dnů nám ji v Cameron Highlands majitel hmyzí zahrady 
omotá kolem zápěstí jako netradiční živý náramek. 
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Stoupáme stále výš a výš, naštěstí jen pozvolna a v rozumném tempu, ono by to 
ve zdejším klimatu ani jinak nešlo. Na jednom místě řvou cikády tak hlasitě, že si 
skoro nerozumíme, nezahlédneme však ani jednu. Podle průvodce jsou prý 
mnohem menší, než ty známé třeba z jižní Evropy. Občas kolem proletí pestrý 
motýl, chodník ke svým výpravám používají často i dvoucentimetroví mravenci. 
Od takového obra bych se nechtěl nechat kousnout. Naštěstí si nás nevšímají, 
když je necháváme na pokoji. 

A najednou z ničeho nic jsme na úplném vrcholu nejvyššího místního kopce. 
Cesta se lomí dolů, ale kdyby nás na to průvodce neupozornil, tak si toho ani 
nevšimneme. Chvíli odpočíváme, i když by to nebylo vůbec nutné. Podezřívám 
Shaukaniho, že je to hlavně kvůli němu, je zadýchaný ze všech nejvíce. Co by asi 
říkal na výlet po Krkonoších nebo Šumavě? 

Na vršku skončila část s ukázkami a výkladem. Už rychleji sestupujeme níže. I 
když jedna výjimka bude: zastavujeme u vyvráceného dutého stromu. Průvodce 
bere přichystaný více než metrový klacek, strčí jej do dutiny a chvíli čeká. Po pár 
vteřinách jej pomalu vytahuje a my na něm s překvapením pozorujeme asi 
největší mravence, co jsme kdy viděli, a to včetně těch kostarických, které jsme 
považovali za nepřekonatelné. Ti vytažení mají aspoň tři centimetry, naprostí obři, 
až z nich jde strach. Jak se ještě budeme moci přesvědčit, v malajských 
pralesech jsou tak příhodné podmínky pro život, že hlavně hmyz tu dorůstá 
neuvěřitelných rozměrů, několikanásobně překračujících velikost příbuzných 
druhů ve zbývajícím světě. 

Visuté lávky

Přicházíme konečně k jedné z největších atrakcí zdejší lokality, k lávkám 
zavěšeným vysoko ve vzduchu mezi korunami stromů. My už jsme podobné zažili 
na Borneu, ty zdejší jsou ale vyšší a delší. Ne sice tak moc, jako v kostarickém 
Monteverde, zato mnohem dobrodružnější. Zatímco v Kostarice se jedná skoro o 
mosty na kovových konstrukcích pevně ukotvené a zabezpečené, široké a pevné, 
tady jsou lávky zavěšeny na pletených lanech skutečně na kmenech stromů, jen 
úzká dvaceticentimetrová podlážka je z nějakého pevnějšího pletiva, vše ostatní 
jsou lana a provazy. U kotevního stromu je vždy dřevěná plošinka na chvíli 
odpočinku a pokračuje se další lávkou. 
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Při chůzi se lávka houpe a zavěšená podlážka se vyvrací do stran, chce to držet 
se oběma rukama lanového zábradlí a opatrně postupovat vpřed s asi 
desetimetrovými rozestupy. Trochu problematické na natáčení a focení, občas 
neudržím rovnováhu a vyvrácená podlážka mne hodí do boční sítě, která je 
naštěstí kus nad pás, takže nebezpečí přepadnutí do hlubiny pod námi nehrozí. A 
že to je hloubka pořádná, na zem není skrz vegetaci ani vidět. Na konci se 
budeme dívat na lávky i zespodu a budou sotva znatelné jako tenká čárka kdesi 
vysoko v korunách stromů (a že naše známé stromy by se co do výšky s těmi 
zdejšími nemohly rovnat, to je naprosto jasné). 

Shaukani i s místním průvodcem s námi nejdou, celou atrakci někudy obcházejí a 
budou náš čekat u řeky. My chvíli vyčkáme, než se dostaneme na řadu, právě 
nutností rozestupů se postup stává docela pomalým, a i když tu zase tolik turistů 
není, tak se prostě chvíli čeká. Na první plošinku se vystoupá po dřevěných 
schodech a už nás čeká první lávka. Je to docela zážitek. Pokud člověk zrovna 
netrpí závratěmi a strachem z výšek, tak musí být nadšený. Ne že by třeba v 
korunách stromů byl vidět nějaký život nebo nějaká speciální vegetace, i když je 
to udáváno jako hlavní cíl, ve skutečnosti o to vůbec nejde. Zvířata už dávno 
utekla a rostliny od sebe rozezná jen odborník. Tady jde o ten adrenalin, o ten 
pocit chůze po vratké lávce několik desítek metrů nad zemí. 
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Na plošince za lávkou na sebe počkáme a sdělujeme si nadšeně dojmy. Lávky 
překonávají délkou i výškou ty z bornejského Poringu několikanásobně (zato jsme 
v Poringu viděli největší květ na zemi, raflésii, tady to štěstí mít nebudeme). Tak 
projdeme několik úseků, několik i hodně dlouhých, byť tem nejdelší, 
pětisetmetrový (!), je kvůli rekonstrukci už druhým rokem uzavřen, a jak to podle 
jeho stavu vypadá, nejsem si jistý, zda bude ještě někdy otevřený. Výborný 
zážitek. 

Za lávkami se dáváme jako skupinka dohromady, jsou tady mimo jiné lesní 
záchody, pokud by je někdo po tom adrenalinu potřeboval (ono jsme na cestě 
skoro třetí hodinu). Pobavím ostatní tím, že je natáčím na kameru – netuší, že 
točím obra mravence, jak si pobíhá po prkénku, občas se pod něj schová, pak 
zase vyleze. Nevědět o něm a sednout na prkénko by asi moc příjemné nebylo. 

Scházíme dolů z kopce a u řeky už na nás čeká lodička s průvodci. Operativně 
přizpůsobují program časovému rozvrhu. Teď nás tedy čeká tzv. Rapid 
shooting. Co od toho asi můžeme čekat? 

No hlavně hodně vody. Byli jsme včera včas varováni a přizpůsobili jsme tomu 
dnešní oblečení. Teď vše, co by mohlo nevhodně navlhnout, skládáme do 
velkého, nepromokavého igelitového pytle. Sami zůstáváme oblečeni v tom, v 
čem jsme celý půlden chodili – a nejen dnes, právě kvůli varování jsme si ráno 
navlékli oblečení už párkrát použité, trochu (dost) zpocené a ne zcela voňavé. 
Nečeká nás žádné střelba, jak by se mohlo zdát, jen trochu divočejší cesta lodí 
zpěněnou vodou s peřejemi a hlavně se zlomyslným kormidelníkem na zádi a 
ještě zlomyslnějším průvodcem na přídi. 

K Shaukaniho údivu si v ruce ponechávám kameru – vytáhl jsem dnes poprvé z 
kufru čerstvě před dovolenou koupenou vodotěsnou kameru, kterou chystám na 
plánované žraloky a želvy na Perhentianských ostrovech. Shaukani to řeší jinak, 
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svůj smartphone navléká do vodotěsného igelitového pouzdra a hlavně si vybírá 
bezpečnější místo na přídi, které nebude tak exponované. 

Začátek je ještě normální, jen o trochu prudčeji, než obvykle, se rozjíždíme proti 
proudu dravé řeky. První dávku schytáme už na blízkých peřejích. Loď se s 
divokým řevem svého motoru prodírá proti bouřící vodě, která občas šplouchne 
přes nízké okraje přímo do loďky, kde nás vydatně pokropí a odteče na záď, tam 
ji kormidelník průběžně vybírá miskou. Nejdřív si myslíme, že se nám to jen zdá, 
brzy však vidíme, že právě to je účelem. Lodička je schválně naváděna do 
nejprudšího toku, a tam je často prudce zatočena ke kraji, což právě vyvolá 
vysokou vlnu, která se vevalí na nás a celé nás zkropí. 

A aby to nebylo málo, kormidelník v peřejích rozhoupává loď ze strany na stranu, 
takže jsme během pár vteřin od hlavy až k patě promočeni do poslední nitky, do 
posledního vlasu na hlavě. Kdybychom plavali souběžně s lodí, byli bychom na 
tom stejně. Jen průvodce sedící vpředu na špici vysoko nad vodou a Shaukani 
jen o kousek pod ním jsou ušetřeni. Shaukani se královsky baví, vše natáčí a fotí 
(fotky nám pak všem poctivě rozesílá ještě dva měsíce po návratu z dovolené na 
mail). 

Nestačíme plivat spolykanou vodu, brýle ani neotíráme, nemá to cenu. Naštěstí to 
všichni berou s humorem. V dnešním horkém odpoledni takové zchlazení 
rozhodně neuškodí, dokonce je příjemné. Bavíme se a ani nestíháme sledovat 
břehy a scenérie kolem. Takže nebýt nečekaného zpomalení, tak si ani 
nevšimneme několika přístřešků z palmových listů na vysokém břehu nad menší 
písečnou pláží. Náš další cíl. 
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Původní obyvatelé Orang Asli

Orang Asli jsou původní obyvatelé Malajského poloostrova, kteří přes snahu 
malajské vlády o jejich integraci stále žijí divokým a kočovným životem v 
malajských pralesech, zejména v oblasti Taman Negara. S ostatními obyvateli 
mají minimální kontakty, spíše náhodné, jinak se setkáním snaží pokud možno 
vyhýbat. Výjimkou je několik vesnic, které jsou částečně zintegrované a usazené 
na stálých místech poblíž civilizace, jejichž výdobytků se snaží aspoň částečně 
užívat (elektřina). Návštěva takové vesnice je pochopitelně pro turisty obvykle 
zklamáním. Přesto část místních agentur i do těchto vesnic pořádá výlety, ovšem 
pak je plný internet článků o tom, že původní kmeny již neexistují a vše je jeden 
velký podvod. Z mého pohledu to je jinak. Několik dalších kočovných rodin poblíž 
turistického centra Taman Negary se kontaktům nevyhýbá (ale ani je příliš 
nevyhledává) a je možné jejich dočasné vesnice navštívit bez nějakého zklamání. 
A mnoho dalších kmenů žije v pralese opravdu zcela bez kontaktů s civilizací. 
Když se k jejich vesnici přiblíží nějaký cizinec (tím myslím i Malajce), tak raději 
seberou nejnutnější a utečou do pralesa, kde přečkají až do odchodu nezvané 
návštěvy. Ukrást jim stejně není co. Žijí přírodním životem jen z lovu, sběru 
lesních plodů a z vypěstované zeleniny. Příroda jim slouží za potravu, léky, 
oblečení i stavební materiál. A nic víc nepotřebují. 

Občas lze někde narazit na mylnou informaci, že Orang Asli jsou příbuzní Dajáků 
a Ibánců, obávaných Lovců lebek. Není to pravda a je to vidět na první pohled. 
Orang Asli jsou naopak vzdáleně příbuzní s australskými domorodci – Aboriginci, 
vyšší postavy, tmavší kůže, kudrnaté vlasy a trochu širší nosy (byť ne tolik, jako u 
Aboriginců) to dosvědčují. Naopak na ostrově Borneo žijící Ibánci, kmen Dajáků, 
jsou více asijského typu, drobnější postavy, hladké vlasy, malé nosy. Společný je 
jim částečně jen způsob života uprostřed divočiny. Ale zase: Ibánci žijí usedleji v 
typických Dlouhých domech podél řek, Orang Asli si staví dočasné vesnice, žijí 
kočovněji a nejsou na řece tolik závislí, najdeme je i dále od větších vodních toků. 

Orang Asli mají svůj jazyk, jen malá část těch, kteří se nebrání styku s okolím, 
zná pár slov malajsky, tak na velmi jednoduché dorozumění, anglicky většinou 
neumějí vůbec nic ani ti, kteří s turisty přijdou do styku. Mezi sebou hodí oblečeni 
do jednoduchých zástěr do pasu, při setkání s jinými lidmi si ženy provizorně 
zahalí horní část těla – samozřejmě kromě hlavy, nejsou prakticky nikdy 
muslimského vyznání. Jsou převážně animisté, i když integrovanější část 
přebrala i nějaké základy jiných náboženství, včetně křesťanství. Nijak vážně to 
však neberou. 

Oheň rozdělávají pomocí tření dřeva ratanovým provázkem, i když v turistických 
oblastech dají pochopitelně přednost zapalovačům – první cestě k nikotinové 
závislosti. V námi navštívené vesnici muži občas kouřili (daň turismu) a zapalovat 
cigaretu třením dřeva by se jim asi nechtělo. Za každého návštěvníka dostává 
vesnice od malajských průvodců cca 5RM (30 Kč) do společného banku. A 
protože na běžný život kromě pár kousků jednoduchého oblečení téměř nic 
nepotřebují, naučili se peníze utrácet právě za cigarety. Škoda. 

Zvířata – ptáky, opice, ještěry, hady, tapíry, divoká prasata – loví pomocí 
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dlouhých foukaček a šipek s jedem napuštěnými hroty. Malého makaka 
spolehlivě lovec zasáhne na 30 metrů, stačí poranit kůži a jed práci dokončí. 
Ryby loví krátkými oštěpy. Mezi nejoblíbenější suroviny na výrobu zbraní a 
nástrojů patří bambus a ratan. Bambus používají i na konstrukci domů, stěny a 
střechy bývají pokryté sušenými palmovými listy. Postavit takový dům je záležitost 
několika hodin, maximálně pár dnů. Přestěhování vesnice při vyčerpání zdrojů a 
půdy tak není vůbec žádný problém. Vesnice se stěhuje i po každém úmrtí –
mrtvý je uložen na navršené mohyle a ponechán osudu. Asi po dvou letech se 
kmen vrátí na místo, sebere zbývající kosti a teprve ty pohřbí. 

Právě u jedné takové dočasné vesnice s asi deseti domy jsme přistáli zmáčeni 
vodou po divoké jízdě peřejemi. Vystoupáme po prudkém srázu k prvním 
chatrčím, nikdo si nás nevšímá, jen děti pokukují a jedno i ze své houpací sítě 
zamává, když vidí, že je v záběru kamery. Průvodce nás vede do altánku beze 
stěn, kde nás rozsadí na lavici a vykládá o životě Orang Asli, tři ženy s dětmi 
zatím můžeme sledovat při odpočinku v dvacet metrů vzdáleném domě, občas 
někdo projde kolem, ženy i muži, ovšem našim směrem se ani nepodívají. V 
dálce jedna žena si natáhne dlouhý pás látky sloužící jako sukně i přes prsa, do 
té doby odhalená. Naháček opodál se z kelímku napije vody (o jejím původu 
nemám pochyby, jiná voda než řeka tu není), aby ji tryskem z našpulené pusy 
vrátil zpět do kelímku, což několikrát zopakuje. Za námi leze po písku asi 
dvoucentimetrové zelenomodrá moucha, neobyčejně hezká, jen trochu 
neposedná, bohužel tak živá, že až nevyfotitelná. 

Přednáška pokračuje ukázkou foukačky, šipek, futrálu, ve kterém se foukačka 
přenáší, a toulce na šipky z ozdobeného bambusu. Ukázku výroby šipky zvládne i 
průvodce, ovšem na rozdělání ohně si už volá mladého Orang Asli. Ten si očistí 
kus polena z měkkého dřeva s otvorem a drážkou. Do drážky vloží ratanový 
provázek s madélky na konci, nohama si polínko přidrží a střídavě levou-pravou 
tahá za provázek, až se z pomalu černající drážky začíná kouřit. Do otvoru vloží 
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kousek připraveného troudu a tahání ještě zrychlí. Rozžhavený troud pak vyklopí 
do připraveného hnízda ze suchých listů a pomalým opatrným foukáním rozsvítí 
plamen ohně. Celé to trvá asi minutu a půl, i když v případě potřeby to prý 
zvládnou i rychleji. 

Rozdělat oheň si nezkoušíme, zato nás po krátké instruktáži pouští k foukačce. 
Mladík samozřejmě napoprvé z asi osmi metrů trefuje plyšového medvídka přímo 
nad očičko (až teď jsme si všimli plyšáka před igelitovou plachtou na straně 
altánu). Nabije nám a můžeme si vše vyzkoušet. Hrnu se jako první, protože 
sedím nejblíž, ovšem mám asi slabý dech, protože se mně šipka stočí do oblouku 
a minu. Podobně i druhý pokus už z větší blízkosti, která se stane základní čárou 
pro další střelce. Dál to vzdávám, nechci blokovat ostatní zájemce – není jich 
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tolik, zejména ženy jsou asi pacifistky, nebo je jim líto medvídka. Dalším 
foukačům se daří více (včetně Jirky), medvídek je za chvíli jako dikobraz. 
Průvodce se Shaukanim se mně smějí, původně totiž vyhlásili, že kdo mine, bude 
muset zůstat na noc, já tedy na dvě, protože jsem se minul dvakrát. Když 
odpovím, že se musím nejdříve zeptat Hanky, tak mne nechají žít. Mladík beze 
slova potichu mizí, ani si nestačíme všimnout, kdy. 

Vydáváme se na prohlídku vesnice. Je vidět, že vesnice tu nestojí dlouho, domy a 
přístřešky jsou relativně zachované, což musí znamenat, že jsou nové, protože ve 
zdejším podnebí nic dlouho nevydrží. Cestičky mezi domy jsou úzké, ještě se 
nestihli chozením rozšířit. Nikdo nic nenamítá, můžeme nahlížet do domů, jsou 
ostatně otevřené a některé ani nemají dveře, nebo chybí dokonce celá stěna. 
Vybavení je většinou velice skromné, matrace na zemi, někde moskytiéra, pár 
kusů šatstva poházených volně po podlaze. Ženy poposedávají, muži s různými 
nástroji v rukách s pohledem upřeným před sebe pospíchají za nějakou svou 
prací. Jeden muž staví nový dům, přibývá mu pod rukama neuvěřitelnou rychlostí. 
Vesnice leží v několika úrovních na svahu, vždy dva – tři domy v každé úrovni. 

Z prostřední úrovně sledujeme nenápadně život v úrovni pod námi, kde sice o 
nás vědí, ještě nás ale příliš neberou na vědomí. Vysvětluje se chybějící záchod a 
koupelna – koupelnou je řeka a žena vycházející z křoví opodál si upravuje sukni 
charakteristickým pohybem, který dává tušit, že ji před chvílí měla vyhrnutou. Děti 
si hrají s autíčky z plechovek od piva na provázku, uvázaném ke klacku, nebo se 
houpají na prkně uvázaném na laně za větev stromu. Starší žena zdobí nový 
toulec na šipky, od pasu nahoru odhalená. Další ženy jen tak posedávají a 
odpočívají. 

Sejdeme opatrně po cestičce vyšlapané ve srázu do spodní úrovně, i starší žena 
už je spořádaně zahalena. Všichni se snaží vyhýbat se očnímu kontaktu, tváří, 
jako bychom neexistovali. Jen děti neodolají a občas na nás zvědavě kouknou. 
Prostě takové setkání dvou komunit, které se naprosto míjejí. My je nechceme 
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přivádět do rozpaků, jim zřejmě nevadí, že je tady okukujeme (alespoň 
nepozorujeme žádný náznak, že by jim to vadilo), jen si nás prostě nevšímají, 
jsme pro ně vzduch. 

Opodál stojí přístřešek s několika foukačkami ve futrálech s připojenými toulci a 
šipkami, vše v různých velikostech od dvaceti centimetrů po 1,5 metru. Před chvílí 
jsme s místním průvodcem diskutovali, že je neobvyklé, že se nám nikdo nesnaží 
nic prodat. Tak teď jsme teprve došli ke stánku pro turisty, foukačky jsou na 
prodej. Jen je tu nikdo nejenže nevnucuje, ale ani tu není nikdo, kdo by nám je 
prodal. Kdybychom si je všechny vzali a odešli, nikoho by to nezajímalo. 
Průvodce se vydá shánět někoho, kdo by nám řekl aspoň ceny, až po nějaké 
době přichází muž středního věku a říká průvodci ceny, mimochodem směšně 
nízké. Kupujeme na památku asi půlmetrovu foukačku (možná 60 cm) s futrálem, 
zdobeným toulcem a několika šipkami, to vše za pár ringitů. Ale ukazuje se, že je 
nemáme komu dát, „prodavač“ hned po oznámení ceny zmizel a doufá, že 
nebudeme otravovat. Takže mu prachy posíláme po průvodci, opravdu nechceme 
zůstat dlužni, i když peníze tu asi nejsou to nejdůležitější, co Orang Asli potřebují 
ke spokojenému životu. 

Celkově se nám vesnice Orang Asli dost líbila. Není to žádný skanzen, i když na 
turisty tu jsou zvyklí a připraveni. Ovšem není to žádná lidská ZOO, jako tomu 
občas při podobných návštěvách bývá. Nemají potřebu tahat z turistů peníze, 
spíše se zdá, že naši návštěvu berou jako takové zpestření jednotvárného života, 
ve stylu my si vás nevšímáme, vy si nás tedy také nevšímejte, ale klidně si to tu 
prohlédněte, když vás to baví a připadá vám to zajímavé. A vy neumíte 
rozdělávat oheň třením? To je sice směšné, jak jste nešikovní, ale někdo od nás 
vám to tedy převede. Oproti na internetu popisovaným návštěvám ve stálých 
vesnicích se zavedenou elektřinou, asfaltovou příjezdovou cestou a plechovými 
střechami je to zde mnohem autentičtější. Poprvé jsme viděli rozdělávání ohně 
třením, poprvé jsme si foukli do skutečné foukačky. 

Vracíme se k lodi, Shaukani nás předbíhá a vrhá se v plavací vestě tak, jak je, 
celý oblečený, v kalhotách a tričku, rovnou do řeky i se svým smartphonem ve 
vodotěsném obalu. Položí se na záda na hladinu, a než nastoupíme, tak relaxuje. 
Tušíme, že ví, co dělá a že za chvíli budeme mokří stejně. A samozřejmě se 
nemýlíme. I když při cestě po proudu už nejsou peřeje tak nebezpečné, teď se jim 
rozhodl pomoci domorodý průvodce sedící na špici lodi. Ledabyle ponoří ruku do 
vody na jedné straně, což při rychlosti plavby vyvolá gejzír připomínající dobře 
namířenou hasičskou hadici. Do půl vteřiny na nás není nit suchá, jsme mokří 
stejně jako před chvílí se koupající Shaukani. A aby si nestěžovala druhá půlka 
lodi, čeká je v následujících okamžicích to samé. A ani zakřičet si nemůžeme, 
protože bychom se utopili, i tak pliveme do řeky vodu, které máme plná ústa i 
nos. Jedeme asi deset minut, ale mokří jsme, jako by nás těch deset minut táhli 
za lodí řekou na laně. 

Stavíme u jediné stavby, kterou u řeky vidíme. Vede k ní zavěšený most, kterým 
přicházíme do prázdné otevřené jídelny, kde nás čeká servírovaný oběd. Hlavním 
chodem je podle očekávání kuře s rýží (i když hovězího masa ve formě ragú s 
nějakou tmavou omáčkou se zázvorem je také dost). Není to nic, na co bychom 
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po letech vzpomínali, ale na najedení to bohatě stačí. 

Při obědě jsme pěkně uschli a zbytek cesty už nás Malajci nechávají na pokoji. 
Vracíme se do kempu asi uprostřed odpoledne. Loučíme se s průvodce, který se 
o nás od včerejšího večera staral, byl vynikající. Je horko, takže moc o dalším 
programu nepřemýšlíme a rozhodujeme se, že se skočíme do pralesa vykoupat v 
řece, místo jsme si vyhlédli už včera před večeří. Nechce se nám přes kemp, 
takže se vydáváme známou cestou pralesem. Za světla si pořádně prohlédneme 
termity, jsou tam, kde nám je v noci předváděl průvodce při noční prohlídce 
džungle. Teď teprve dokážeme pořádně ocenit kusadla vojáků, která potmě tak 
vidět nebyla. 

Koupání v pralese

Dalším známým místem je vykotlaný pahýl, kde žije obávaný štír, na kterého si 
místní průvodci dávali pozor. Opatrně ulamuji větvičku a nazdařbůh zašťourám v 
otvoru – a cítím nějaký odpor. Skutečně, škorpion je doma a já jsem ho větví 
trochu nadzvedl, což se mu ani trochu nelíbí. Bojuje s klacíkem, v díře se občas 
mihne jeho jedovatý trn na vtyčeném ocase, občas zahlédnu kus těla a jednou jej 
mám na tyčince vidět skoro celého. Bohužel to nestačí nejen na fotku, ale ani 
zbytek rodiny přese mne nic moc nevidí, jen černé šmouhy na černém pozadí. 

Obejdeme areál zadem a na jeho konci narážíme na tlupu makaků. Normálně nic 
zajímavého, co by stálo za zastavení, ale tato smečka se vrhla na strom jackfruit 
plný velkých zralých plodů, kterým do maximální možné velikosti 10 kg moc 
nechybí. Velice šikovně se k plodům spustí na zadních nohách, přidrží se ocasem 
a předními končetinami si obrovský plod přitáhnou tak, aby do něj dokázali 
vykousnout otvor. Každá opice si žárlivě střeží svůj plod a konkurenty zastrašuje 
a napadá. Plodů je tu však tolik, že na každého zbude. Netrvá dlouho a z 
několikakilogramových plodů zůstávají jen vydlabané a poničené slupky. 
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Půl hodiny cesty označené na dřevěné tabulce jako trek ke koupacímu místu 
uteče jako nic, přestože nevidíme nic, co by stálo za řeč. Potkáváme nějaké 
Čechy, kteří nás okamžitě identifikují jako spoluobčany podle nezaměnitelné 
igelitky Datartu, kterou si neseme na mokré plavky a ručníky. Takže na naše“ 
„Hello!“ odpovídají „Zdravím!“ (jsou mladší, než my, a nevědí, zda bychom zkousli 
tykání, což by nám samozřejmě nevadilo, vykat je jim zase uprostřed pralesa 
hloupé). Zase jsme tedy posílili stereotyp Čechů jako národa toulajícího se po 
cizině s igelitkou. 

Řeka je tady trochu mělčí a naší straně vytvořila v zákrutu oblázkovou plážičku. 
Kamínky sice píchají, ale úspěšně se nám daří přejít od našeho vyvráceného 
stromu, který nám poslouží za lavičku, převlékárnu i věšák, k řece, v těchto 
místech trochu méně kalné, než jinde. Ovšem ani ve vodě to není lepší, kamínky 
pořád tlačí do chodidel a píchají. Chce to co nejdříve se osmělit a začít plavat. 
Voda je sice teplá, ale ne přehnaně, dokonce to chce trochu vůle k prvnímu 
ponoření. I když to tak nevypadá, střed řeky je hluboký a na dno nedosáhneme. 
Občas tudy propluje rychlá loď s turisty, kteří si zaplatili výlet s koupáním k 
vodopádu. Prý nic moc, vodopád je (jako obvykle v podobných případech) něco 
jako větší splav. My tady určitě máme na koupání místo mnohem lepší. Jen těm 
občasným lodičkám musíme včas uvolnit prostor. 

Zákruty řeky tu jsou velice fotogenické, vypadají divoce, stejně jako strmý 
protilehlý břeh, který se vydali prozkoumat Jirka s Janou. Daří se jim jen vystoupit 
těsně z vody, prudký bahnitý břeh prorostlý kořeny je neschůdný, vylézt se na něj 
nedá, a už vůbec ne bosky. Přicházejí kolegové z naší výpravy, kromě nás se tu 
občas vystřídá nějaká dvojice batůžkářů nebo rodina s dětmi, kteří se smočí a 
pokračují hned dále. Nádherný relax, voda je čím dál tím příjemnější, slunce už 
tolik nepere, krásné výhledy všude kolem, je nám skvěle. 

Jdu na břeh pořídit nějakou dokumentaci. Kromě řeky, pralesa a koupání fotím i 
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nějakou divnou potvůrku, která se po mně vydala vzhůru labyrintem ochlupeného 
lýtka. Housenka má divně zdobené oba konce nějakými výčnělky, není vůbec 
poznat, kde je předek a kde zadek, až směr pohybu ji prozradí. Pomalu svolávám 
zbytek rodiny, musíme uschnout a stihnout nějakou večeři. Večer jsme plánovali 
znovu se vetřít do nějaké skupiny na noční prohlídku pralesa, ale už teď vidíme, 
že to asi nestihneme. Stejně bychom zřejmě nic moc nového neviděli. 

Vracíme se do areálu, makaci už na jackfruitu dohodovali, zato tu narážíme na 
divoké prase. Prasnice naštěstí bez mláďat chodí po kraji resortu a hledá něco k 
snědku. Projde zdráhavě jen pár metrů od nás, je vidět, že je opatrná a že je 
ráda, že to má za sebou. Chvíli ji pronásledujeme, až nám zmizí kdesi pod 
nějakou chatkou na kůlech. 

Cestou na večeři voláme přívoz a ten nás bez ptaní odveze k úplně jiné skupině 
restaurací. Kromě Shaukaniho, který tu večeří a mává na nás, si nás nikdo ani 
nevšimne, takže míříme do včerejší restaurace, kde jsme byli spokojeni. 
Zabíráme poslední volný stůl, všichni, kdo přijdou po nás, už mají smůlu. 
Zkoušíme různá jídla, ale jako zákusek si nakonec stejně dáme vynikající satay. 
Zdržíme se déle, než jsme předpokládali, takže noční prohlídka pralesa stejně 
padá. Vracíme se do chatek a balíme, zítra ráno bohužel musíme odjet. Klidně 
bychom ještě pár dní zůstali a prošli si další části pralesa, okoupali se a možná si 
i zaplatili nějaký nabízený výlet, který jsme nestihli. Ale to bychom na Malajsii 
potřebovali dvojnásobek času. 

Ráno po snídani ještě jednou zahlédneme prase i jelínka sambu. Škoda, že se za 
ty necelé tři dny neobjevil ani jeden tapír, takže ho obdivujeme jen Shaukaniho 
fotce. Necháváme si kufry odvézt golfovým vozítkem a přívoz nás i s nimi hodí na 
druhou stranu, kde už má čekat autobus. Bohužel musíme vystoupat poměrně 
dost schodů, s těžkými bágly nic moc. Nejdříve pospíchám s velkým kufrem, 
abych se mohl vrátit a pomoci Hance, jenže mě předbíhá Vašek, který má jeden 
svůj velký batoh na zádech, druhý na břichu a v ruce Hančin kufr. Vůbec 
nechápu, jak to do těch schodů mohl vytáhnout, asi toho musí mít chudák dost. 
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Kousek za hranicemi národního parku začínají plantáže olejových palem. 
Zastavíme na foto a krátkou přednášku, Shaukani si zase užívá pozice hlavního 
průvodce a popisuje pěstování i zpracování plodů od palmy až po vylisovaný olej. 
O kus dál vidíme kus od cesty vesnici integrovaných Orang Asli. Vypadá úplně 
jinak, než ta, kterou jsme navštívili, tady by se nám určitě nelíbilo. Další zastávka 
je v městečku po cestě, jediná restaurace vypadá dost hrozně a má jídelní lístek 
jen v malajštině, takže poprvé kapitulujeme a dáváme přednost jistotě KFC. Ještě 
vyměním peníze, kurz je sice dost hrozný, ale co se dá dělat, potřebuji dovyměnit 
aspoň něco. 

Cameron Highlands
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Zpočátku nenápadně, později už zřetelněji stoupáme výš a výše. Vždyť 
nadmořská výška této oblíbené vysočiny se pohybuje mezi 1.100 až 1.500 metrů 
nad mořem a my musíme vystoupat prakticky z nadmořské výšky asi 100 metrů. 
Cameron Highlands je velmi oblíbenou oblastí mezi Malajci a ti se tu naučili jezdit 
od britských kolonizátorů. Po britském inspektorovi siru Williamu Cameronovi, 
který byl svou vládou pověřen zmapováním oblasti a dá se považovat za jejího 
objevitele pro západní svět, je oblast dokonce pojmenována. Cameron ihned 
rozpoznal potenciál kraje, kde úrodnou půdu doplňují optimální klimatické 
podmínky – dostatek vláhy, umírněná a stálá teplota vhodná mj. pro pěstování 
oblíbeného čaje, ale i jiných plodin, například jahod. 

Celá vrchovina je dodnes zemědělskou oblastí, plnou plantáží, polí, zahrad a 
skleníků. K tomu se přidává plné využití turistického potenciálu. Návštěvníci 
Malajsie (ale pochopitelně i samotní Malajci) si tady rádi přijíždějí odpočinout od 
neustálého vedra v níže položených oblastech. Přes den tu bývá kolem 25 
stupňů, v noci klesá teplota k deseti stupňům a hodně výjimečně může spadnout i 
k nule. Takže je to jedno z mála míst v Malajsii, kde občas může ke slovu přijít i 
mikina či svetr (při večerní procházce, rozhodně ne přes den). Turistika tu je velmi 
důležitým zdrojem příjmů, proto jsou zde pro turisty připraveny různé atrakce –
návštěvy čajových plantáží a továren, jahodová pole s ochutnávkami, různé 
zahrady pěstující exotické květiny a kaktusy, výlety džípy do hor, pečlivě 
udržované stezky v mechovém pralese na vrcholcích místních hor, různé hmyzí a 
motýlí parky, spousta restaurací různého druhu a zaměření od indických až po 
třeba nizozemské (!). 

Nás při příjezdu zaujmou hlavně všudypřítomné fóliovníky. Desítky minut jedeme 
oblastí, kde stojí jedna foliová hala vedle druhé, drápou se až k vrcholkům 
okolních kopců po zdánlivě nepřístupných svazích, kam až jen oko dohlédne. A 
jsou tak rozlehlé, že uvnitř může pracovat těžká technika, jezdí tu traktory a různé 
sběrací kombajny. Vše je mechanizováno, pokud už něco musí být opečováváno 
ručně, je to aspoň vyvýšeno na konstrukcích ve výši pasu, ať se nemusí lidí hrbit. 

U jedné takové haly na chvíli zastavujeme a jdeme si prohlédnout kytky, které 
tady pěstují pro tuzemsko i export. Poznáváme mnohé produkty, které se určitě 
vozí i k nám, jako třeba „bonsaje“ z fikusu benjamina, které se začaly v našich 
květinářstvích a hobby marketech objevovat před pár lety, nebo různé druhy 
malých i větších kaktusů. Největší pozornost věnujeme naším oblíbeným 
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láčkovkám všech možných velikostí, jsou opravdu nádherné. Majitelům a 
pracovníkům musí být jasné, že od nás nákup čekat nemohou, přesto jim vůbec 
nevadí, že se jim touláme po jejich království, dokonce jsou na nás příjemní a 
milí. Mají radost, že se nám jejich produkce líbí. 

Těsně před cílem nás čeká nejhezčí zastávka. Po levě straně se před námi 
objevuje údolí s několika menšími kopečky na druhé straně, vše posázené 
pečlivě sestříhanými čajovými keři s cestičkami pro sběrače. Skutečně nádherný 
pohled. Zastavujeme na vyhlídkovém parkovišti s několika stánky suvenýrů a s 
firemní čajovou prodejnou spojenou s restaurací. Objednáváme se konvičku 
kardamomového čaje pro čtyři a nějaké máslové sušenky, jdeme na zastřešenou 
terasu až úplně dozadu a sedáme si ke kulatému stolečku přímo u zábradlí s 
vyhlídkou na čajové plantáže nasvícené sluncem. Neskutečný výhled, klid, 
vynikající čaj – naprostá pohoda, škoda, že tu nemůžeme zůstat sedět aspoň dvě 
hodiny. 

Kolem dalších farem se blížíme k centru oblasti, městu Tanah Rata, kde budeme 
bydlet. Autobus nám zastaví na chvíli přímo ve městě, abychom si prohlédli 
hlavní třídu s restauracemi. Můžeme dopředu zhodnotit a vybrat, kam skočíme na 
večeři, od hotelu to prý bude kousek. Dokonce je otevřený menší trh, směřovaný 
tradičně především na muslimské obyvatele, kteří při právě probíhajícím 
ramadánu nemohou přes den jíst, takže si tu nakoupí hotovky v polystyrenových 
krabičkách – doma je jen po západu slunce otevřou a snědí. Z desítek restaurací 
nás hned zaujme několik indických podniků nabízejících pravé kuře tandoori a 
těstové placky naan. Jsme rozhodnuti o stylu večeře, zbývá už jen vybrat podnik. 

K hotelu to je opravdu kousek, autobusem jsme tam za pár minut, pěšky to 
nebude ani čtvrthodinka. Spát budeme v největším místním hotelu, bílé stavbě 
hrázděné hnědými trámy v typickém, britském koloniálním stylu. Ovšem nejdříve 
si skočíme do města na večeři. Domluvili jsme se ještě s Vaškem a dvěma 
kolegy, kteří se také chystají na tandoori, že půjdeme spolu. Dolů s kopce se jde 
dobře, ve městě se mezitím setmělo a i ochladilo, poprvé v Malajsii vytahujeme 
mikiny, i když by se snad dalo vydržet i bez nich – my jsme však za poslední dny 
zvyklí na teplo, takže i teplota, která by se nám doma zdála dostatečně vysoká, 
nám už na krátký rukáv nestačí. 

Vyhlášená indická restaurace je až na konci pěší zóny. Docela s překvapením 
cestou sledujeme, že většina podniků je plných turistů a volných míst je 
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poskrovnu. A i vyhlédnutá tandoori restaurace je plná a ještě skupina lidí čeká na 
uvolnění místa. Vzpomínám si na nenápadnou restauraci na straně hlavní třídy 
bližší k hotelu, ta je trochu zastrčená bokem a snad by nemusela být tak plná. 
Takže se vracíme a skutečně vidíme, že místa je tu dost. Jídelní lístek není psaný 
zcela jasně, někde je psáno jen tandoori, jinde kuře tandoori, vše v různých 
velikostech a jako součást různých „balíčků“ s naanem a podobně. Nakonec se 
nám povede objednat každému po půlce kuřete tandoori a místo obyčejného 
naanu za příplatek dostáváme náš oblíbený česnekový. K tomu jogurtové nápoje 
lasí, většinou ovocné, já si objednávám slaný (ale dostanu sladký). 

Jídlo není špatné, ale na indický originál to nemá. Tandoori marináda je sice 
krásně červená, ovšem zdaleka ne tak pikantní jak by měla, naany po česneku 
skoro nejsou cítit a jsou takové tužší, než jsme zvyklí. Jen to lasí odpovídá našim 
představám. Do hotelu se vracíme docela pozdě v noci. 

Ráno se probouzíme do poněkud mlhavějšího počasí, nad námi je pěkně, ale náš 
hotel stojí na kopci a údolí pod námi je zahaleno romantickými cáry mlhy a mraků. 
Zkouším tu magickou atmosféru vyfotit, ale vyjdou z toho jen obyčejné šedivé 
fotky. Asi by to chtělo nějaký filtr, a i tak kdoví, zda by to pomohlo. Než se 
nasnídáme, slunce mraky vytáhne a rozpustí, čeká nás teplý slunečný den. 

Dnes nepojedeme autobusem, na zdejší klikaté a úzké cesty by se nevešel, takže 
pro nás přijedou dva džípy 4x4. Usazujeme se do prvního z nich, vejdeme se tam 
právě my čtyři. Vašek se Shaukanim čekali tři auta, ukazuje se však, že budou 
jen dvě, takže zbylá osmička se musí vejít do druhého teréňáku, třebaže na 
pohled nám nepřijde o moc větší, než ten náš. Nabízíme, že se nějak 
smrskneme, ale prý se v pohodě vejdou. 

Projíždíme městem a náš řidič ukazuje na nejvyšší vrcholek v dálce před námi, s 
několika vysílači na vrcholku. Náš první cíl. Zpočátku jedeme po hlavních 
cestách, až po nějaké době odbočujeme na úzkou asfaltku tak právě na šířku 
auta. Není to jednosměrka, jak by se mohlo zdát, před nepřehlednými zatáčkami 
řidič troubí, aby se vyhnul případnému střetu s protijedoucím autem. Několik 
takových setkání se řeší zajetím co nejvíce ke kraji a centimetrovým míjením 
zrcátek. 

Kousek po odbočce se ocitáme uprostřed nekonečných čajových plantáží. 
Jedeme kus cesty a všude kolem jen čajové keře, udržované ve výšce asi do 
pasu člověka. Na jedné z vyhlídek zastavujeme a následuje přednáška o 
pěstování čaje. Většina plantáží (ne-li všechny) patří společnosti BOH – Best of 
Highlands („Nejlepší z vysočiny“). Dokonce i naši dnešní ECO Tour organizuje 
tato firma, auta patří jí a různé zákazy vjezdů po cestě jsou opatřeny dodatkovými 
tabulemi s povolením právě pro BOH. Nic extra zajímavého a nového se 
nedozvídáme, už jsme několikrát na čajové plantáži byli a detaily známe, třeba ze 
Srí Lanky. Na rozdíl od všech předchozích našich zkušeností tady nijak 
nezakrývají, že lidská práce při sběru čajových lístků je tu dávno minulostí. Celé 
plantáže jsou prý sbírány pomocí strojů, tedy žádné poctivé vybírání nejmladších 
tří lístečků, jak tvrdí jinde. Tady elektrický česací stroj prostě ušmikne vršek keře 
a lístky při tom rozdrtí. Vzniká čaj ne tak kvalitní, zato podstatně levnější. Takto 

Stránka č. 55 z 101Malajsie

23.9.2013http://libornovotny.cz/Malajsie2013/Malajsie.htm



natvrdo se přiznat, to jsme tedy nečekali. Na druhou stranu evropský jazyk ten 
rozdíl stejně nepozná. 

Při poslouchání se kocháme pohledy na malebná údolí a kopečky jakoby přikryté 
zeleným kobercem s vysokým vlasem vytvářejícím plastické vzory. Panoráma 
plantáží nám tady připadá dokonce hezčí a romantičtější, než ve zmíněné Srí 
Lance v oblasti Nuwara Ellii a Horton Planes. Možná k tomu přispívá extrémně 
vydařený slunečný den. 

Shaukani objevuje chlupatou housenku, ani bychom si jí nevšimli, na první pohled 
ničím kromě silného ochlupení nevyniká. Shaukani ji nabírá na klacík s opatrností 
podle nás až přehnanou a pokládá ji na kapotu auta (ještěže je bílé, jinak by v 
dnešním slunci byla za chvíli jak vejce natvrdo). Prý dokonce není ani jedovatá, 
jak jsme si mysleli. Její nebezpečí je jiné. Chloupky prý jsou mimořádně tvrdé a 
křehké. Stačí nepatrné dotknutí holou kůží (třeba prstem), aby se mikroskopické 
konečky štětinek odlomily a zůstaly zabodnuté v kůži, kde způsobují bolestivé a 
nehojící se záněty. 

Silnička se zužuje čím dál víc, řidič už troubí skoro neustále, blížíme se k 
vrcholku, na který jsme hleděli zdálky. Kromě vysílačů za plotem tady stojí i 
rozhledna, kam se můžeme po velice strmých schodech vyškrábat a obdivovat 
výhledy na Highlands. Prý máme neuvěřitelné štěstí, takových slunečných dnů tu 
zase tolik není, vždyť kolem nás je všude mlžný prales (tady ovšem říkají ne 
mlžný, ale mechový). Věřím, že pro Malajce to musí být zážitek, ovšem na 
Krkonoše nebo Šumavu to nemá. Shaukani je ovšem na své „hory“ patřičně 
pyšný a my mu jeho nadšení kazit nehodláme. 
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Auta nás popovezou jen pár desítek metrů, nechápeme, proč jsme nemohli jít 
pěšky. Z parkovišťátka tu vedou dřevěné schody do lesa, na pravou výpravu do 
divoké džungle to opravdu nevypadá. Za pár chvil se dozvíme, proč. Nejdříve 
však obdivujeme v keři u cesty zvláštní „kobří“ květinu, kterou nám ukazuje náš 
řidič a současně místní průvodce celé skupiny. Skoro černý květ ve tvaru vázy či 
poháru, jehož zadní část je protažena do výšky a dělá tak nad květem záklopku 
ve tvaru kobří hlavy s hrozivě roztaženým límcem. Dojem umocňuje jedovatě 
žlutý pestík (či co to vlastně je), který trčí z poháru jako rozeklaný hadí jazyk. Ale 
hezkých květinek je kolem více, nejen tato jediná, i když tak exotické už nejsou. 

Vyrážíme po dřevěných schodech do pralesa a vidíme, že i pokračování bude v 
podobném duchu, před námi je dřevěný chodníček se zábradlím, žádná 
vyšlapaná lesní pěšinka. Jsme totiž v takzvaném mechovém pralese, což 
znamená, že pod námi je i několik metrů mocná vrstva odumřelého mechu, 
podobného rašelině. Nápor turistů by ji zcela jistě brzy zničil. Řidič se Shaukanim 
přelezou zábradlí a ukazují, jak se pod nimi půda pěkně houpe – i když je pravda, 
že maličký a lehký Shaukani musí hodně skákat. 

Mech ovšem není jen pod námi, je všude kolem nás a dokonce i nad námi. Jsou 
jím porostlé kmeny i větve všech stromů kolem. Dnes je nádherný den, avšak 
obvykle je tu vlhko, které mechy dostatečně vyživuje a napájí. Dokonce krásného 
počasí využívá náš řidič se zrcadlovkou s pořádným objektivem na focení, 
přestože se tu pohybuje denně, a fotí ještě mnohem více, než my. My máme s 
focením trochu potíže, poněvadž ostré slunce a skoro bílá obloha nasvětlují 
snímky tak, že z tajuplně vypadajících dřevin obrostlých kolem dokola tmavě 
zeleným mechem jsou v protisvětle vidět nejčastěji jen černé kontury. 
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Les je skutečně hezký a v zájmu jeho ochrany a zachování bereme na milost i ten 
luxusní chodník. Paradoxně je tak hezký den spíše nevýhodný, za mlhy a přítmí, 
zde obvyklejšího počasí, by to tu vypadalo mnohem romantičtěji, tajuplněji a 
skoro strašidelně. Také se zde prý tomu říká strašidelný les. 

Vašek se řidiče jen tak mimochodem zeptá na láčkovky, prý jich tu kdysi před lety 
viděl plno. Průvodce nerozumí: vždyť jich tu je plno pořád – tam, tam další, tam 
celý trs, ukazuje. A skutečně. Zaujati mechem úplně přehlížíme desítky láčkovek, 
mnohdy i dvaceticentimetrových, které cizopasí na větvích stromů. Když teď o 
nich víme, tak je vidíme úplně všude. Jak jen jsme je mohli nevidět. Jsou stejného 
druhu, pěkně červené, hluboké, baculaté i štíhlejší. Záklopky většinou otevřené, 
ale pár je jich zavřených a trávících neopatrný hmyz. Některé jsou tak velké, že 
prý snad dokáží chytit i menší žábu či myšku. V kalichu je kyselina, která 
neopatrnou kořist pod sklopenou záklopkou rozleptá zaživa. Prý existuje druh 
pavouků, který se usadí v láčce nad nebezpečnou oblastí lepkavého dna a čeká. 
Až masožravka uloví kořist, pavouk jí ji vyfoukne. 

Řidič nám ukazuje i trs malinkých orchidejí. Ty jsme také přehlídli, ale tady se 
není čemu divit, jsou opravdu malinkaté a skromně se krčí nahoře na kmeni. 
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Vidíme i další různé květinky, ale láčkovky jsou zdaleka nejzajímavější a pro nás 
nejatraktivnější. Jen opět škoda toho zadního protisvětla. 

Jdeme tak asi trochu delší půlhodinku, chodník vede do okruhu, vracíme se k 
džípům na stejné místo a také stejnou cestou se za neustálého troubení vracíme 
do nižších poloh. Projíždíme opět oblastí čaje, jen nezahneme na hlavní cestu, 
ale jedeme po úzké cestě se zákazem vjezdu kromě vozů čajové společnosti 
BOH až k její továrně na zpracování čaje. 

Továrna na zpracování čaje

Docela se těšíme, včerejší posezení u čaje na terase nad čajovými plantážemi 
nás navnadilo. A prostředí kolem dokola je tady podobné, samé čajové keře, kam 
jen oko dohlédne, tady navíc s upravenými okraji, které lemují červené listnaté 
keříky, dodávající zelenému čaji zvláštní kontrast. Než se k vyhlídce dostaneme, 
prohlédneme si největší malajskou továrnu na zpracování čaje. 

Na první pohled ani jako největší nevypadá. Spíše menší areál několika budov. 
Dostáváme rozchod, podle našeho mínění docela krátký, jen na hodinu, ve které 
bychom měli stihnout individuální prohlídku továrny, vyhlídky, procházku mezi 
čajovými keříky, nákup ve firemní prodejně a dát si čaj na terase. Už teď vidíme, 
že něco budeme muset vypustit. 

Do samotné továrny nás nepustí. Jedna její část je otevřena zasklenými výlohami 
k návštěvníkům, takže můžeme přes sklo sledovat stroje, jak nasbíraný čaj různě 
suší, fermentují, třídí a balí, vše s minimem lidské práce. Lidé hlavně dohlíží a 
kontrolují. A také zametají z podlahy čajový prach – trochu se obáváme, jestli tak 
nevzniká surovina pro sáčkové čaje posílané do Evropy. Na zdech visí vybledlé 
plakáty s popisy činností, které sledujeme, žádný jiný výklad se nekoná. Výhodou 
takto odbyté návštěvní trasy je to, že jsme tu ušetřili trochu času a nezdrželi se 
tak dlouho, jak jsme počítali. 

Pokračujeme v prodejně čaje. Na rozdíl od továrny, jejíž budovy a stroje mají 
evidentně nejlepší éru dávno za sebou a působí poněkud zašle, tak část areálu s 
prodejnou je moderní, hodně skla a chrómu. Už předem jsme plánovali, že tady 
nakoupíme většinu dárků domů a také se nám daří. Ceny jsou celkem příznivé (i 
když v nějakém stánku na trhu bychom podobný sortiment asi sehnali ještě 
levněji), čaj je dobrý a tady navíc pěkně balený. Strojová výroba zlevňuje. Jen v 
tom moderním prostředí překvapí nefungující platební terminál pro karty, musíme 
platit v hotovosti. V Malajsii výjimka, jinde i v místech, kde bychom to nečekali, s 
kartou celkem uspějeme. I v restauracích, dokonce ani tam s kartou nikam 
neodbíhají a vše můžeme kontrolovat. A doma pak při kontrole výpisů nevidím 
žádný problém, vše je zaúčtováno správně. 

Zbývá čajovna a prohlídka okolí. Začneme čajem, plantáží už jsme viděli dost, 
jestli je nestihneme, nic se neděje. Bohužel stejný nápad mají další stovky 
návštěvníků, hlavně Malajců (nejméně 95% návštěvníků). Je čas oběda, který 
mnozí nahradí čajem a sušenkou nebo sendvičem. Před pultem se vlní ohromná 
fronta, přestože je v zasklené terase několik desítek stolů se stovkami židlí, tak 
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vše je obsazeno. Jen od jednoho malého stolku pro šest právě odchází najedená 
a napitá rodina, takže jej rychle obsadíme a já vystojím frontu. Chvíli to trvá, 
dáme si čaje a nějaké máslové sušenky, k tomu po kousku bábovky. K našemu 
překvapení čaj vypadá tak, že dostaneme hrnečky s horkou vodou a čajové 
sáčky. To bychom tady nečekali, mysleli jsme, že dostaneme nějaký správně po 
britsku připravený čaj v konvičkách nebo podobně. Nicméně ono i ten sáčkový je 
dobrý a nemůžeme mu z našeho laického hlediska nic vytknout. 

Ztratili jsme však tolik času, že mezi keříčky už se projít nestihneme. Uděláme pár 
snímků (k mému překvapení vyjde docela hezky snímek s prosklenou terasou 
kavárny, který jsem vyfotil spíše omylem, chtěl jsem mít hlavně kopečky s čajem 
bez staveb – nakonec právě ta terasa odliší snímek od ostatních, které jsou jinak 
samozřejmě jeden jako druhý, podobně navzájem jako vejce vejci). 

Džípy nás odvezou na kraj města, kde se s nimi rozloučíme, čeká tu na nás náš 
autobus, kam však ještě nenastupujeme, jen si odložíme věci, které 
nepotřebujeme mít s sebou. Jdeme opět do motýlí zahrady, kterou tentokrát 
vlastní Shaukaniho přítel. Dokonce za nás Shaukani zaplatí vstup. Říkáme si, že 
to asi nebude nic moc, když to je de facto „zadarmo“. Nečekáme, že to bude 
naprostá bomba a jeden z největších zážitků celé naší cesty poloostrovní 
Malajsií. 

Hmyzí zahrada

Nejedná se totiž o klasickou voliéru s poletujícími motýly, jaké jsme viděli na 
předchozích místech. Sice tu také poletují, ale největším tahákem tu jsou terária s 
plazy a gigantickým hmyzem, na který se majitel specializuje. Majitel nás osobně 
doprovází za neustálého sekundování Shaukaniho, kterého naše nadšení 
evidentně baví a dělá mu dobře. Na rozdíl od běžných návštěvníků, kteří vše 
sledují přes skla terárií, nám majitel skoro vše živé vyloví a nechá, ať si 
prohlédneme a osaháme doslova na vlastní kůži. Ony ty potvory jsou tu tak 
obrovské, že už ani nevypadají jako hmyz, a tedy ani lidé s hmyzí fobií se nebrání 
tomu, aby si s nimi trochu pohráli a nechali je po sobě různě lézt. 

Začínáme ale nenápadně u hadů. Několik jich majitel vyloví a pověsí nám různě 
kolem krku a na ruce. Jsou hodně příjemní a ve zdejším horku kupodivu studení, 
jako bychom je vytáhli z lednice. Pestře zbarvení hádci nejsou agresivní, připadá 
nám, že i jim vyhovuje trocha protažení mimo jejich domovské akvárko. 
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Aktivní průvodce a majitel v jedné osobě teď rozdělí naši pozornost dvěma směry: 
Hance obtočí kolem zápěstí mnohonožku stejného druhu, jako jsme viděli v 
Taman Negaře, a sám si na dlaň položí hotového Goliáše, obrovského brouka s 
kusadly a dlouhým rohem mířícím vzhůru uprostřed dolní čelisti. Mnohonožka se 
zkušeně obkroutí kolem zápěstí a udělá ze sebe rázem netypický živý náramek. 
Přitom mírně šimrá, docela příjemně. 

Z brouka jsme nadšeni ještě více. Prý mu říkají nosoroží brouk, právě podle 
velkého rohu. Brouk má tělo dlouhé asi jako dlaň bez prstů, s kusadly a 
nataženýma nohama je přes celou nastavenou ruku. Třeba to tak na fotce 
nevynikne, ale podívejte se na svou dlaň a představte si na ní brouka, který ji 
téměř celou zakryje. Je nádherně leskle černý, jakoby ho majitel právě přeleštil 
flanelovým hadříkem. Přestože je nelétavý (tu váhu by křidýlka neunesla), 
krovkami jen tak mimochodem přestřihává kus trávy, který mu tam majitel přidrží. 

Zeptám se, jestli bych si brouka mohl také vzít na dlaň. Nejdříve se mně zdá, 
jakoby jeho majitel trochu zaváhal, ale pak mně ho opatrně položí na mou dlaň. 
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Chtělo by se napsat, že je překvapivě těžký, ono to ale žádné překvapení není, 
brouk svým kovovým leskem vypadá jako ze železa a ruka je připravena, že bude 
něco vážit. A on opravdu těžký je. A silný. Zachytí se zpětnými háčky (tedy spíše 
háky) na nohách a až ho po chvíli předám ke kolování, bude docela problém ho 
odtrhnout, skoro mám strach, abych mu neodlomil a neutrhl celou nohu. Jsme 
nadšeni, je to jedno z nejzvláštnějších zvířat, co jsme si kdy mohli osahat. 

Majitel nám nedá vydechnout. Ještě máme veškerou pozornost upřenou na 
brouka, když majitel chytne Hančinu ruku, natáhne ji a na dlaň položí dalšího 
obra. Někde zezadu slyším ohromené: „Proboha, co to je?“. Na ruce se ocitá 
tlustý deseticentimetrový list s větvičkami na spodní straně. Kobylka s listovými 
mimikry obřích rozměrů. Necháváme kolovat. 

A bez oddechu show pokračuje, teď je na řadě kudlanka imitující suchý list. Všem 
způsobně sedí na ruce, jen u Hanky ji zaujme blonďatá hlava a vydá se po paži 
nahoru až do vlasů, kde se spokojeně usadí na vrcholku hlavy. Mezitím všude 
kolem poletují motýli s rozpětím křídel kolem 20 cm. 
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Pokračujeme ke gekonům, příjemným zvířátkům s plyšově příjemným tělem a 
drobnými přísavkami na konečcích „prstů“. Přeskakujeme pavouky, jen je 
shlédneme přes sklo, protože jsou jedovatí, včetně fialového sklípkana, kterého 
jsme už viděli v přírodě v tamannegarském pralese při noční cestě deštivým 
lesem. 

Velký bazének pro sebe mají želvy. Tu největší si můžeme zkusit zvednout, podle 
Shaukaniho má 40 kilo, což je blbost, protože i dámy nemají problém ji 
vyzvednout, já bych hádal spíše kolem 15 kg. Vedle je zdánlivě prázdný bazén, s 
jehož údržbou si moc práce nedávají, je v něm trochu bahnitá voda plná tlejícího 
hnědého listí. Až po upozornění vidíme, že jeden z listů vlastně není list, ale 
„listová žába“, dokonale napodobující tvarem těla i barvou právě tlející list. A není 
sama, jsou tu ještě další dvě, ale musíme si je nechat ukázat, protože je prostě 
nepoznáme. 
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Ale zpět k hmyzu, ten je nepřekonatelný. Dostáváme na hraní další listovou 
kobylku, tentokrát její tělo netrčí kolmo nahoru, ale je placaté rovnoběžně s 
podkladem. Zelená záda jsou žilkovaná přesně jako list a dokonce má i stejné 
skvrny, jako mají starší listy. Roztřepené nepravidelné okraje, různě zprohýbané, 
dokonce i z rubové strany, tedy zespodu, dokonalá napodobenina listu. 

A následuje po nádherném broukovi druhý z vrcholů hmyzí exkurze. Když majitel 
něco vezme z klece a položí kolegovi z naší skupinky na břicho, ozve se odněkud 
až skoro polekaný výkřik. Strašilka s tělem dlouhým jak předloktí dospělého 
člověka, když natáhne nohy, má hodně přes půl metru. Obživlá pořádná větev z 
nějakého keře, tlustá skoro jako malíček. Opravdu by z ní skoro šel strach, 
zvláště když je neobyčejně aktivní. Na nezvyklém podkladu se jí moc nelíbí, 
chtěla by opticky zmizet mezi větvičkami nějakého keře a nebýt zdaleka nápadná 
a viditelná na našich barevných trikách. Takže nepostojí a snaží se někam vylézt, 
šmátrání jejich pevných končetin po obličeji až přestává být příjemné, třeba když 
zajede nohou do nosní dírky či ucha. Podobně jako u brouka ani u strašilek jsme 
netušili, že tu takoví obři skutečně žijí. Viděli jsme sice podobné preparované 
exempláře v muzeích, ty jsme však považovali za náhodně nalezené vzorky 
někde z hloubi nepřístupného pralesa. Ono to tady asi skutečně v přírodě žije a 
asi to není ani tak velká zvláštnost, kdo by to byl řekl. 
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Na keříku v kleci, kam můžeme vejít, je porůznu schovaných dalších několik 
strašilek různých velikostí i barev (od světle zelených po tmavě hnědé, až skoro 
černé). Nemají tu úplně ideální prostředí, musí vzít zavděk jediným keřem, na 
kterém se všechny krčí, ovšem tím množstvím přicházejí o svou neviditelnost. 
Jen jednu menší (asi 10 cm) a velmi tenkou spolehlivě přehlédnu – sedí z vnější 
strany klece a vypadá jako kus trávy, i se třepe jako pověstná třtina ve větru. 
Když mi ji majitel ZOO ukáže, skoro nevěřím, že je to také strašilka, než se jí 
pokusím dotknout a ona nečekaně rychle poodběhne po pletivu dál. 

Následuje obří luční kobylka, tentokrát s tělem dlouhým opravdu přes celou mou 
dlaň i s nataženými prsty, tlusťoučká, masitá – také je prý domorodci po 
usmažení jedí. Myslím, že takové tři kobylky by k obědu možná stačily k 
nasycení. Musíme si ji předávat opatrně, protože se nesmí chytat za zadeček. Je 
to docela problém, protože když už někde sedí, tak se přichytne nenápadnými 
trny na nohách a špatně se odtrhává. Opět můžeme i do jejich klece, ale ta, co 
jsme dostali na hraní, je nejhezčí. 
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Posledním hmyzem jsou škorpioni. Chovají zde různé velikosti, přirozeně se nám 
líbí ten největší, který je schopen lehce zabít člověka jedním štípnutím. Majitel 
opatrně vyloví štíra z podúrovňové zamřížované betonové nádrže pomocí tyče s 
háčkem. Sám s ním zachází hodně opatrně a s respektem, jen když cítí, že je 
klidný, tak si jej na malou chvíli položí na dlaň, abychom měli měřítko. Ale hned 
ho rychle dává dolů. Štír je dost agresivní, po tyči se vrhá a útočí na ni, ocas s 
jedovatým ostnem hrozivě vztyčený a připravený k použití. Takže ho raději 
posíláme zpět za ostatními do bezpečné hloubky jeho domova. 

Končíme u ještěrů, kterým majitel říká chameleoni, já o tom tak přesvědčený 
nejsem, typického chameleona vidím jen jednoho za sklem terária. Ovšem co 
druh ještěrky nám to tedy dává na hraní, to opravdu netuším. Podle mne to 
chameleon není, ale ani varan, leguán, bazilišek nebo gekon. Nevím. Ještěři mají 
tlamu plnou ostrých zoubků, na hřbetu hřeben jako leguáni, mrštné nohy (zadní 
mnohem větší, než přední) jako bazilišci. Nezkoumáme to a raději si s nimi trochu 
pohráváme. Nebo oni s námi. Někteří jsou klidnější, jiní naopak velmi živí a rychlí. 
Pak se stane, že než se nadějeme, během zlomku vteřiny nám vyběhne po paži 
na hlavu a za polekaného jekotu skočí na zem mezi nás plavným letem. Jejich 
rychlost je neuvěřitelná. 
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Příznivé podmínky zvětšují – tak je v Malajsii zdůvodňována mimořádné velikost 
nejen tamní vegetace, ale právě i v ní a na ní přežívajícího hmyzu. Teplo, vlhko, 
málo predátorů. Výsledkem jsou půlmetrové strašilky, kobylky, ze kterých jde 
strach, a brouci velikosti mobilu. To jsme věděli už z Bornea. Že ale budeme mít 
možnost takové giganty vidět živé a dokonce si je osahat a pohrát si s nimi, to 
nás tedy nenapadlo. Jsme nadšeni, další z vrcholů naší cesty, o to hezčí, že jsme 
jej (na rozdíl třeba od věží Petronas) naprosto nečekali. Děkujeme majiteli a jsme 
rádi, že právě s Shaukanim jsou přátelé. Ostatní návštěvníci zahrady takové 
štěstí nemají, viděli jsme, jak po nás závistivě pokukují. Je obrovský rozdíl mít 
půlmetrovou strašilku na břichu, nebo ji jen vidět za sklem. 

Dostáváme rozchod na tržišti kousek od hmyzí zahrady. Projdeme si stánky, 
docela zajímavý sortiment hlavně pro místní. Ovoce, zelenina, jídlo. Hodně 
jahodových výrobků, jsme v jahodářské oblasti. Nejprve zkoumáme, co kde mají, 
pak si jdeme dát nějakou mňamku. Začínáme vařenou kukuřicí, za čtyři velké 
klasy dáváme asi 5 RM, tedy třicet korun. Je vynikající. Pokračujeme o kus dál 
nějakými čerstvě osmaženými vdolečky velikosti menší švestky, jsou tak dobré, 
že je jdeme koupit ještě jednou. A nejlepší nakonec: několik jahod na špejli 
ponořených do tekuté čokolády. Tak dobré, že znovu musíme ještě jednou. Spolu 
se sušenkami v čajové továrně to znamená, že dnes budeme bez oběda. Kam 
bychom jej dali, žaludky máme plné. A to nás čeká jahodová plantáž. 

Jahodová plantáž

Popojedeme kousek výš k velkým fóliovníkům. Jahody tu jsou pěstované na 
dřevěných konstrukcích ve výši pasu (aby se dobře sbíraly), celý dlouhý pás 
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rostlinek vždy roste ze substrátu zabaleného do fólií, ke kořenům vede 
zavlažovací hadice s dírkami, vše je automatizováno, sice primitivně, ale naprosto 
dostatečně. Haly se táhnou daleko dozadu, přitom to vypadá, že se o farmu stará 
jen pár lidí. Nechybí restaurace a prodejna, kde se dají kromě čerstvých jahod 
koupit různé jahodové zavařeniny, džemy, šťávy, dokonce i sušené jahody 
(dostaneme ochutnat, ale nepřesvědčí nás to ke koupi). 

Raději si sedneme ke stolečku a dáme si jahodové poháry se zmrzlinou, 
šlehačkou a čokoládou. Olizujeme se až za ušima. Příjemné zakončení dnešního 
oficiálního programu. Zbývá už jen cesta na hotel a odpolední volno. 

„Volno“ pochopitelně neznamená, že bychom lehli na postele a odpočívali. Ofotili 
jsme si z Vaškova průvodce velmi jednoduchou mapku okolí města se 
schématickým plánem treků po okolním pralese a chceme se vydat někam za 
město do lesa. Takové výrazné cíle v dosažitelném okolí vidíme dva: vodopád 
Parit a Robinsonovy vodopády. 

Treky po okolí Tanah Rata

Jen nevíme, zda se dají stihnout oba. Ideální by bylo přímo u hotelu vlézt do 
pralesa, obejít širokým obloukem město, stavit se u Robinsonových vodopádů a 
pokračovat k Paritu. Problém je, že plánek bude evidentně poněkud staršího 
data, a tedy naprosto neaktuální. V místě, kde by měl začínat trek, není po 
pralese ani památka a stojí tam nějaké činžáky. Snažíme se okolo nich všelijak 
obcházet, ovšem s nulovou úspěšností, jen ztrácíme drahocenný čas, který nám 
zbývá do západu slunce. Takže rozhoduji, že jdeme jasněji namalovanou cestou 
přes město. 

Známou cestou z kopce a skrz hlavní třídu jdeme až na konec nám známé 
oblasti, kde zase musíme trochu improvizovat, protože měřítko mapky 
neodpovídá realitě, a orientační body typu jmen restaurací na křižovatkách už 
dávno neplatí. Nakonec nás zachrání dětský park, kolem kterého musíme projít, 
ten máme zakreslený i na plánku. Park vypadá docela zajímavě, hodně zeleně, 
altánky, prolézačky, lavičky, potůček, hodinová věž ukazující kromě času i datum 
a teplotu, betonová sochy zvířat v nadživotní velikosti pomalované pestrými 
barvami. Docela láká k posezení, my však spěcháme kolem něj ke křižovatce, z 
které by měla vést odbočka do pralesa. 
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A skutečně před můstkem přes zarostlý potůček je vyšlapaná cestička skrz 
nějaké lopuchy a kopřivy, vypadá spíše jako cesta za odskočením si do křoví. 
Nicméně malá, naprosto nenápadná cedulka na lampě praví, že se máme vydat 
právě tudy. Nedůvěřivě a trochu štítivě projdeme křovím a vidíme, že jsme 
správně, dokonce tu stezka má trochu zpevněný povrch. Za potůčkem na 
protějším kopci se tyčí minaret nad největší městskou mešitou a muezzin právě 
svolává k modlitbě. Ta se nás naštěstí netýká, takže pokračujeme cestou 
vyšlapanou do svahu nad potokem, na jehož druhé straně ještě pořád stojí nějaká 
městská zástavba. Až po několika stech metrech jsme konečně v trochu divočejší 
přírodě, jen ten zpevněný povrch cestičky bere iluzi skutečného pralesního treku. 
Jinak je kolem nás skutečně divočina, tmavý neudržovaný prales s houštinami, 
popadanými stromy a neprostupnými keři, jen občas zkrášlený palmou a nějakou 
obří dracenou nebo jí podobnou rostlinou s růžicí dlouhých tuhých listů se 
zubatými okraji, jejíž soft verzi jsme měli donedávna doma v květináči. 

Občas nějaký strom leží přes cestu a musíme podlézt nebo přelézt („můžeš 
podlézt, ale musíš se pak znovu narovnat“). Jdeme celkem krátce, když se začíná 
před námi rozsvětlovat a přicházíme do upraveného areálu s parkovištěm 
uprostřed parčíku. Z druhé strany se sem dá zajet autem, vodopád Parit je totiž 
blízko města a jeho asfaltových komunikací, čímž se stal oblíbeným výletním 
místem. Přes potok vede pevný most, z něhož vidíme první pohled na vodopád 
kousek dál proti proudu. On to ve skutečnosti je jen takový dvoumetrový práh v 
potoce, něco jako větší splav. Ovšem nic jiného jsme nečekali. 

Za mostem se do kopce drápe jedno z možných pokračování treku, podle plánu 
bychom nakonec také došli k nějaké cestě, po které by se dalo vrátit, zřejmě 
bychom však nic víc nestihli. Takže my se vydáváme k vodopádu a dál proti 
proudu. Nad vodopádem je zavěšena pohyblivá lávka k letitému altánku na druhé 
straně, ze kterého je asi trochu hezčí pohled na vodopád, než máme my. Vypadá 
to zdálky docela dobrodružně, ovšem zblízka vidíme, že lávka je de facto 
rozpadlá, bez podlážky a se zábradlím, které drží pohromadě jen silou vůle. 
Samozřejmě je přístup k ní zatarasený a následně zarostlý vegetací, která 
dokáže rychle pohltit a znepřístupnit jakoukoliv neudržovanou stezku. 

Takže nic, pokračujeme dále proti proudu. Tady to konečně vypadá jako na 
skutečném treku. Podlézání a přelézání přibývá, bohužel přibývá i komárů a 
jiného hmyzu. Cesta je blátivá a místy si přes kameny musíme pomoci i rukama. 
Máme pocit, že tudy před námi dlouho nikdo nešel, cesta začíná zarůstat a 
musíme listy okolních křovin odhrnovat rukama. Přístup k Paritu z města, který 
jsme volili i my, je zřejmě mnohem využívanější, zpět se všichni vrací z parkoviště 
nějakou dopravou, nebo pěšky po silnici. Tudy se viditelně příliš často nechodí. 
Tady se nám líbí, bohužel ani tady nemá romantika dlouhého trvání, za chvíli 
vycházíme na druhé straně lesa přímo na hlavní cestu. Vracíme se po chodníku 
podél asfaltky, do města to není více než kilometr. Celkem nám cesta netrvala ani 
hodinu, kromě posledního úseku nic zajímavého. 

Před městem nás ještě stihne zaujmout akrobacie veverky, které se natahuje ke 
květu banánovníku a zřejmě si na něm docela pochutnává, než si všimne, že je 
pozorována, načež ihned mizí. My se vracíme právě k dětskému hřišti, které nám 
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tak už podruhé posloužilo jako výborný orientační bod. Podle plánku nás čeká 
nejméně kilometr, ne-li dva, po chodníku podél relativně hlavní cesty. Nic 
zajímavého, co se dá dělat. Jen hinduistický chrámeček na druhé straně cesty 
nás potěší, ale prozatím si jej necháváme v záloze na cestu zpět, teď nás tlačí 
čas a blížící se soumrak. 

Už jdeme docela dlouho, trochu nás k tomu všemu znervózňuje dvojice mladých 
kluků na motorce, která vždy kolem nás za hlasitého zdravení a mávání projede, 
někam odbočí a za chvíli jede zezadu znovu, to vše několikrát za sebou, než 
definitivně odbočí pryč. Podle plánku máme na poslední křižovatce před nějakým 
objektem jménem Mardi uhnout z cesty doprava. Takže jsme rádi, že konečně 
Mardi objevujeme na směrníku a vydáváme se doprava do celkem prudkého 
kopce mezi novou zástavbu. Bohužel to vypadá, že se bude opakovat situace od 
hotelu, tady prostě žádná cesta do lesa nevede. Musíme se vrátit na hlavní a 
rozhodnout, co dál. 

Zkusíme poslední možnost – pokračovat k Mardi. Mardi je, jak zjišťujeme, nějaký 
výzkumně šlechtitelský ústav, poměrně rozsáhlý. Podle mapy k němu vede 
odbočka odhadem 200 metrů, což odpovídá vzdálenosti od poslední křižovatky, 
kde jsme tak neuspěli. Teď je vstup do areálu asi deset metrů od nás přes most 
nad potokem. Mapu asi dělal někdo bez ponětí o poměrech a měřítkách, protože 
konečně nacházíme správnou cestu, ten můsteček je na mapě zakreslený právě 
jako ta dvousetmetrová odbočka, cesta vedoucí v reálu rovně pak na mapě 
zřetelně zahýbá doprava. Prostě zmatek nad zmatek. 

Nás uklidňuje malá šipka, která nás posílá konečně správně. A opět chyba mapy: 
tady by se měla oddělovat trasa, po níž by se mělo dát obejít město k našemu 
hotelu, místo toho je před námi strmý nepřístupný svah a rozbagrovaný břeh řeky 
pod ním. Cesta je evidentně dávno zrušená. Naštěstí ne ta k vodopádu, tam nás 
posílá druhá a poslední nenápadná šipečka. Žádné další turistické značení 
neexistuje. 

Jdeme přes nějakou louku a cestou mezi keři až k samotě u minipřehrady s 
malou elektrárnou. Pěkný domeček, upravená zahrádka, korýtko s rybičkami, 
různé sádrové, dřevěné a kamenné sošky. Kolem běhá pejsek, poněkud nervní, 
jak je pro menší rasy typické. A pod hrází (délka maximálně 10 metrů) se proud 
potoka spouští trochu prudším korytem po vyhlazených kamenech o kus níž. 
Vypadá to poměrně zajímavě, voda zurčí mezi kameny, občas se někde uchytil 
keř nebo menší strom. Prostě jako vodopád by se nám to líbilo mnohem více, než 
Parit před chvílí. Také to chvíli považujeme za cíl naší cesty. Do západu slunce 
ještě zbývá skoro hodina, takže se rozhodujeme pokračovat lesní stezkou dál, 
vrátit se můžeme vždycky. 

A opět se noříme do pralesa, a opět je dojem zkažený zpevněným chodníkem, 
podél kterého vede umělohmotná roura s tlustým kabelem, vedoucím vysoké 
elektrické napětí. Potkáváme dokonce turisty jdoucí proti nám, tak tak odpoví na 
pozdrav. Zleva máme svah nahoru, doprava hezké výhledy na prudký tok 
kamenité říčky. Jde se dobře, vpodvečer už není takové teplo, na mikiny to také 
ještě není, ideální podmínky. Cesta jde z mírného kopce, po proudu potoka. 
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A teď teprve poznáme svůj omyl. Potok se trochu odklání doprava a my 
přicházíme na vyhlídku, odkud pozorujeme působivé Robinsonovy vodopády. 
Voda se tu z výšky řítí po skále do hloubky, kde mizí mezi zelení vegetace v 
tůňce. S Paritem se to vůbec nedá srovnat, tyto vodopády za návštěvu skutečně 
stojí. A to ani není vysoký stav vody, který zřejmě občas nastává, přes dopad 
vodopádu leží vzpříčený povalený strom, na kterém se právě při vyšším stavu 
vody zachytávají odpadky. Naštěstí to nevypadá nijak škaredě, spíše máme v 
první chvíli dojem, že si tam nějací domorodci přes kmen stromu věší schnoucí 
prádlo. Až pořádný pohled ukáže, že to není prádlo, ale barevné hadry zachycené 
na překážku nad prudkým tokem spolu s trsy uschlé trávy a polámaných větví. 

Máme pořád dobrý čas, rozhodujeme se pokračovat dále a případně 
zkompletovat nějaký okruh. Po pár stech metrech dokonce mizí na hraně svahu 
zpevněná cesta s elektrickým vedením a my můžeme pokračovat už jen 
vyšlapanou lesní stezkou skutečným pralesním trekem. Míříme pořád níž, už 
zase podlézáme padlé stromy a rozhrnujeme rukama překážející větve dotěrných 
křovin a nízkých větví. Kolem nás slyšíme typické zvuky pralesa, zahlédnout se 
nám však nepodaří vůbec žádné živočichy, dokonce ani hmyz. Ovšem to nevadí, 
les je romantický i sám o sobě. 

Jen ta cesta kdyby nešla tak prudce dolů. Začíná se stmívat a je jasné, že nás 
čeká stejná cesta zpět, i kdybychom došli k rozdvojení cesty do kruhu, které 
podle plánku dávno mělo přijít, tak už bychom celý okruh obejít za světla nestihli. 
Než bychom tedy zbytečně sklesali dále a museli pak znovu zbytečně vyšlapávat 
výškové metry, raději zvolna otáčíme a začínáme se vracet stejnou cestou. Ještě 
jednou si užijeme pravé vodopády i to, co jsme za ně považovali původně, a 
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vracíme se do města. 

Máme teď více času na rozhlížení, takže nám neunikne třeba velké vosí hnízdo 
na lampě přímo nad našimi hlavami. Naštěstí o nás vosy nejeví nejmenší zájem. 
Zkusíme dojít k hinduistickému chrámu, který máme vyhlídnutý. Je to kus šlapání 
do kopečka, ale nic hrozného. Chrám je však v rekonstrukci či stavbě, sochy jinde 
tak barevné jsou to jen šedé, dovnitř se nedá, skrz vrata vidíme jen stavební 
nepořádek. Obcházíme hlavní budovu dokola a zjišťujeme, že vzadu za ní je 
provizorní modlitebna. Sice také v rekonstrukci, ale není zavřená. Ještě není celá 
pomalovaná typickými pestrými motivy, už se ovšem na tom pracuje, do půl pasu 
nahý malíř sedí na bobku u patice jednoho ze žlutých sloupů a jistou rukou maluje 
červené linky do indických motivů různých spirál a vlnovek. Nevadíme mu, možná 
má dokonce radost, že sledujeme jeho práci. Vzadu z prostoru za oltářem vyjde 
tmavý a tělnatý bráhman, na sobě jen zavinovací sukni, horní polovina těla i s 
impozantním břichem hrdě oslavující hinduistické proporční ideály, poněkud 
tělnatější, než ty naše. 

Před provizorním chrámem stojí kontejnerová buňka s otevřenými dveřmi, v ní u 
zadní zdi malý oltářík, ostatní plocha zaplněna artefakty, které tu čekají na 
přemístění do hlavního i vedlejšího chrámu po jejich dokončení. Zajímavá 
zastávka, jsme rádi, že jsme si sem vyšlapali, zase jedno z míst s tradiční 
atmosférou, tentokrát bez obvyklého turistického mumraje, který panuje na 
podobných místech jinde. 

Zůstáváme ve městě a hledáme volnou restauraci na večeři. Moc se nedaří, 
všude je plno, až nakonec najdeme místo v holandské restauraci. Je nám to 
trošku trapné, v Malajsii večeřet v holandské restauraci s obrazy větrných mlýnů, 
dřeváky po stěnách, šály a kšiltovky Ajaxu všude kolem. U domorodců oblíbené 
místo na evropská jídla, evidentně sem na ně cíleně míří celé rodiny Asiatů. My 
naopak z jídelního lístku volíme malajskou klasiku, hlavně tradiční velké polévky. 
Trochu i zariskujeme a objednáváme jídla s místními názvy, u kterých jen podle 
umístění v jídelním lístku odhadujeme, že to budou polévky. Nepleteme se, 
většinou to je varianta podobné polívky, která se liší nudlemi – normálními, 
rýžovými, tlustými atd., podle jejichž malajského označení se pak jmenuje celá 
polévka. Přestože jsme v holandské hospodě, najíme se dobře po malajsky. A 
dorazíme se vietnamskými jarními závitky. Unaveni a plni dojmů se vracíme na 
poslední noc v našem zdejším hotelu. 

Kota Bharu

Poslední celý den na pevnině nás čeká dlouhý přejezd, prakticky celodenní. 
Potřebujeme se dostat až na severní pobřeží Malajsie. Cesta moc zajímavá není, 
první část vede po už známých částech vysočiny, kudy jsme jeli několikrát, poté 
se spouštíme do nížiny a jedeme rovinatou krajinou s občasnými městečky a 
vesnicemi. Projíždíme oblastmi se silnou muslimskou komunitou, jiná náboženství 
se zde na severu prakticky nevyskytují. Má to pro nás jeden neblahý následek –
není kde zastavit na oběd, probíhá ramadán a všechny restaurace jsou zavřené. 
Takže jsme odkázáni na naše oplatky a sušenky, naštěstí ještě něco ze zásob 
zbývá. 
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Odpoledne se dostáváme do aglomerace kolem hlavního města oblasti Kota 
Bharu. Jedeme několik hodin nepřetržitou zastavěnou oblastí, taková 
permanentní vesnice. S tím souvisí i houstnoucí provoz, křižovatky a občasné 
popojíždění v koloně. Cesta není moc zajímavá, není na co se dívat z okna, život 
kolem cesty je takový naprosto běžný a nezajímavý, jako to už u předměstí bývá. 

Celkem pozdě odpoledne se konečně dostáváme do samotného města. Provoz 
ještě zhoustnul, místy jedeme krokem. Už nás to nebaví, když konečně na chvíli 
zastavujeme na prohlídku města. Ovšem v Kota Bharu toho k prohlížení moc 
není. Asi nejzajímavější je tržnice. Takže vystupujeme kousek od ní a jdeme se 
podívat, jaký je zde vlastně sortiment. Samotná tržnice je velká kruhová stavba 
obklopená několika halami s běžným sortimentem místního oblečení, do kterých 
ani nemá ceny chodit. Míříme přímo do hlavní arény a snažíme se moc si 
nevšímat potkanů, kteří občas proběhnou kolem chodníku. Naštěstí nejsou moc 
velcí a ani agresivní. 

Shaukani nás nejdříve automaticky vede do ochozu v patře. Ne kvůli stánkům, ty 
jsou tady podobné, jako v těch halách, ale kvůli pohledu z balkonu na kruhovou 
prodejní plochu pod námi. Neuvěřitelně barevná prostora je plná stánků s 
potravinami – zeleninou, ovocem, kořením, rybami, mořskými plody a podobně. 
Vypadá to, jakoby na nějakých kozách byly položeny praktikábly ve výši pasu, na 
kterých je vystaveno zboží. Uprostřed takového provizorního stánku vždy sedí se 
zkříženýma nohama muslimka v pestrém oblečení se zahalenými vlasy a láká 
zákazníky na své zboží. Nádherný a velice malebný pohled, určitě už kvůli němu 
se tu vyplatilo zastavit. 
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Scházíme dolů mezi stánky a obhlížíme vše zblízka. Většinu ovoce známe, u 
zeleniny je to horší. Část rybí jen proběhneme, protože rybí odér je dost 
nepříjemný, zdržíme se spíše u těch stánků ovocných. Zaujme nás třeba výroba 
kokosového mléka (nezaměňovat s kokosovou šťávou, tekutinou, kterou je 
vyplněn kokosový ořech). Kokosové mléko se vyrábí tak, že z rozsekaného 
ořechu se odloupne bílá pevná dužnina a na frézce se nastrouhá na tzv. kopru. 
Ta se sice může sušit, ale tady z ní začerstva lisují bílou tekutinu – kokosové 
mléko, které je oblíbenou součástí asijských pokrmů. Třeba polévky laksy. 

Skoro na každém druhém stánku stojí mísa plná zvláštních koulí o něco větších, 
než ping-pongový míček. A často i poněkud zdeformovaných, asi jako když se na 
ten míček omylem stoupne. Vůbec netuším, o co se jedná, než nám to Shaukani 
prozradí: želví vejce. Samozřejmě je hned poznávám, už jsem je viděl, ale ani ve 
snu by mne nenapadlo, že se tu budou takto veřejně prodávat. Měl jsem za to, že 
prodej želvích vajec je celosvětově zakázaný a že jsou vajíčka přísně chráněna. 
Tak to jsem se asi spletl, tady jsou jich vystaveny tisíce. Některá jen tak suchá, 
jiná plavou ve vodě. To je ale zmařených želvích životů. 

Už méně rozporuplných pocitů vzbuzují kachní vejce, o kterých Shaukani tvrdí, že 
jsou naložená v soli. Ovšem černá hrubá skořápka, která připomíná nejvíce ze 
všeho povrch uhlí, vypadá spíše na popel, než na sůl. Jinak zboží je tu tolik, že je 
asi problém je udat, takže jsme vítanými potenciálními oběťmi. Prodavačky se 
snaží nás nalákat tím, že nám dávají ochutnat – „hadí ovoce“ salak se slupkou 
připomínající hadí kůži, mangostany, rambutany. Vašek kupuje porci durianu a 
odřezává nožíkem každému kousek na vyzkoušení – je výborný. My se necháme 
zlákat na ochutnávku oříšků v karamelu a opravdu si také dva balíčky kupujeme, 
protože jsou vynikající. 

Další část městské prohlídky pokračuje ve venkovní obhlídce sultánského paláce, 
mešity a nějakých nepříliš zajímavých historických budov, na které zapomeneme, 
jen co se otočíme jinam. Kota Bharu celkově není turisticky zrovna zajímavé. 
Příjemnější je prohlídka nábřeží řeky, protože tu je aspoň lepší klima, vánek od 
řeky hezky ochlazuje. Nicméně nás čeká ještě kus cesty do hotelu, který leží 
kousek dál od centra, naštěstí ve směru zítřejší cesty k přístavišti, odkud budeme 
vyrážet na Perhentianské ostrovy. 

Hotel je úplně nový a moderní. Na úrovni druhého patra je bazén, chvíli o něm i 
uvažujeme, nakonec však jako obvykle nezbude čas. Nevadí, máme před sebou 
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tři dny koupání. Střed hotelu je tvořen atriem, což se ukazuje jako jedna z 
nedomyšlených vlastností stavby – veškerý hluk prostupuje všemi patry. Navíc 
jsou na chodbách reproduktory, ze kterých se neustále linou poněkud fádní 
arabské melodie. Kolega jde žádat na recepci o vypnutí, kde mu odpoví, že 
vypnout jedno konkrétní patro nejde a hudba bude hrát do 20:00. Nakonec to 
bude ještě jinak, v osm naopak hudba ještě zesílí a bude hrát skoro do půlnoci. 
Nám na našem pokoji chybí tradiční půllitrové petky s vodou zdarma, které 
ostatní dostali. Jdu to reklamovat na recepci a narážím na častý problém s 
domluvou mezi evropskou a asijskou angličtinou. Recepční mé stesky chápe tak, 
že nám nejde na pokoji voda z kohoutků a chce nás (po zkontrolování) 
přestěhovat. Když se vše vysvětlí, slíbí, že nám vodu pošle po pokojské. Dodnes 
nedorazila. Stejně jdeme do města, tam si vodu koupíme. 

Hned ve vedlejší ulici ožívá domorodý trh, blíží se konec dnešního půstu, ve 
stáncích začínají s přípravou jídel, aby do západu slunce byla hotova. Ovšem je 
to vše nějaké divné, nic se nám nezdá, spíše to vše vypadá na nějaké polotovary 
a připravené suroviny. Čekali jsme, že by tu mohli mít ryby a mořské plody, ale 
není nic z toho. Navíc všude kolem samé davy lidí, tlačenice, strkanice. Takže 
jsme zklamaní a musíme hledat něco k večeři jinde. Což je problém. O ramadánu 
jsou prostě restaurace zavřené. 

V 7/11, tradiční samoobsluze s prakticky nepřetržitou otevírací dobou, známé v 
celé JV Asii, nakoupíme i do zásoby vodu a jdeme potupně do mekáče hned 
vedle našeho hotelu, nic jiného není otevřeno. Právě včas. Objednáme si jídlo a 
sotva si jej odneseme na stůl, začínají se tvořit dlouhatánské fronty, všechny 
pokladny jsou otevřené a před každou dlouhý lidský had. 

Muslimové nakupují hromady jídla a pití, které si odnášejí na stůl, kde na ně jen 
tak koukají. Jen menší děti nemusí ramadán dodržovat, a tak se pouštějí do 
hamburgerů a hranolek. Pár minut před půl osmou obsluha pouští ro reproduktorů 
rádio. Všechny stoly a židle jsou beznadějně obsazeny čekajícími rodinami, 
baštíme jen my a malé děti. Známé zvolání o velkém a jediném bohu Alláhovi, 
které se ozve z rádia, odstartuje konečně hody. Muslimové si symbolicky aspoň 
suchýma rukama přejedou obličej, vrhnou se na kolu a pak i na hromady jídla na 
stolech před sebou, svět kolem přestává pro ně na chvíli existovat. 

Ráno naposled nasedáme do našeho autobusu a jedeme do přístavu. Tam se 
loučíme s řidičem, ale hlavně se šoumenem Shaukanim. Byl naprosto skvělý a 
dokonalý. Vše zorganizoval, dal nám vždy potřebné informace a hlavně nás 
nepřetržitě bavil svými kousky. Vyměňujeme si mailové adresy a ještě několik 
měsíců po návratu budu dostávat fotky, které po celou dobu zájezdu fotil na svůj 
telefon. 

Nakládáme zavazadla na motorovou loď. Všechny lodě mířící na ostrovy jsou 
prakticky totožné, převezou maximálně 12 pasažérů, to je zhruba právě naše 
skupina. Vyrážíme na moře a už před sebou v dálce vidíme náš cíl. 

Perhentianské ostrovy
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Loď jede rychle, žádné velké kymácení ve vlnách, mořská nemoc nehrozí. Kromě 
toho cesta netrvá dlouho. Ostrovy vidíme přímou před sebou. Nejprve míjíme po 
levé ruce skupinku skalisek a malých ostrůvků, a pak už je před námi menší z 
obou hlavních ostrovů, Malý Perhentian neboli Kecil. Na jeho pobřeží míjíme 
několik menších a jednodušších areálů spíše pro méně náročné turisty, 
batůžkáře. Oba ostrovy to tak mají mezi sebou rozdělené, jeden levnější, druhý 
luxusnější. 

Perhentianské ostrovy. Dlouhé pláže se světlým pískem lemované kokosovými 
palmami, výběžky z obrovských kamenů lákajících ke slunění stranou od 
ostatních, zastrčené plážičky tak akorát pro dva, kteří chtějí být sami. Autentický, 
a přesto naprosto bezpečný prales, starší, než ten amazonský. Zvířata, 
šnorchlování, výborné jídlo. Neexistující silnice (tedy nula aut a motorek), doprava 
jen pěšky nebo mořským taxi. Tak to je Besar (Velký Perhentian) a Kecil (Malý 
Perhentian). 

Leží 19 km od západního pobřeží Malajsie, kousek od thajských hranic. Jedinou 
přístupovou cestou je třičtvrtěhodinová plavba motorovou lidí pro maximálně 12 
pasažérů. Kecil spíše pro batůžkáře, ubytování v prostých chatkách za hubičku i 
se snídaní, Besar pro pohodlnější turisty, dražší bydlení na úrovni lepšího 
dvojhvězdového až tříhvězdového chatkového resortu. Ale ani tady se s televizí 
na pokoji nepočítá.

Úžinou mezi oběma ostrovy elegantním obloukem přistáváme u dlouhého mola 
táhnoucího se do tyrkysového moře z dlouhé, světle žluté pláže. Náš ostrov se 
sice jmenuje Besar, ale pro většinu turistů stejně zůstává Velkým Perhentianem, 
je to tak výstižnější a snadno zapamatovatelnější. Pláž za molem patří největšímu 
a nejluxusnějšímu resortu na ostrovech. Ono to luxusní se musí brát v porovnání 
s místními poměry. Určitě jsou i lépe vybavené pobřežní resorty, nicméně tady je 
vše pečlivě vyvážené tak, aby hostům nechybělo na jedné straně pohodlí, na 
druhé romantika. Návštěvníci jsou ubytováni ve srubových chatkách, centrem 
každé je velký pokoj s postelemi vybavený klimatizací (některé jsou renovované a 
modernější – ty fungují spolehlivě, zbytek je starší a má problémy uchladit pokoje 
na rozumnou teplotu – obvykle se to ve zdejším horku nepovede). Z chodbičky se 
skříněmi se jde do koupelny, z pokoje francouzským oknem na velkou terasu se 
stolečkem a křesílky. Televize chybí, není tady potřeba, pořád je co dělat a na 
televizi by stejně nezbýval čas. 

Na recepci dostáváme welcome drink, pokoje ještě nejsou připraveny, jsme tu 
dost brzy, takže necháváme kufry na určeném místě, převlékáme se do plavek a 
vyrážíme na pláž. Jsme uchváceni. Už z mola jsme pozorovali v průzračné vodě 
barevné korálové rybičky, teď vidíme kousek od pláže ve světle tyrkysovém moři 
tmavší oblasti korálů a mezi nimi šnorchlující plavce. Pláž je tak rozlehlá, že 
každý má kolem sebe dost místa, pláž vypadá skoro opuštěně a nevyužitě. Ani ve 
vodě není narváno, záliv je široký a i plavci a šnorchlaři se rozprostřou v prostoru, 
snad kromě skupin Asiatů, kteří se v plovacích vestách učí hromadně používat 
masku a šnorchl. 

Mění se turnusy a my tak se štěstím obsazujeme volná čtyři dřevěná lehátka pod 
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altánovým slunečníkem, ostatní lehátka jsou celodenně obsazena, není jich tu 
totiž tolik. Ale písek na pláži má příjemnou strukturu, ani hrubou ani příliš jemnou, 
takže většina návštěvníků pláže se spokojí s ručníkem rozprostřeným přímo na 
písku. Ručník se dá zdarma nafasovat na recepci a večer vrátit, my si ty naše 
necháme celou dobu a nikomu to pochopitelně nevadí. 

Ještě než se pořádně usadíme a vyzkoušíme vodu, odbíhám k molu do srubu, 
kde se objednávají výlety a další aktivity, a kromě toho zde půjčují vybavení. Beru 
si na všechny tři dny tři soupravy masky se šnorchlem, je dobré, že se dají napsat 
na hotelový účet a zaplatit až na konci pobytu. Vybavení vypadá zánovně a 
opravdu se nám šnorchluje docela dobře, jen při delším ponoření, řekněme po 
dvaceti minutovém nepřetržitém ponoření masky se začíná sklo mlžit. S tím se 
nedá nic dělat, musí se vypláchnout a otřít. 

Zůstávám hlídat peníze a foťák, ostatní se vydávají vyzkoušet vodu. Já zatím 
fotím pláž a okolí, vypadá to tu velice malebně. Žlutý písek, modrá voda, zelený, 
stamiliony let starý prales ve středu ostrova. Prales začíná hned za areálem a 
kolem něj, naši pláž navíc lemují palmy. Sice to není taková romantika jako na 
opuštěném indonéském Gili Meno, které nám to trochu připomíná (jen 
mnohonásobně zvětšené), ale přesto je to takový menší ráj na zemi. 

Už si začínám myslet, že se do vody ani nedostanu. Šnorchlování zbytek rodiny 
zcela uchvátilo. Asi hodinu vidím jen konce jejich šnorchlů trčících nad klidnou 
mořskou hladinou. Konečně se mě Hance zželelo a vrací se střídat. Vydávám se 
do teplé vody, určitě přes třicet. Kolem vstupu je písek trochu zanesen úlomky 
korálů a kameny, nejde se úplně komfortně, protože to píchá do nohou. Musí se 
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překonat asi deset metrů v moři, pak se dno na chvíli zlepší, než se začnou 
objevovat koráli. Ty jsou v hloubce něco mezi koleny a pasem, ideální je co 
nejdříve se položit na hladinu a plavat. Šetří se tak nohy i koráli (ti blízko břehu už 
asi nejsou živí, takže možná by bylo lepší psát, že se „začnou objevovat korály“ s 
ypsilonem na konci?). A rybiček je tu hojně, všechny možné barvy a velikosti, od 
malých rybiček velikosti malíčku přes o něco větší klauny chránící své potomstvo 
schované v rozcuchaných sasankách po půlmetrové barevné papouščí ryby a 
další druhu zhruba stejné velikosti. Plavců se nebojí, dokonce jeden tmavý druh 
se žlutou skvrnou na hřbetní ploutvi, asi deset centimetrů na délku, je vyloženě 
agresivní a napadá nejen ostatní ryby, i větší, ale útočí často i na nás a párkrát 
nás nepříjemně kousne, Jirkovi skoro odkousne znaménko až do krve. 

Už docela chápu, že se ostatním z vody nechce. Naštěstí máme i ve vodě trička a 
zbytek těla namazaný padesátkou opalovacím krémem, jinak bychom byli spáleni 
do puchýřů. Barevné útesy porostlé korály, mořské houby, sasanky – úplná 
podmořská zahrada, k tomu všechny ty ryby, mořské okurky, občas mezi kameny 
zanořený ježek (bez výjimky v úzkých rozsedlinách, kam se k němu noha ani ruka 
nepříjemným omylem nemá šanci dostat, takže se jich nemusíme bát). Dlouho se 
táhne moře relativně mělké, že je možné i si stoupnout a otřít sklo, až dále od 
břehu se hloubka postupně zvětšuje a k odpočinku se musí vyhledat korálová věž 
končící třeba metr dvacet pod úrovní hladiny. A až skutečně daleko od pobřeží 
začíná opravdová několikametrová hloubka, končící tmavě modrou neprůhlednou 
barvou typickou pro hlubiny. 

Nakonec se také nabažím a vracím se k lehátkům, mezitím Vašek na recepci 
získal klíče ještě před domluveným termínem a iniciativně nám je přináší. 
Vydáváme se najít naše dva sruby (naštěstí sousední). Skrz otevřenou restauraci 
procházíme k laguně a poprvé se tady setkáváme s varany skvrnitými (malajští 
vodní varani). Jeden si zrovna plave v laguně kousek od můstku, po kterém 
přecházíme rameno laguny. Není to ještě takový obr, jací tady prý běžně žijí, má 
jen něco přes metr. Tím, že na ně ještě nejsme zvyklí, věnujeme možná až 
zbytečně moc času focení a natáčení. Ještě nevíme, že uvidíme mnohem větší a 
zajímavější kusy. 

A jen o pár metrů dál narážíme na tlupu gibbonů. Jsou mnohem sympatičtější, 
než drzí makaci, se kterými jsme se setkávali na pevnině. Celí černí, dlouhé 
končetiny a ještě delší ocas, bílé skvrny kolem očí. Sbírají tady na zem spadlé (a 
tedy zralé) hvězdicové plody karamboly. Když se najedí (a když se přiblížíme 
více, než je jim milé), tak vylezou na strom, pár skoky se přenesou přes další 
koruny k budově kuchyně a přes štít její střechy mizí v prvních stromech pralesa. 
Ještě je párkrát v areálu zahlédneme, více se s nimi však budeme setkávat při 
trecích ostrovním pralesem. 
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Naše dva sruby jsou součástí komplexu čtyř srubů v jednom bloku, máme přímo 
sousedící vchody. Sruby jsou tak důmyslně postaveny, že terasy jsou vysunuty 
do různých úrovní chytře poschovávaných za zdmi okolních srubů, takže ani z 
jedné terasy není vidět na druhou, každý má své pomyslné soukromí (i když je na 
terasy vidět z cestiček). Nevýhodou je, že si tak nemůžeme podávat věci přes 
zábradlí a musíme dveřmi. 

Chvíli si odpočineme a vybalíme věci. Posadíme se na balkon a sledujeme 
skupinu varanů za lagunou u kuchyně – asi pro ně strategické místo, kde se 
dostanou k jídelním zbytkům. Druhý břeh laguny je daleko, přesto vidíme, že 
některé kusy jsou opravdu pořádné, určitě s ocasem přes metr a půl dlouhé a 
možná i dvoumetrový by se našel. Ti větší občas agresivně prohánějí menší kusy, 
ti se před nimi mají na pozoru a v případě nebezpečí se z břehu spustí do laguny, 
ve které jsou pohyblivější, a lépe se jim uniká z dosahu cvakajících čelistí. Stejně 
máme pocit, že je to jen taková hra a že ty pokusy o kanibalismus jsou jen takové 
ty výpady pro formu, aby se neřeklo a aby ti mladí moc nezlenivěli. 

Sedí se hezky, pořád je co pozorovat, ale nás to táhne zpátky na pláž. Naše 
lehátka s rozprostřenými ručníky nám zůstala, to je dobře. Zatímco pokračujeme 
v prozkoumávání podvodního života z dnešního dopoledne, kolegové ze skupiny 
nám doporučí k prohlídce efektní skalní balvany uzavírající pláž kousek od nás. V 
mělké vodě se tam prý vyhřívají rejnoci. To si nemůžeme nechat ujít. 

Trochu hůře se tu chodí, dno už není tak pískové, převládají ostré kamínky, 
chtělo by to boty. Písek je jen u břehu a v rozsedlinách mezi balvany. Chvíli 
nejsme úspěšní a hledané placaté ryby nenacházíme. Až při návratu ke břehu 
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nečekaně v jedné rozsedlině, kde voda dosahuje maximálně dvaceti centimetrové 
hloubky, je konečně zahlédnu – a hned dva najednou, vtěsnané do úzké mělké 
štěrbiny. Dopředu nemůžou, vzadu mají nás, takže jim nezbývá nic jiného, než 
přetrpět naši zvědavost a dotěrnost. Snažím se pořídit nějaké fotky jak normálním 
foťákem nad hladinou, tak i podmořskou kamerou – s tou je trochu problém, 
protože je tu tak mělko, že nemám šanci se potopit, a tak fotím naslepo s 
kamerou pod vodou v natažených rukách. 

Rejnoci jsou tak v úzkých, že se musí nechat i pohladit, nemají jak se tomu 
vyhnout, nicméně se netváří, že by jim to nějak zvlášť vadilo. Postupně objevíme i 
další, většinou v podobných rozsedlinách. Výjimečně se podaří zahlédnout i 
plovoucího rejnoka s vlnícími se okraji plochého těla a dlouhým švihajícím 
ocasem, opravdu však to jsou jen výjimky. Jsme nadšeni, takto ve volném moři 
jsme ještě rejnoky neviděli, vždy jen v akváriích a jednou v laguně egyptského 
hotelu, kde byli uměle vysazeni. 

Většinu odpoledne strávíme tedy šnorchlováním a pozorováním rejnoků, to se 
nám asi za ty tři vyhrazené dny neomrzí. Ovšem z mapek a z domácí přípravy na 
internetu víme, že skrz prales se dá ostrovem projít na protější pláž. To si 
nemůžeme nechat ujít, navíc tam třeba budou levnější restaurace, kdy by bylo 
možné dát si čerstvou rybu k večeři. Takže odhadem dvě a půl hodiny před 
soumrakem se vracíme do srubu, oblečeme se a vydáme se hledat vchod do 
pralesa. 

Z kraje areálu odbočuje nenápadná vyšlapaná cestička, vypadá jako příchod k 
nějakým technickým budovám, transformátoru (nebo to je jen generátor?) a 
vodojemu. Je blátivá a prorostlá kořeny, moc důvěry nevzbuzuje. Malá šipka na 
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stromě sice ukazuje „jungle trek“, ale její směřování není úplně jasné. Kolem 
žádnou další cestu nevidíme, takže se pouštíme nahoru k nevzhledným 
budovám. Musíme přelézt nějaké betonové koryto stružky na dešťovou vodu a 
obejít technické domky náhodně bez ladu a skladu vystavěné kde se dalo. Ani 
další cesta není úplně divoká, ze země občas vykukuje umělohmotná trubka 
skrývající vedení vysokého napětí, podobně jako v pralese kolem Tanah Raty v 
Cameron Highlands. Později zjistíme, že zřejmě od našeho resortu je rozváděna 
elektřina kabely po celém zbytku ostrova. Naštěstí asi v třetině cesty se trubka 
ztratí a konečně se budeme cítit jako v divočině. 

Jinak je les kolem nás pěkný, hustý, neprůchodný. Vše zelené, jen země a kmeny 
stromů tmavé. Slyšíme kolem sebe hmyz, ale zvířata žádná. Až po deseti 
minutách cesty (pořád do kopce) doženeme dvojici, která stojí u louže po levě 
straně cesty a na něco pozorně hledí. Zahledím se taky a nic nevidím. Musím se 
zeptat a ani když se dovím, že tam jsou žáby, tak je nevidím a musím si je nechat 
ukázat. Pak teprve uvidíme dvojici zvláštně zbarvených žab na polopotopeném 
kusu klacku a o kus dál těsně pod hladinou další. Nechápu, jak jsem je mohl 
nevidět. Ony ty mimikry asi působí nějak podprahově, protože teď se mně 
skutečně nijak schované nezdají, přitom před chvílí jsem je neviděl, ani když jsem 
věděl, co mám hledat. 

Dokud jdeme, tak jsme jen propoceni. Když jsme teď na chvíli zastavili, situace se 
dramaticky zhoršuje, ocitáme se pod permanentními útoky krvežíznivých komárů, 
kteří vůbec neberou na vědomí, že jsme se nastříkali repelentem. Musíme se dát 
znovu na cestu, abychom se jich zbavili. Jakmile se rozejdeme, máme pokoj. 
Blížíme se k nejvyššímu bodu našeho přechodu ostrova a asi právě na nejvyšším 
místě znovu docházíme ke stejné dvojici, která nám už zdálky naznačuje, 
abychom byli zticha a přibližovali se jen opatrně. Na stromech, tentokrát po pravé 
straně, řádí skupina gibbonů. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby blízko nás 
na spodní větvi neseděla matka s malým opičátkem. Malí gibboni jsou na rozdíl 
od černých rodičů zrzavě světle hnědí a vypadají jako plyšoví. V lysém obličeji 
dvě obrovská kukadla, kterými si nás malý opičák zvědavě prohlíží. Ač doštípaní 
od komárů, kteří opět útočí, nemůžeme se odtrhnout. 

Stezka už teď vypadá mnohem romantičtěji, než na začátku. Jen je pořád znát, 
že je to hlavní trasa při přechodu ostrova, takže proti nám každou chvíli někdo 
jde, dokonce někteří ani nezdraví, jdou v žabkách a plavkách a podobně. Z kopce 
se jde trochu lépe, i když ani ta cesta vzhůru nebyla nijak obtížná. Po další 
čtvrthodince vycházíme z lesa na planiny a už k nám zepředu doléhá šumění 

Stránka č. 81 z 101Malajsie

23.9.2013http://libornovotny.cz/Malajsie2013/Malajsie.htm



moře. Na rozkvetlé louce se pasou motýli, cestička se v trávě skoro ztrácí, 
naštěstí v tomto klimatu nerostou kopřivy ani jiné podobné žahavky, protože lýtka 
máme ošlehaná trávou a nízkými keři. 

Už vidíme před sebou nějaký resort, když v laguně vlevo od nás zahlédnu varana
větších rozměrů, jak plave někam pryč od nás. Kolem provizorní mešity přes 
můstek spěcháme k budovám pro personál hotelu, ale varan už je v čudu. Zato v 
koruně vysokého stromu u můstku přes lagunu poskakuje ve větvích sem a tam 
další stádo gibbonů. Vracíme se na cestu, když zahlédneme našeho varana, jak 
kus od nás vylézá na břeh. Je to největší kus, jaký tady na ostrově potkáme, 
většího jsme viděli jen před dvěma lety na Borneu. Je delší, než šířka cesty, 
určitě s ocasem přesahuje dva metry. 

Zaleze do křoví a čeká. Nechá nás přiblížit na dva-tři metry, aniž by si nás nějak 
všímal. Opravdový obr. Ze zubaté tlamy v nepravidelných intervalech vystrkuje 
svůj masitý rozeklaný jazyk, skoro by z něj šel strach. Naštěstí jsou tito varani 
blízko resortů na lidi zvyklí a nejsou agresivní. Na rozdíl od divokých varanů uvnitř 
pralesa, jak ještě budeme mít možnost se přesvědčit. 
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Nakonec varana ponecháváme jeho odpočinku a vydáváme se na Květinovou 
pláž. Celkem s přestávkami na pozorování zvířat jsme cestou skrz ostrov strávili 
necelou hodinu, samotná cesta bez zastávek půjde zvládnout za mnohem kratší 
dobu. Pláž je skoro tak velká, jako naše, jen je ještě méně obsazená turisty. 
Zdejších několik resortů je trochu jednodušších a levnějších. Lodě z pevniny 
přistávají také u mola, kromě nich je tu stanoviště vodního taxi a několik taxikářů 
pod slunečníky s ceníkem nabízí svezení na kteroukoliv hotelovou pláž nebo jiné 
místo v okolí (třeba na oblíbené místo šnorchlařů Shark point, kde bývají 
pravidelně vidět žraloci, nebo na sousední ostrov). 

Zato restaurace tu nefungují. Je poslední den ramadánu a všude mají cedule, že 
otevírají až v osm večer. To už bude tma a neumíme si představit cestu pralesem 
domů. Projdeme pláží až na druhý konec a zase zpátky, původně si chceme 
někde koupit aspoň něco k pití, jenže se začíná zatahovat, foukat a zahlédneme i 
nějaké blesky. Takže raději zamíříme zpět na lesní trek a tentokrát bez zdržování 
uháníme domů. Zvládneme to jen těsně nad dvacet minut, ovšem rychlou chůzí a 
bez rozhlížení, což je samozřejmě škoda. Pořád je to však lepší, než zmoknout. 

Nakonec z bouřky nic není, stočí se někam jinam. Zůstali jsme bez večeře a do 
naší drahé turistické restaurace se nám nechce. Kolem mola se vydáváme po 
sérii schodišť a betonových chodníků nad ostrohem vybíhajícím do moře na 
sousední Želví pláž. Tady jsou asi tři resorty, o něco horší, než náš, ale zase 
lepší, než na druhé straně. Každý resort má svou restauraci, s podobnými 
cenami, samozřejmě nižšími, než u nás. Bohužel ve většině z nich opět čekají na 
osmou, což ještě není. Jen v první restauraci už obsluhují, takže jdeme tam. Dnes 
ještě si musíme nechat zajít chuť na ryby, tady je nemají, až později otevřou BBQ 
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restauraci na pláži, kde budou grilovat. Takže si ještě dáváme nějakou klasiku, 
docela dobré jídlo a ani cena není přehnaná, platit se dá kartou – to je vynikající, 
protože už nemám moc hotovosti. 

Nakonec v malém krámečku nakupujeme vodu za cenu skoro pevninskou, 3 RM 
na rozdíl od našeho hotelu, kde chtějí za 1,5 litru ringitů osm. Ono je to s tou 
vodou zajímavé. Na pokoji dostáváme zdarma půllitrovku vody na osobu a den, 
všude v materiálech a letácích je psané, že v zájmu ochrany přírody nemáme 
prázdné petky vyhazovat a máme si je doplnit v restauraci z rezervoárů zdarma. 
Přičemž to dopadne úplně očekávaně, v restauraci žádné zásobníky nejsou, jen 
ta předražená voda. 

Vracíme se za hluboké tmy, někde svítí světa, jinde ne, pomáháme si mobily. Z 
prvního dne jsme nadšeni. Přes den nás ještě Vašek obešel a domluvil nám na 
zítřejší ráno šnorchlovací výlet na nejhezčí místa kolem ostrovů. O program na 
následující den je tedy postarané. Unaveni několikahodinovým šnorchlováním a 
cestou pralesem usínáme hned po dolehnutí. 

Ráno po snídani jen v plavkách a tričkách odcházíme na místo srazu na dnešní 
mořský výlet, kde bychom měli vidět rybičky, korály, želvy a snad i žraloky. 
Scházíme se v altánu před molem, fasujeme povinné vesty (naštěstí nás 
nebudou nutit mít je na sobě při šnorchlování) a masky se šnorchly. Uvažovali 
jsme, že si vezmeme naše včera půjčené, protože nám vyhovují, nakonec se 
však rozhodujeme netahat se s nimi. Děláme dobře, tady dostáváme stejně dobré 
vybavení, docela nové. Po krátkém úvodu a představení trasy na mapě 
odcházíme na molo a naloďujeme se na náš člun. 

Jedeme opět úžinou mezi oběma Perhentiany a míříme ke skaliskům, která jsme 
zahlédli včera cestou při příjezdu. U jednoho z nich stojí maják, kupodivu ne na 
skále, ale na železobetonové konstrukci zapuštěné do mořského dna, moře je 
tady tak kolem šesti až osmi metrů hluboké. Skáčeme do vody a jdeme na to. 
Zpočátku toho moc nevidíme, pod námi písečné dno a občas nějaká ta bílá rybka. 

Vidíme jinou skupinu, která se motá kolem majáku, takže se vydáváme tím 
směrem. A tady je to místo, kvůli kterému se sem jezdí. Za majákem začínají 
koráli a moře je tu plné planktonu, je slyšet typická praskání, vody se zdá být 
kalná – to je právě tím, že plaveme v husté polévce mikroskopického planktonu, 
těžko říci, zda živočišného, či rostlinného. A plankton samozřejmě přitahuje 
býložravé útesové a korálové ryby, ty zase přitahují dravé predátory, jako jsou 
barakudy. 

Vidíme i krásné barevné ryby, některé i docela velké, hlavní kouzlo je však v 
obrovských hejnech ryb, jež sice nevynikají nijak zvláštní pestrostí, zato jsou jich 
ohromná množství po hromadě. Celé hejno obvykle plave stejným směrem, který 
jak na nějaký neviditelný a neslyšitelný povel najednou změní. Plaveme uprostřed 
různých hejn, od miniaturních rybiček o velkosti pár centimetrů, po doslova oblak 
více než třiceticentimetrových štíhlých ryb. A za nimi skupina několika desítek 
(možná stovek) barakud. 
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Barakudy se tu vyskytují ve dvou druzích. První, tvaru velkých, tenkých 
mořských jehlic, jsou spíše individualistické, druhé, trochu silnější (nicméně pořád 
elegantně štíhlé) jsou právě vidět nejčastěji v hejnech. Nejsou tu nijak extrémně 
velké, odhaduji tak kolem 60 centimetrů, už jsme viděli i větší. Z těchto prakticky 
nejde strach, nevypadají, že by byly schopné ublížit něčemu tak velkému, jako je 
plovoucí člověk. 

Natáčím svou novou podvodní kamerou, bohužel můj levný model neumí 
současně natáčet a fotit, musím vždy zastavit natáčení a přepnout drobným 
tlačítkovým přepínačem na focení, což se ve vodě nedělá úplně nejlépe. Takže 
mně hodně záběrů uteče právě kvůli přepínání. Proto nemám třeba ty barakudy. 
Další problém je ve velmi silném proudu, který překonáváme jen s obtížemi, 
právě u barakud mám obavy, že jsem se dostal dost daleko od lodi a měl bych 
zapracovat na návratu, takže ani na natáčení nejsou ideální podmínky – když se 
zastavím a natáčím, proud mě rychle unáší špatným směrem. 

Makáme proti proudu, co to dá. S kamerou v ruce a bez ploutví se proti proudu 
plave špatně. Docela udýchaní se dostáváme ke konstrukci majáku, kde se 
můžeme přidržet a chvíli si oddáchneme. Loďka se mezitím nechala úmyslně 
proudem snést dál tak, abychom se na ni mohli vrátit po proudu. Takže když 
vidíme, že zřejmě čas uplynul a kolegové pomalu po žebříku vylézají na palubu, 
tak se hnáni proudem také vracíme a naloďujeme. 

Další zastávka je o kus dál u jednoho z menších ostrovů, který má tvar rohlíku a 
právě v jeho zátoce už kotví několik lodí. Prý by se tu výjimečně mohl objevit i 
žralok. My však máme štěstí hlavně na barevné rybičky. Dno je typicky korálové a 
právě šnorchlování je tu tedy docela typické. Pomalé splývání a pozorování 
pestrého života pod sebou. Zkoušíme také rybičky krmit toustovým chlebem, 
který vždy přiláká takové množství rybiček, že voda vypadá, jakoby vařila. Z 
netypických ryb jen krátce na mžik zahlédnu ohromného pyskouna, Napoleon 
fish. Než se stačím vzpamatovat, mizí pryč v hloubce. 
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Předposlední zastávkou je zátoka na divoké a z ostrova nepřístupné části pobřeží 
Malého Perhentianu. Písečná pláž je plná výletníků z dalších loděk, v moři 
naštěstí tak přeplněno není. Opět docela pěkné šnorchlování, výhodou je blízkost 
pláže, takže není problém si na chvíli odpočinout nebo vypláchnout masky. 
Klasické barevné rybičky, pestří koráli, sasanky, zévy. Tady máme trochu více 
štěstí, znovu jen na mžik zahlédnu pyskouna a pak asi na vteřinu malého 
útesového žraloka černoploutvého, má tak kolem tři čtvrtě metru. Než si stačím 
uvědomit, co vidím, tak je pryč. 

Ale teď přichází ta bomba, jeden ze dvou vrcholů dnešního výletu (druhý nás 
teprve čeká): docela blízko nás se klidně a nebojácně pasou dva pyskouni 
obrovští, Napoleonovy ryby, jak jim tady říkají. Já už jsem jeden párek kdysi 
zahlédl na indonéském Gili Meno (to jsem ještě nevěděl, co je to za rybu, 
považoval jsem je za kanice), ne ovšem tak blízko a tak dlouho. Samec pyskouna 
běžně dorůstá do dvou metrů a váží přes 100kg, tito jsou asi o něco menší, metr 
a půl na délku mají určitě a na výšku skoro k metru. Mají masité rty, podle nich se 
samozřejmě jmenují, a na zádech těsně za hlavou velký charakteristický hrb. 
Naše dvojice má tmavě modrou barvu (ta může být různá) a jde z nich skoro 
strach, i když se chovají velice klidně. Vědomi si své velikosti si jen tak 
majestátně plavou a ničeho si nevšímají. Chvíli je sledujeme, než se důstojně a 
hezky pomalu přesunou do hloubky, kam za nimi už nemůžeme. Úžasný zážitek. 

Poslední zastávka a druhý z vrcholů výletu na nás působí tak trochu jako podvod. 
Vracíme se k našemu resortu a jen pár desítek metrů od mola kotvíme a jeden z 
členů posádky hledí pozorně do vody. Blížíme se k druhé loďce, které bohužel 
proudem uniká do moře benzín. Přestože všechny materiály o Perhentianských 
ostrovech si hrají na velkou ekologii a ochranu přírody, tak tady peníze turistů 
evidentně vítězí nad starostí o přírodu. Zákazníci si zaplatili výlet, a než by se s 
nimi vrátili na břeh, kde by se snad dal motor opravit, raději posádka neriskuje 
zákaznickou zlobu a nechává na hladině kolem sebe obrovský duhový kruh. Já 
myslím, že turisté by to jistě pochopili a chvíli počkali, na břeh to je maximálně 
minuta (a dalo by se i doplavat). 

Právě pod pokaženou lodí se v šestimetrové hloubce pase želva, velká kareta 
obrovská. Karety jsme už několikrát viděli, tato je z nich ovšem jednoznačně 
největší, má určitě hodně přes metr. Na dně je jí dobře, bohužel se musí občas 
nadechnout a nechat se tak obalit olejovým filmem, chudinka. Naší posádce je 
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divné, že vše sledujeme jen z lodi, do benzínu se nikomu nechce, do vody nás 
musí skoro donutit. Jeden z členů posádky jde příkladem a skočí do nepřirozeně 
barevného moře, tím nás přesvědčí a jdeme za ním. Snažíme se nevnímat děsný 
smrad benzínu a jeho výparů. 

Želva je dost hluboko, ale právě teď se začíná vynořovat na nádech. Vůbec jí 
nevadíme, klidně se vznáší přímo mezi nás a ani naše pohlazení po krunýři a 
ploutvích ji vůbec neznepokojuje. Až teď vyniká pořádně její ohromná velikost, 
přesto hlavně výraz její „tváře“ působí velmi milým a skoro usměvavým dojmem. 
Hodně sympatický tvor. A evidentně nejen nám, na břiše má přisáté dva dlouhé 
(kolem půl metru) a štíhlé štítovce lodivody. 

Znovu se ponoří a pokračuje v pastvě, pronásledována hejnem šnorchlařů. Máme 
štěstí, po docela krátké chvíli se vynořuje na nadechnutí ještě jednou, tentokrát jí 
snad dokonce musíme uhnout, vypluje přímo mezi nás. Přece jen už jí začínáme 
lézt trochu na nervy, hned se ponoří, kousek poplave dopředu a znovu se jde 
nadechnout. Velký rozdíl od našich dřívějších setkání s karetami, které byly spíše 
bojácné a snažily se nám uplavat, sáhnout si na ně vyžadovalo rychlost a 
obratnost pod vodou. Tady tato si z nás vůbec nic nedělá a pro pohlazení si skoro 
připlouvá (ten dotyk na krunýři asi ani necítí, nicméně nereaguje ani na pohlazení 
po ploutvích). 

Škoda toho benzínu, bylo by to mnohem lepší. Takto dýcháme benzínové výpary, 
až se nám skoro dělá špatně, riskujeme neúmyslný lok benzínu a hlavně jsme 
celí ulepení, včetně slepených vlasů. Doma se budeme dlouho a důkladně 
sprchovat a mýt si vlasy, přesto to bude trvat několik hodin, než se toho 
protivného pachu a ulepených pocitů zbavíme. Říkáme si, že bychom na nějakou 
tu želvu mohli doplavat z pláže, ovšem nakonec na to nedojde. Ono totiž želva se 
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při šnorchlování na rozlehlém prostoru hlubokého písečného dna špatně hledá. Z 
paluby lodi je mnohem větší rozhled a vidí se širší okruh, takže se želva objeví 
dříve, než při šnorchlování. Takže to ani nezkoušíme. 

Vylézáme na loď, která nás doveze zbývajících pár metrů k molu, vracíme věci a 
jdeme se rychle sprchovat. Přemýšlíme, jestli by paradoxně nebyla lepší kratší a 
levnější varianta výletu s návštěvou jen tří míst (jedno z nich by asi byla opět 
naše pláž s karetami), kde ovšem hlavním bodem je tzv. Shark point, Žraločí bod, 
kde je téměř garantován výskyt žraloků. Sice bychom ještě zítra výlet stihli, 
nakonec se však rozhodujeme pro jinou variantu zítřejšího programu, raději se 
projdeme po ostrově cestami pralesních treků. Děláme dobře, protože žraloky 
ještě uvidíme (což teď netušíme). 

Zajdeme se na střídmý pozdní oběd do bufetu u restaurace, kde se dá za 10RM 
koupit menu skládající se z jednoduchého obloženého hamburgeru a sklenice 
ledového čaje nebo ledové kávy (spíše latté). Obsluha je neuvěřitelně pomalá, ale 
my máme čas, takže nám to tolik nevadí. Sedíme u stolečku pod slunečníkem a 
pozorujeme život kolem a na pláži. Hamburger je pěkně nazdobený a docela nám 
chutná, asi je to tady nejlepší varianta rychlého oběda. 

Po obědě si uvaříme kafe v rychlovarné konvici, která je spolu s denně 
doplňovanými sáčky kávy a čaje k dispozici prakticky na všech malajských 
hotelích, a popíjíme jej na verandě. Pozorujeme varany v laguně a kolem 
poletující velké barevné motýly. Najednou se však vzduchem mihne něco většího, 
než motýl, a přistane to na stromě kousek od nás. Chvíli trvá, než prohlédneme 
mimikry, ale modrozelená hlava tvorečka posléze prozradí. Na stromě přistála 
létající ještěrka. Mezi předníma a zadníma tlapkama má napnutou blánu, která jí 
umožňuje při skoku ze stromu na strom docela slušně plachtit. Prakticky bez větší 
ztráty výšky tak doslova a do písmene letí vzduchem, až neúměrně dlouhým 
ocasem při tom kormidluje a drápky se lehce zachytne kůry. 

Kromě létání ještě zaujme zvláštním citronově žlutým vakem na přední části krku, 
který občas nafoukne, a pod hlavou jí tak naroste žlutá jehlice. Lépe ji vidíme, 
když si ještěrka všimne, že je pozorně sledována, a přesune se na boční stranu 
kmene, takže ji vidíme z profilu. Žlutý váček se jí napřimuje asi jako kdysi 
populární pouťové foukačky. Nakonec si zaleze na druhou stranu stromu a už ji 
nezahlédneme, asi si odletěla někam jinam, kde má větší klid. 

Dalšího zástupce zdejší flóry najdeme v koupelně. Vedle věšáku na ručníky se 
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nám usadila velice milá, světle hnědá žabka s přísavkami na nohách, takový 
rosničkový typ. Tím, jak je hezká, nám vůbec nevadí a necháváme ji na pokoji. 
Třeba nám tu bude chytat komáry. 

Zbytek dne strávíme na pláži, ovšem ne nějakým lenošením a poleháváním, 
nýbrž prakticky neustálým několikahodinovým šnorchlováním. Ještě pořád toho 
nemáme dost. Vracíme se do chatek skoro se začínajícím soumrakem, v klidu se 
dáme do pořádku a vyrážíme opět na sousední pláž na večeři. Plánujeme 
nějakou grilovanou rybu. Je poslední den ramadánu, přesto se začíná grilovat až 
po osmé. Do úvahy připadají tři restaurace, ta první nám připadá zbytečně drahá, 
prostřední zase dost jednoduchá, u poslední nejsou jasné ceny. Volíme 
prostřední, sedáme si k plastovému stolečku na pláži jen pár metrů od moře. 
Neuvědomili jsme si, že nad naším stolem není světlo, takže na obírání ryb to 
není ideální. Co se dá dělat, měnit stůl už nebudeme. 

U grilu si vybíráme čtyři červené snappery, česky chňápaly. To by měla být 
jistota. K pití si dáváme banánovo-čokoládový shake, je vynikající, dáme si 
později repete. Příprava ryby trochu trvá, výsledek však stojí za to. Dostáváme 
každý zelený porcelánový tácek s naší rybou grilovanou v alobalu společně se 
zeleninovou oblohou, limetky, k tomu tři omáčky na namáčení – nějakou 
zeleninovou s cibulkou, sojovkou či ústřičnou a pálivou feferonkovou. Na dalším 
talíři je několik brambor opět se zeleninou ve formě salátu a hlavně vynikající 
omáčka na způsob tatarky, jen chutnější. I samotné brambory jsou skvělé, 
mnohem lepší, než bychom tady čekali. 

Ryba je výborná, bílé masíčko, jen to obírání je při velmi chabém osvětlení trochu 
namáhavé. Spolu se všemi těmi přílohami jsme dokonale nasyceni. Přesně tak si 
člověk představuje grilovanou čerstvou rybu na pláži, dnešní večeře naprosto 

Stránka č. 89 z 101Malajsie

23.9.2013http://libornovotny.cz/Malajsie2013/Malajsie.htm



splnila očekávání. A nakonec to ani nebylo nijak drahé, platí se tradičně u kasy a 
skoro mám podezření, jestli třeba nezapomněli na naše druhé šejky. Při placení 
kartou je nějaká mírná přirážka, což akceptuji, protože hotovosti už moc nemám a 
pošetřím ji na jiné nákupy, kde třeba karta použít nepůjde. 

V sousední večerce nakoupíme na zítřek levnou vodu a za svitu mobilů se 
vracíme na naši pláž a do našich srubů. Žába se přesunula na jiné místo, horší 
však je, že u záchodové mísy sedí hnusná ropucha. To už je i na nás, milovníky 
zvířat všeho druhu, trochu moc. Snažím se nejdříve odchytit rosničku do novin, té 
se to pochopitelně nelíbí, ale řeší to naivně tím, že mně skočí na rameno. Snad 
není jedovatá, jako její jihoamerické kolegyně pralesničky. Vynáším ji na rameni 
před vchod a posílám ji do trávy. 

Horší je, co s ropuchou, tu si do ruky netroufám chytat. Nakonec vezmu prázdný 
odpadkový koš a tím ji přiklopím. Podsunu noviny a vynesu ven před chatu. S 
pocitem vítězství se vracím dovnitř. Spokojenost netrvá dlouho. Po deseti 
minutách jdu zkontrolovat koupelnu a ropucha ze svého oblíbeného místa na mne 
hledí tmavými očima a čeká, co já na to. Opakuji proceduru s košem a hledám, 
kudy se sem ta potvora dostala. Žádnou škvíru ve stropě, zdech ani na zemi 
kolem instalace nevidím. 

A po dalších pěti minutách jdu na kontrolu a ropucha už mne ani nepřekvapí. I 
ona tuší, co bude následovat, a moc se jí do koše nechce, nicméně jsem silnější 
a rychlejší, takže má smůlu a letí. Z postele kontroluji chodbu a netrvá dlouho a 
vidím naši známou uprostřed chodbičky, jak míří ke koupelně. Ohledy stranou, 
místo koše použiji nohu (mírně, jen na odsunutí, žádný kopanec, přestože by 
zasloužila). Tím se prozradila, protáhne se několikamilimetrovou skulinou pod 
hlavními dveřmi, škvíra pod koupelnovými dveřmi je ještě větší. Utěsním tedy 
hlavní dveře novinami a máme konečně klid. Snad už nehrozí, že cestou na 
záchod rozšlápneme ropuchu, nebo že nás překvapí jinak, určitě stejně 
nepříjemně. 

Poslední den na ostrově, poslední celý den naší dovolené. Ráno to ještě 
netušíme, ale večer budeme dnešek považovat za jeden z nejvydařenějších dnů, 
přestože je nám jasné, že většině lidí by se náš program tolik nelíbil a mnozí by 
jej považovali spíše za trápení. 

Na mapkách ostrova, které máme z recepce a z hotelových materiálů, je 
zakreslena jen jedna cesta skrz ostrov na protilehlou Flora Bay. Ani na internetu 
jsme před odjezdem do Malajsie nic o jiných cestách nečetli. Proto jsme byli při 
naší první cestě na druhou stranu ostrova překvapeni, že kousek od nástupu do 
pralesa odbočoval doprava jiný vyšlapaný chodník. Dnes máme v plánu jej 
prozkoumat, když nikam nepovede, tak se vrátíme a půjdeme se koupat. 

Známou cestou kolem technické správy resortu vcházíme do příšeří pralesa. 
Hned na ošklivé betonové strouze přes cestu (vyschlé) na nás čeká první setkání 
s neobvyklým pralesním životem. Z lesa přes betonové koryto na druhou stranu 
míří pravidelný zhruba dvacetistup lesních mravenců. Vypadá to skoro 
neuvěřitelně. Deset centimetrů široký živý pás začínající v jednom lese a končící 

Stránka č. 90 z 101Malajsie

23.9.2013http://libornovotny.cz/Malajsie2013/Malajsie.htm



v druhém. Vidíme úsek deseti metrů a zástup nemá začátek ani konec. Kdoví, jak 
dlouho tu už tak pochodují a jak dlouho ještě budou. Mravenců musí být miliony. 
Jdou spořádaně v pravidelném pásu, který nikde není ani o centimetr užší nebo 
širší, všichni pravidelnou rychlostí bez změny rytmu. Pás se mírně vlní, asi jak šli 
první průzkumníci, tak je přesně v jejich stopách následují ostatní. Vypadá to až 
směšně, když bez zřejmého důvodu cesta mravenců z vodorovné části žlabu 
přechází na svislou, odkud se hlubokým obloukem po metru vrací zpátky na 
vodorovnou část. Asi průzkumníci něco obcházeli a proud hlavního migrujícího 
tahu jejich šlépěje důvěřivě a bez rozmyslu sleduje. 

Přicházíme na neznačenou odbočku a vydáváme se do neznáma. Neujdeme ani 
deset metrů, když mne zaujme neobvyklý suk na jednom ze stromů. Jdu blíž a s 
překvapením hledím na podivného tvora, jakého jsem ještě nikdy neviděl. Na 
kmeni sedí něco jako malá liška, drží se kmene roztaženýma nohama, které 
spojuje po stranách kožní záhyb porostlý stejnou hnědou srstí, jako zbytek těla. 
Právě barva srsti skoro dokonale imituje strukturu a barvu kůry (byť to tak na 
hodně přiblížených fotkách nevypadá). Dá se říci, že jsme zvíře zahlédli jen 
náhodou. 

Hlava trochu připomíná hlavu ptačí nebo myší, uši jsou netopýří, černá očka 
připomínají noční opice. Krátký ocas je součástí plandavé kůže vytvářející 
kožešinový lem kolem celého těla. A z kapsy na břiše na nás zvědavě hledí 
mládě, zatímco matka se schválně dívá jinam, jako bychom neexistovali, snad 
podle mylného dojmu „co nevidím já, to nevidí mě“. 

Letucha malajská (anglicky Malayan flying lemur, malajský létající lemur). To 
samozřejmě zjistím až doma, tady si myslíme, že to je nějaká vačice nebo něco 
podobného, vačice ovšem v JV Asii nežijí. Kupodivu přesto, že má mládě ve 
vaku, není letucha vačnatec, ale savec. Letuchy jsou vzácné, žijí většinou v 
hloubi pralesa a jejich mimikry a způsob života je skrývají očím náhodných 
návštěvníků lesa. O jejich výskytu na Perhentianských ostrovech jsem nikde na 
internetu nečetl. 

Více se pohybují v noci, den stráví pokud možno nehybně přilepené ke kmenu 
stromu jako nenápadný suk. Umějí létat mezi stromy na více než 100 metrů. Při 
letu ovšem ztrácí výšku, takže po dopadu na strom (umí za letu výborně 
kormidlovat ocasem) musí vyskákat co nejvýše a pak teprve plachtit dále. Jejich 
lezení po stromě také není normální, jako u jiných lesních zvířat. Letucha po 
stromě skáče. Odrazí se všemi čtyřmi najednou, poposkočí pár centimetrů do 
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výšky, přichytí se drápky a znovu se odrazí k dalšímu poskočení. Přitom se jí 
třese kožený lem kolem těla, takže přískoky vypadají poněkud neohrabaně a 
směšně. 

To se ostatně můžeme sami přesvědčit. Když se skoro neprostupným pralesním 
houštím prodereme pod strom, letucha se nás poleká a směšně odskáče na 
druhou stranu stromu, kde už ji nevidíme a nemáme šanci se tam dostat. Velmi 
zajímavé setkání hned na začátku cesty. 

A o kus dál další živočich. Na varany jsme zvyklí, dokonce na větší, než je ten, 
kterého překvapíme na cestě před námi (má něco mezi metrem a metrem a půl). 
Tento ovšem není zvyklý na lidi, jako ti ostatní. Žije v pralese a lidí se bojí, což se 
snaží nedat najevo a raději na nás útočně syčí a cení zuby. Nejdeme do 
konfrontace a necháváme varanovi čas, aby se odklidil z cesty a zmizel do 
pralesa. 

A o kousek dál stádo divokých gibbonů v korunách stromů nad námi. Právě se 
přesouvají odněkud někam. Vůdčí samec si sedne nad nás a hlídá. Tlupa se po 
jednom přesouvá, opice skáčou ze stromu na strom, z koruny do koruny. Kritické 
místo, kde je vzdálenost na skok trochu delší, způsobuje občasnou zácpu, když 
se mladší kusy dlouho odhodlávají ke skoku. Nejmenší opičátka jejich matky musí 
popadnout, přidržet si je na břichu a skočit i s nimi. Tlupa je početná, takže na 
konec ani nečekáme a pokračujeme dál, gibbony necháváme jejich osudu. 

Přibývající známky civilizace (např. odpadky) dávají tušit, že se blížíme na další 
pláž. Podle očekávání vycházíme u zadní části Mamma Resortu, posledního 
chatkového komplexu na Želví pláži, Turtle Bay, nejzazšího místa, kam můžeme 
dojít večer cestami podél pláže. Večer tam budeme večeřet, to teď ještě 
netušíme. První myšlenka je, že se známou pobřežní cestou vrátíme, ale zkusíme 
se ještě podívat za úplně poslední budovu na pláži (nějaká půjčovna vybavení). A 
skutečně tam vede nějaká další pralesní cesta. Sice není označená, ale zabloudit 
tu opravdu není kde, džungle kolem je tak neprostupná, že jinde než po cestě 
dopředu nebo dozadu se jít nedá. V nejhorším se stejnou cestou vrátíme. 

Zpočátku stoupáme do kopce a moc dobře se nejde. Dojem z cesty nám kazí 
známá umělohmotná trubka s rozvodem elektrického vedení, chvíli to potrvá, než 
se ztratí. Jsme zpoceni a otravují tu komáři, kterým zřejmě náš repelent velice 
chutná. Dokonce potkáváme dvojici protijdoucích, takže cesta asi někam vede. 
Kam, tak to zjistíme až po více než půlhodině, kdy zchváceni a propoceni 
vyjdeme z lesa přímo u chatek na srázu vysoko nad mořem. Nejdříve zamíříme 
na vyhlídkovou plošinu nad fíkovníkem s fíky na větvích, odkud pozorujeme 
průzračné modré moře pod námi. Jsme na kraji písečné pláže, která končí 
ostrohem z velkých balvanů. 

A právě na balvanech pozorujeme bojácné kraby se zeleným tělem a hnědými 
končetinami. Pokud není nikdo nablízku, klidně si lezou po kamenech těsně nad 
nebo i pod vodní hladinou, když však zahlédnou jakýkoliv pohyb, rychle mizí v 
nejbližší škvíře. Utíkají zvláštním stylem, místo dopředu jdou vždy zásadně 
bokem. Docela nás to baví. 
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Sejdeme na pláž, stojí tu jeden obydlený resort (odskočíme si na záchod, v té 
džungli by to také šlo, není to však tak jednoduché). Zjišťujeme, že jsme v 
Tuňákové zátoce, Tuna Bay. A na mapce vidíme, že když dojdeme na její konec 
a ještě o kousek dál až k nějakému mysu, tak bychom mohli zkusit najít cestu na 
nám už známou Flora Bay a odtud se vrátit středem ostrova domů a tím jej 
prakticky obejít (kromě jedné nepřístupné části). 

Jdeme kolem velmi prostých bungalovů, čím dále tím méně obydlených. Nakonec 
u dlouhého, leč zřejmě nepoužívaného mola vidíme desítky vybydlených 
chatiček, zdejší resort zanikl a asi by nebyl problém tu za jistých podmínek 
přespávat i zcela zadarmo (pokud se člověk smíří s tím, že tu neteče pitná voda a 
nejde elektrika). Vodu a jídlo není problém koupit v resortu pár minut cesty zpět. 
My však máme kde bydlet, a tak pokračujeme po břehu dále. Místy po písku, 
místy po nepoužívaném chodníku. Tak dojdeme až ke kamennému mysu na 
konci této části ostrova. 

Projdeme se po kamenitém labyrintu, v dálce vidíme opačný konec zátoky s 
dalším mysem, u kterého by měl být známý Shark Point s výskytem žraloků. 
Pěšky se tam dostat nedá. Takže se kousek vracíme a hledáme cestu do pralesa. 
Zpočátku si nejsme jisti, zda jsme trefili mezi několika cestičkami v trávě tu 
pravou, brzy se však ubezpečíme, že vcházíme do pralesa jedinou možnou 
cestou. Čeká nás nejnamáhavější úsek. Hodně do kopce, drápání po balvanech a 
kořenech stromů, neuvěřitelné vlhko a vedro, do pár minut jsme propoceni až na 
kůži. Mouchy a komáři. Hrozné, ale romantické. To je ten pravý Jungle trek. 

Jdeme skoro hodinu, naštěstí se po čase překonáním nejvyššího bodu cesta 
zlomí a jdeme podobně krkolomnými úseky zase dolů. Na kmeni padlého stromu 
nehybně sedí ještěrka a číhá na hmyz. Potkáváme nějakou výpravu asi deseti 
lidí, jsou rádi, že si mohou dát pauzu a trochu si popovídat, vypadají už teď 
zničeně a to ještě netuší, co je čeká. Nestrašíme je, aby se zbytečně nevyplašili. 
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Balvanovitým polem scházíme stále níže, až konečně přicházíme do známé 
Květinové zátoky. Stavíme se na pití, opravdu přijde vhod, nám už voda skoro 
nezbývá a doplnit tekutiny nutně potřebujeme, i když to domů máme kousek, 
slabou půlhodinku známou cestou. Dokončujeme okruh a vracíme se domů, 
celkem jsme na cestě kolem dokola strávili více než čtyři hodiny. Kilometrově asi 
nic moc, ovšem náročností docela slušný výlet. A hlavně moc pěkný, byť 
evidentně 99% turistů dává přednost koupání před trmácením se pralesem ve 
zdejších krutých podmínkách (horko a vlhkost je vražedná kombinace). Oblečení 
putuje vyschnout na balkon a pak hned do igeliťáku se špinavým prádlem. 

Zopakujeme si včerejší oběd a těšíme se do moře. 

Tradičně celý zbytek dne šnorchlujeme mezi barevnými rybami, pozorujeme zévy, 
jak se před námi zavírají, v sasance má zřejmě schované dětičky párek klaunů, 
protože se nás neohroženě snaží zahnat. Na chvíli se dostávám do obrovského 
hejna velkých barevných ryb – jsou sice různých druhů, ale všechny hezky 
vybarvené a podobné velikosti kolem 30 cm. To je neobvyklé, taková hejna jsou 
častěji jednodruhová, ryby spíše v neutrálních světlých barvách a velikosti kolem 
15 cm. Snad jsem narazil na nějaký nám neviditelný zdroj rybí potravy a tyto 
velké kusy vytěsnily menší kolegy. 

Říkám si, že na internetu jsem četl o žralocích přímo u pláží ostrova, a 
přemýšlím, kde by se mně asi nejvíce líbilo, kdybych byl žralokem. A vychází 
rozhraní útesové korálové části dna a hlubiny, spíše u klidnější části zátoky. 
Odpojuji se od většiny a snažím se dostat do větší hloubky u mysu končícího naši 
pláž kamennou hradbou (před kterou se u břehu tak rádi vyhřívají rejnoci). Moře 
tu je temnější, hloubku odhaduji na tři čtyři metry, z písečného dna občas roste 
vysoký korálový útvar sahající k hladině. Ryb je tu méně, než na klasických 
korálových zahradách v mělčí vodě. Přesto se snažím chvíli tady vytrvat a jsem 
za to odměněn. 

Netrvá to tak dlouho a skutečně zahlédnu známou charakteristickou siluetu 
aerodynamického, elegantně protáhlého těla s agresivně trčícími ploutvemi na 
hřbetě a ocasu. Útesový žralok černoploutvý se snadno identifikuje podle černé 
skvrny na hřbetní ploutvi. Je velice pružný a hbitý, pohybuje se jakoby ledabylými 
nenápadnými pohyby těla, přesto nemám šanci se mu nějak přiblížit nebo se 
udržet v jeho blízkosti déle, než si on sám přeje. 

Asi metr a čtvrt dlouhá paryba předvede několik stylových obloučků kolem 
korálové věže a já se snažím aspoň kousek z ní zachytit na kameru. Vše se 
odehrává v takové rychlosti a tak nenadále, že moc úspěšný nejsem. Žralok mizí 
a já se snažím dostat na břeh, abych viděl, jestli ho mám zdokumentovaného. 
Chvíli to trvá, jsem přece jen dost daleko od pláže, navíc je zřejmě odliv, takže 
velkou část vzdálenosti musím proplavat v mělké vodě, kde koráli dosahují skoro 
k hladině. To znamená položit se co nejvíce na hladinu a pokud možno moc 
nehýbat nohama a ruce používat hodně opatrně. Celkem namáhavý způsob 
plavání, na břeh se dostávám celý udýchaný. 

Na kameře toho moc k vidění není, jenom prázdné dno a opravdu jen na 
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desetinky vteřiny u spodní části obrazovky se mihne kus známého těla a hřbetní 
ploutve. Tím skutečně nikoho neohromím. Hanku nemusím moc dlouho 
přemlouvat, jde se mnou hned zpátky do vody. 

Tou samou namáhavou cestou se dostáváme na známá místa. Nějakou dobu 
nejsme moc úspěšní, když konečně po deseti minutách zahlédneme prvního 
žraloka. Opět jen na chvíli a hned nám mizí. Zkoušíme to dál a tentokrát to netrvá 
nijak dlouho, když objevujeme dvojici dalších. Bohužel jsme tu již tak dlouho, že 
se nám začínají trochu mlžit masky a teď opravdu není vhodná doba na jejich 
čištění. Žraloci si nás nevšímají a zdá se, že budeme mít více štěstí. Jen tak líně 
proplouvají mezi korálovými sloupy a my je v pohodě stačíme sledovat a dokonce 
se daří je chvíli udržet v obrazovce kamery. Naneštěstí jsou podobné barvy, jako 
je barva zdejšího dna, takže jsou dost nekontrastní, na foto ani nepomýšlím, na to 
moje vybavení nestačí. 

Naše zamlžené masky, mírně zakalené moře a splývání barvy těla žraloků se 
dnem dokonce způsobí, že přehlédneme dalšího žraloka, kterého později uvidíme 
až v klidu při prohlížení natočených záběrů na velké obrazovce. V jednom 
okamžiku máme nečekaně na obrazovce tři žraloky něco mezi 1 a 1,5 metru 
(spíše k té spodní hranici, ono se to hodně těžko ve vodě odhaduje, můžeme 
odhadovat je při porovnání s naší velikostí a je jasné, že jsou o kus menší, než 
my). 

Doma zkouším uložit nějaké snímky z videa jako fotky. Moc úspěšný nejsem, žlutí 
žraloci na žlutém pozadí téměř nejsou vidět. Musím zvýraznit kontrast, čímž se 
zase zkreslí barvy a sníží barevná citlivost až na neúnosnou míru. Přesto nějaké 
fotky k cestopisu přikládám, prostě žraloky tu mít musím. 

Vracíme se na břeh, ještě posíláme na žraločí shromaždiště Vaška, který už se 
chystal k odchodu. Vrací se poměrně brzy, také žraloky potkal a dokonce se mu 
zdálo, že se k němu jeden z nich blíží až nemile, takže raději vyklízí pole. 
Poslední cestu k hlubině podnikám s Janou a Jirkou, tady jsme úspěšní jen 
částečně. Zřejmě se nějak změnily podmínky a žraloci už nejsou, jen s Janou 
jednoho na pár vteřin zahlédneme, Jirka má úplnou smůlu, a i když zůstává 
nejméně půl hodiny, tak žraloka neuvidí. Naštěstí aspoň jednoho zahlédl včera na 
výletě. 

Jsme rádi, na žraloky jsme se těšili a včerejší výlet byl z tohoto pohledu spíše 
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zklamáním (žraloka jsme jen zahlédli se mihnout v dálce), i když kareta a 
pyskouni nám to vynahradili. Dnešek nás tedy uspokojil, hlavně skupinka žraloků 
při šnorchlování s Hankou byla skvělá, docela zblízka a dlouhou dobu jsme si 
užívali plavání se žraloky, to jsme ani nečekali. Už se pomalu začíná stmívat, 
musíme se vrátit domů a přichystat se na večeři. Po zkušenostech z minulých 
dnů se chystáme až na osmou, abychom nemuseli čekat na začátek grilování. 
Známou cestou přes schody a chodníky se dostáváme na vedlejší pláž a jsme 
poněkud zmateni. Je za pět minut osm a v první restauraci (té nejluxusnější) se 
naplno griluje. Je totiž první poramadánový den a není třeba čekat na západ 
slunce. To jsme do svých úvah nezapočítali a vypadá to, že jsme to dnes 
poněkud prokaučovali. Všechna místa plná a další zájemci čekají. 

Ani v restauraci, kde jsme byli včera, to není lepší, všechna místa obsazena, a to 
včetně stolů na pláži, které tonou ve tmě, a není tu pořádně vidět na obírání 
rybích kostiček. Jdeme až na konec pláže k nejjednoduššímu Mamma resortu s 
Mamma barem. Zdánlivě je také plný, ale vše tu organizuje právě Mamma, jak na 
ni hosté volají. Stará silnější paní má vše v merku. Vidí, že se chystáme odejít, a 
to nemůže dopustit. Hned na nás volá a odněkud nechá přinést stůl a čtyři židle. 

Já zatím u grilu vybírám a objednávám olihně. Asi dvanácticentimetrové kusy se 
mně zdají malé, ale tady nic není problém, prostě nám jich dají osm a hotovo. 
Překvapuje mne způsob úpravy. Já jsem vždy myslel, že tuhá oliheň se musí 
uvařit či podusit v nějaké omáčce, nejlépe v sojovce s česnekem. Tady je ovšem 
jen tak nasucho zabalí se zeleninou do alobalu a ogrilují nad dřevěným uhlím. 
Mám strach, aby nebyly tuhé. No nic, necháme se překvapit. Přišli jsme pozdě a 
naše olihně čekají na grilování až jako poslední v řadě, vypadá to na dlouho, což 
nevadí, máme dost času a chceme si poslední večeři pořádně užít. 

Celý den bylo pěkně, modrá obloha s pár bílými beránky, slunce, teplo. Teď se 
najednou z ničeho nic zvedne vítr a do půl minuty se strhává silný tropický liják. 
Hosté od stolů na pláži začínají prchat pod střechu restaurace (ta je jako všechny 
restaurace tady otevřená, střecha na sloupech kryje jen svrchu, boční stěny 
nejsou). Už náš stůl se do přeplněné restaurace nemohl vejít a najednou se sem 
snaží dostat dalších dvacet-třicet lidí s nejméně deseti stoly. Mamma má vše 
pevně v rukách. Organizuje přesuny a posuny, ukazuje, kam kdo si má 
stoupnout, co se kde má postavit. Netrvá to dlouho a velká část venkovních hostů 
je usazena pod střechou, je tu teď poněkud těsněji, zato má podnik tu pravou 
domáckou atmosféru. Pár hostů sice postává, hlavně nově příchozí, postupnými 
odchody najezených návštěvníků se občas něco uvolní a do čtvrt hodinky sedí 
všichni. Mamma snad musela svou restauraci nafouknout. 

Dostáváme objednané šejky. Popíjíme a sledujeme průtrž kousek za námi. 
Citelně se ochladilo, možná by se snesla i mikina, nicméně se nedá říct, že by 
nám byla zima. A to ani tehdy, když prudký vítr nese dešťové kapky až na náš 
stůl a hlavně já, sedící zády nejblíže k otevřené čelní stěně, jsem za chvíli docela 
slušně mokrý. Tropický déšť k tropům patří, máme to jako zajímavé zpestření 
večera a do odchodu zpět do našeho areálu to nejhorší snad přejde. V tuto chvíli 
nám nevadí, že budeme jíst jako poslední. 
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Ono to netrvá tak dlouho. Sice to bude tři čtvrtě hodiny, ale pořád je co sledovat a 
pořád se něco děje, takže nám to uteče velice rychle. A už se nám nesou naše 
olihně (squids). Dostáváme každý svůj talíř s oblohou, na dalším talířku rýže, 
nějaké omáčky v miskách na dochucení a konečně přichází hlavní chod – na 
velkém, oválném zeleném tácu pěkně jedna vedle druhé osm ogrilovaných olihní 
obložených zeleninou, rajčaty, okurkou a limetkami. Vypadá to na zdejší skromné 
poměry až nečekaně honosně. 

Odebíráme si každý svou porci a jdeme na to. Kupodivu i grilovaná oliheň může 
být vynikající. Jsou samozřejmě trochu tužší a sušší, než při dušení v omáčce. To 
však vůbec nevadí, jsou výborné, příjemně se koušou a chutnají jednak po 
olihních, jednak po grilování. Na jednu stranu jsme dosyta najezení, na druhou 
bychom klidně pokračovali dále. Hodně vydařený závěr dovolené. 

Platím kartou u kasy, Mamma se s každým hostem loučí, takže i nám pokyne. 
Slejvák se změnil na mrholení, jediný problém je v tom, že dnes asi kvůli větru a 
dešti vůbec nesvítí osvětlení (ono se není čemu divit, žárovky pověšené na 
drátech moc izolovaně nevypadají). Máme jen dva mobily, musíme si navzájem 
svítit pod nohy. 

Po snídani máme dost času na dobalení a velice neradi opouštíme naše chatky. 
Na recepci platím kartou všechny naše útraty (půjčení vybavení, obědové 
hamburgery) a pomáhám italským turistům, kteří nějak nejsou schopni se s 
recepční domluvit, evidentně ještě neadaptovaní na malajskou angličtinu. Takže 
pomáhám tlumočením z angličtiny do angličtiny a radou, jak se dostat do dalších 
areálů, protože naivně předpokládali, že v našem resortu bude volné místo pro 
neobjednané návštěvníky. Což není a oni panikaří, co budou dělat. Posílám je na 
sousední Želví pláž, snad se někde chytnou. 

Tři dny na ostrově byly třešinkou na dortu celé dovolené. Zůstali bychom ještě 
klidně pár dní. Nedá se nic dělat, musíme na mole nasednout na loď a vrátit se z 
ráje do reality. Cestou vezmeme dvojici turistů na menší Perhentian, moc nás to 
nezdrží, takže podle časového plánu přistáváme na pevnině. Tam nás čeká 
minibus, který nás zaveze na letiště v Kota Bharu. Chceme si dát k obědu místní 
jídlo v jídelně, máme na to asi dvacet minut. Bohužel se opět nějak nemůžeme 
domluvit, přestože ukazujeme i na obrázky. Zřejmě je to tak, že vybrané jídlo je 
jen v určitých hodinách, které momentálně nejsou. Když poznáme, že se prostě 
nedorozumíme, potupně vyjedeme o patro výš do KFC, kde si objednáme rodinný 
kyblík v akci s dvoulitrovou lahví pepsi. Tak tak to stíháme. 
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Krátkým přeletem se dostáváme do Kuala Lumpuru, kde nás čeká 9 hodin čekání 
na let do Dubaje. Vašek s námi neletí, nezbyla letenka, takže poletí až zítra. 
Takže si ještě ověří, zda se orientujeme na letišti, najde nám úschovnu zavazadel 
a loučíme se. Jako vždy s China Tourem byl průvodce perfektní. 

Snažíme se využít čas k cestě do města, rádi bychom viděli nasvícené věže 
Petronas. Nemáme ale odbavená zavazadla a ve zdejší úschovně chtějí za těch 
pár hodinek hodně přes 100 dolarů, což se nám kvůli pár fotkám zdá nesmyslně 
hodně. Vzdáváme to a budeme čekat na letišti. Nemáme ještě hotový seating z 
Dubaje do Prahy (podle čerstvých zpráv z cestovky), využívám tedy toho, že 
jedna přepážka Emirates je volná a snažím se vyjednat si prostřední čtyřku 
sedadel. Nějakým divným řízením to vypadá, že seating proběhl automaticky a 
my budeme sedět vedle sebe přesně tak, jak jsme si přáli. Odbaví nás ovšem až 
čtyři hodiny před odletem, pak teprve budeme mít jistotu. 

Procházíme si letiště, tedy prozatím veřejně přístupnou odbavovací halu, a 
vybíráme, kam půjdeme na večeři. Naposled si chceme dát oblíbené polévky. V 
našem patře je pár restaurací, výběr jídel nic moc, ceny vysoké (tedy relativně, 
kolem 12 RM, tedy asi 80 Kč za porci hlavního jídla). O dvě patra níž je však 
jídelní kout, společné stoly a židle pro patnáctku restaurací s místními pokrmy. 
Vybíráme jednu z nich, kde se nám zdají největší porce. A skutečně dostáváme 
každý talíř velikosti mísy plný husté polévky. Jirka pálivou, my ostatní normální s 
kuřetem, krevetami, nudlemi, zeleninou a vajíčkem. Už to, že si u tohoto stánku 
dává jídlo letištní personál, bylo dobrým poznávacím znamením. Skutečně je 
naše poslední malajské jídlo zase vynikající a je ho tolik, že máme co dělat jej 
sníst. 

U stánku s laskominami kupujeme nějaké pudingy a další neidentifikovatelné 
zákusky (nějaké husté omáčky v kelímcích). Něco je lepší, něco horší. Na pití 
mangovou ledovou tříšť a Jirka kokosový ořech, vše v lidových cenách. Jídla po 
asi 5 RM, cukrovinky za 1-2 RM, tříště, shake a kokosový ořech po 3 RM. 
Výborně jsme se dosyta najedli, napili a ještě si pochutnali. 

Čtyři hodiny před odletem jdeme k přepážce, nikde tu oproti slibům není ani noha. 
Když už jsme tu, tak zkoušíme čekat. Po deseti minutách se začíná objevovat 
první odbavovací personál. Bohužel jsme si stoupli tak, že jsme se teď nějak ocitli 
mimo spirálu s příchodem k přepážkám, naštěstí se nám daří i tak se dostat k 
přepážce mezi prvními. Musíme řešit trochu problémů s tím, že máme společnou 
elektronickou letenku s dalšími dvěma kolegy, ti samozřejmě zrovna u jiné 
přepážky řeší stejný problém. Takže se ukážeme u jedné přepážky všichni 
najednou, čímž je zdánlivě neřešitelný problém najednou vyřešen. A sedadla na 
oba nadcházející lety má naše rodina pěkně pohromadě, jak jsme si přáli, takže 
jsme spokojeni. 

Ve veřejné odbavovací hale skoro nejsou obchody a nám pořád zbývají ringity na 
utracení, takže se hned přes kontroly přesouváme k terminálům. Tady je obchodů 
dostatek. Nejdříve tedy máme v plánu najít náš gate a tam se usadit, a tak se 
dáváme na cestu napříč letištěm. Cestou se dostáváme k zajímavému místu: 
kualalumpurské letiště stojí na místě, kde byly zbytky pralesa, a projektanti se 
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rozhodli kousek z něj zachovat. Na jednom místě se tak dá skrz turniket a 
řetězovou síť dostat do pralesa. Je to jen nevelký kousek plochy haly, navíc 
působí poněkud umělým dojmem, zvláště potůček s vodopádem. Stromy jsou 
snad živé, půda pod nimi ovšem vypadá jak uhrabaná a zametená, aby byla 
„hezká“. Zvířata ani hmyz nevidíme, byť právě řetězy nad vstupem a výstupem 
vypadají, jakoby měly bránit v úniku nějakým motýlům nebo ptákům. Spíše budou 
jen na efekt, nebo jsme tu ve špatnou dobu. 

Důkladnou prohlídkou pralesa po dřevěném chodníku jsme nestrávili ani pět 
minut, je to skutečně jen miniatura. U naší brány si zabíráme čtyři sedadla a po 
stání u odbavovací přepážky a cestě letištěm si na chvíli sedáme a asi si i 
zdřímneme. Po chvilce budím Hanku, že bychom měli něco dělat s těmi ringity, a 
tak se vydáváme k nejbližšímu obchodu. Jenže právě udeřila půlnoc a před 
nosem nám zatahují rolety. A podobně v ostatních obchodech. Během minuty 
jsou skoro všechny obchody zavřené. V jednom jsou ještě zákazníci a nestihli tak 
zatáhnout, ovšem když se vetřeme, tak nás jemně upozorní, že máme buď hned 
něco koupit a zaplatit, nebo odejít. Tak rychle vybrat neumíme, takže odcházíme 
z posledního otevřeného obchodu a ringity máme pořád v kapse. 

Poslední záchranou je mobilní stánek uprostřed plochy s obrázky durianu. Tady 
prodávají výrobky z proslaveného (chvalně i nechvalně) ovoce známého svým 
odporným puchem. Ve zdejších produktech je ovšem zápach ukryt pod vrstvami 
čokolády. Takže kupujeme nějaké bonbóny, sušený durian v čokoládě a hlavně 
dvě durianové čokoládové bonboniéry (při koupi dvou je výrazná sleva). 
Zjišťujeme, kolik nám zbylo, a přikoupíme sušené mango a sušený jackfruit v 
čokoládě. Konečně nám zbývá jen nějaká drobná mince, kterou si necháme na 
památku. 

Vše načneme až doma a vše je dobré. Jen pro durianové bonboniéry je slovo 
„dobré“ hodně nedostatečné. Jsou to asi nejlepší čokoládové bonbóny, jaké jsme 
kdy jedli. Kam se hrabou belgické pralinky. Je možné, že ne každému by 
chutnaly, my jsme ovšem nadšeni, výtečná čokoláda drží pohromadě skoro se 
roztékající jemňoučké durianové jádro s nezaměnitelnou chutí. Kdybychom to 
bývali byli tušili, tak si jich nakoupíme víc. 

Oproti očekávání a letovým plánům z minula neletíme největším dopravním 
letadlem A380, nastupujme do B777 s poloviční kapacitou. Náš stroj je zřejmě 
úplně nový, nebo má aspoň nové sedačky. Multimediální centrum v opěradle před 
námi přesahuje vše, co jsme dosud viděli, a to včetně cesty do Malajsie. 
Obrazovka přes celou šířku sedačky a pod ní je uložen na kabelu ovladač s 
dotykovým displejem nejméně 4“, nezávislým na velké obrazovce. Je možné tak 
dívat se na velké obrazovce na film a na ovladači sledovat cestovní info, nebo 
jako my při startu na velké mít kameru z ocasu a na malé pohled pilotů. Nebo 
jakoukoliv jinou kombinaci. Navíc na infoobrazovkách běží proužek s on-line 
zprávami ze světa. Nikoliv z doby před startem. Skutečně aktuální zprávy on-line 
(včetně té o spadlém letadle v Kanadě – no co, dvě letadla v jednom dnu 
nespadnou). 

V Dubaji nás čeká cesta vláčkem mezi terminály, to už známe, už jsme tu párkrát 
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přestupovali. Obrovskými výtahy, schopnými pojmout davy přestupujících 
pasažérů, jezdícími po vnější straně monumentální černé stěny pokryté tekoucí 
vodou, vyjdeme do správného patra, letíme z nového terminálu postaveného 
speciálně pro letadla A380, i když do Prahy samozřejmě A380 nepoletí. Čekáme 
bez 10 minut 5 hodin, kdysi jsme tady na letišti viděli stánek Emirates, nabízející 
cestujícím s čekací dobou přes 5 hodin prohlídku Dubaje zdarma, těch 10 minut 
pak zamrzí. Ale stejně na něj dnes nenarazíme, takže kdo ví, zda to ještě platí. 

Jsme po nočním letu docela unavení, nějaký čas jsme strávili na přesunu, 
nastupovat se začne s předstihem, takže většinu zbylého času strávíme na WiFi 
nebo spánkem. Obchodů moc otevřených není a jejich sortiment je stejně 
mezinárodní, neliší se příliš od pražského letiště, nic typického. Let by nebyl 
špatný, kdybychom nebyli tak unaveni z předchozí cesty. Takto mne bolí záda a 
nemohu usedět. 

Auto nás čeká přímo naproti východu v parkingu, ideální stav. Nasedáme a s 
přestávkou na nákup v hypermarketu jedeme domů. 

Musíme konstatovat, že jsme byli mile překvapeni, jak se nám líbilo. Hlavně pro 
Janu s Jirkou bylo mnoho bodů programu i mimo něj naprostou novinkou (noční 
prohlídka pralesa, bydlení v lodgi uprostřed národního parku, zvířata v areálu 
ubytování, treky pralesem s průvodcem i individuálně, želvy a žraloci v moři, 
doprava do kempu lodí, závěrečný pobyt na ostrově s divokou přírodou a 
nádhernými plážemi se šnorchlováním přímo ze břehu, dvoumetroví varani). My s 
Hankou jsme sice něco podobného v různých jiných místech zažili, ale to jsou 
věci, které nikdy neomrzí. 

Malajsie je nádherná země. Ať už bornejská část, tak i poloostrovní. Kupodivu je 
to i kulturní a rozvinutá země s moderními městy, kterou bohužel máme někdy u 
nás tendenci podceňovat jako nějakou zaostalou asijskou zemičku. Přitom v 
mnohém zaostáváme naopak my. Typickým příkladem jsou věže Petronas. 
Malajsie má i neskutečně krásnou přírodu, nejstarší pralesy na světě, scénické 
čajové plantáže, rajské ostrovy. Musí zaujmout začínajícího i zkušeného 
cestovatele. Pozitivně naladěným turistům se nemůže nelíbit, i když hnidopich by 
třeba nějaké kaňky na kráse našel. Ale ty my nikdy nehledáme. 

Poslední vzpomínkou na malajskou dovolenou je několik mailů od Shaukaniho, 
který asi ještě měsíc posílá postupně mailem fotky z naší cesty a dokonce i svou 
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rodinu. 
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