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Malajsie
Do Malajsie mÛÏete pﬁiletût,
pﬁiplout, nebo dojít pû‰ky ze sousedního Thajska, coÏ byl i ná‰ pﬁípad. Druh˘ den uÏ jsme louhovali svá unavená tûla v kﬁi‰Èálovû
ãistém a jako ãaj teplém moﬁi na
ostovû Perhentian Kecil, se zaãátkem monzunové sezony (listopad
- únor) konãí ta turistická, pak se
dají spoãítat turisté na nejnav‰tûvovanûj‰í a nejdel‰í Long Beach
na prstech rukou, s trochou ‰tûstí
tam potkáte i krajany, coÏ se stalo nám. Sousední ostrov Perhentian Besar je sice vût‰í, ale v tuto
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Země za jejíž názvem si
každý představí tropické
pralesy na ostrově Borneo,
někdo Petronas Twin Towers v hlavním městě Kuala Lumpur, málokdo ještě
čajové plantáže nebo nádherné pláže, to vše je Malajsijská federace.
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dobu je tam otevﬁen˘ jiÏ jen jeden
hotel. Tady asi tﬁi a jedna restaurace. Je zde idylick˘ klid, v sezonû bychom si tady asi moc neodpoãinuli.
Vydáte-li se smûrem k hlavnímu
mûstu pozemní cestou, pojedete
kolem ãtyﬁ a pÛl tisíce kilometrÛ
ãtvereãn˘ch národního parku Taman Negara s pÛvodním pralesem
star˘m údajnû 135 milionÛ let,
a tedy jedním z nejstar‰ích na svûtû. Velká zvíﬁata, jako tﬁeba tygra
nebo slona, zﬁejmû nepotkáte, ale
cikád, moskytÛ, mravencÛ, zoboroÏcÛ, veverek, leguánÛ, makakÛ
a tropického poãasí si uÏijete dost.
Doslova atrakcí je nejdel‰í stezka
ze zavû‰en˘ch mostÛ, 450 metrÛ
dlouhá Canopy Walkway, kde
máte moÏnost místy aÏ z v˘‰ky 40
metrÛ pozorovat Ïivot ve vûtvích
pralesních velikánÛ.
Kuala Lumpur (ãesky Bahnit˘
Soutok), metropole jejíÏ prosperita je zãásti zaloÏena na ãínsk˘ch
obchodnících a ekonomech, a na
blízkém a úspû‰ném Singapuru, je
jen 1,5 milionové mûsto. Nejvût‰í
zajímavostí jsou vûÏe státní tûÏební spoleãnosti Petronas, jejichÏ
452 metrÛ a 88 pater jiÏ není svûtov˘ primát, ale padesát jedna
metrÛ dlouh˘ dvoupatrov˘ Skybridge mezi vûÏemi, ve 170 metrech
nad zemí, je unikátní. Dostanete
se tam zdarma, staãí si po ránu vystát frontu na poﬁadník. Dal‰í pohled na mûsto, sice uÏ za nûjak˘
ten peníz (20 RM = cca 125 Kã),
ale zato z vût‰í v˘‰ky, máte moÏnost si dopﬁát ze ãtvrté nejvy‰‰í te-

levizní vûÏe na svûtû Menara
(ãesky VûÏ), z vyhlídkového podlaÏí ve 276 metrech nad zemí,
a to je‰tû stojí na kopci.
Cestou z mûsta na severozápad se po odboãení z dálnice po
47 kilometrech zatáãek dostanete do Tanah Rata na Cameron
Highlands, na vysoãinû, které se
pﬁezdívá „zahrada Malajsie“. Pro
její pﬁíjemné klima okolo 1500
m n.m. si ji jako místo pro rekreaci oblíbili jiÏ brit‰tí kolonizátoﬁi, ãajovníku se zde daﬁí,
máte moÏnost nav‰tívit plantáÏe
i továrny na zpracování ãaje,
a ochutnat a zakoupit místní ale
i dovezené druhy. V úrodn˘ch
údolích jsou i zeleninové farmy,
na kopcích pﬁevládají je‰tû tûÏko
prostupné horské de‰tné lesy,
které je moÏno prozkoumat na
nûkolika málo skromnû znaãen˘ch stezkách. Opatrnost, dobrá
kondice a orientace jsou nepsan˘mi podmínkami. Na trailu ã. 1
bylo jiÏ nûkolik pﬁípadÛ pohﬁe‰ování a úmrtí, nevûﬁil jsem ani
já varování v kniÏních prÛvodcích a dûsivá historka domorodce kterého jsem si k odboãce na
stezku stopnul mû k jeho údivu
od úmyslu neodradila, na trail
jsem se vydal sám, poslední 2
km jsem sice v prudkém kopci
zdolával 2 a pÛl hodiny, místy
jsem se témûﬁ plazil mezi koﬁeny
stromÛ ra‰elinou, ale bez úhony
jsem na 6.666 stop vysok˘ Brinchang vystoupil.
Malajsie je islámská zemû,
MalajcÛ je asi 55 %, âíÀanÛ
25 %, díky minulosti jako britské kolonie i pár desítek procent
IndÛ, a pochopitelnû spousta
pﬁistûhovalcÛ nejen z dal‰ích
asijsk˘ch zemí. Této národnostní rozmanitosti odpovídá i kuchynû, hlady byste umﬁít nemuseli, je opravdu z ãeho vybírat,
slu‰nû se najíte uÏ za 20 – 30 Kã
a ani nemusíte mít obavy ze
zdravotní závadnosti.
Cenovû je Malajsie srovnatelná s Thajskem, tedy pﬁíjemnû
levná, coÏ se nedá ﬁíci o letence,
ale vyplatí se to. AÏ vám budou
vracet pas s v˘stupním razítkem,
nezapomeÀte se rozlouãit „Selamat tinggal“, tﬁeba se je‰tû nûkdy
vrátíte...

www.cikcak.wz.cz
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