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ÚVOD

Malajsie, Singapur
a Brunej
Malajsii, Singapur a Brunej obývají kromě Malajců, Číňanů a Indů také početné
domorodé skupiny a bohatá kultura se projevuje ve velkém počtu slavností
a různorodé kuchyni stejně jako v tradiční architektuře a řemeslech. Velkým
lákadlem je nádherná příroda, za kterou se můžete vydat do řady malajských
národních parků s prvotřídními podmínkami pro pěší turistiku a pozorování
místní fauny a v řadě případů také s úchvatnými plážemi, starobylými deštnými lesy, rozsáhlými jeskynními systémy a řekami jako stvořenými pro rafting.
Malajsie, Singapur a Brunej jsou součástí Malajského souostroví, které se táhne od
Indonésie po Filipíny, a kromě etnického složení sdílí z velké části podobnou historii.
Všechny tři země byly významnými základnami na námořních trasách mezi dvěma hlavními asijskými obchodními mocnostmi Indií a Čínou a později hrály klíčovou roli při pronikání Portugalců, Nizozemců a Britů do nových východních teritorií. Moderní Malajsie
vznikla teprve v roce 1963, kdy se k federaci jedenácti poloostrovních států připojil
Singapur a spolu s ním také dvě bornejské části Sarawak a Sabah, i když Singapur v novém
státním celku vydržel necelé dva roky a v roce 1965 se stal nezávislým městským státem.
Brunej se rozhodla nabídku přistoupení k federaci odmítnout a nezávislost na Velké
Británii získala teprve v roce 1984.
V následujícím období měly Malajsie, Singapur a Brunej v oblasti jihovýchodní Asie
mimořádný ekonomický vliv. Brunej vyniká obrovským ropným bohatstvím, které místní
paternalistický režim šikovně využívá ke kontrole vlastních obyvatel, jimž zajišťuje vysokou
životní úroveň, zatímco Singapur nadále těží ze strategicky výhodné polohy a role významného oblastního obchodního centra. Malajsie se snaží svému jižnímu sousedu konkurovat
a v poslední době velkoryse investuje do průmyslu a infrastruktury, především dopravní
sítě a přístavů.
Z pohledu náboženství má nejvýraznější vliv v celé oblasti islám, který se mezi Malajci
rozšířil v průběhu čtrnáctého století, ale v singapurské čínské komunitě, tvořící až polovinu obyvatel, hraje významnou roli buddhismus a taoismus. Nepřehlédnutelná je také příNAHOŘE SOUOSTROVÍ PERHENTIAN NAPROTI ORANGUTAN, SEPILOK
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tomnost křesťanských a hinduistických menšin, takže na mnoha místech se na malém
prostoru setkáte s mešitami, čínskými chrámy a kostely. Velkým lákadlem jsou pro mnoho
turistů rázovité čínské, indické a domorodé slavnosti, za kterými doporučujeme vyrazit do
venkovských částí Malajského poloostrova nebo do vnitrozemí Bornea, i když mimořádná
etnická a kulturní různorodost je jasně patrná i ve velkých městech. Malajsie i Singapur
samozřejmě mají řadu potíží, ale v mnoha směrech by mohly sloužit jako vzorová ukázka
poměrně bezkonfliktního soužití mnoha odlišných národností.

Kam se vydat
Malajsijské hlavní město Kuala Lumpur (často označované pouze zkratkou KL) je dynamické centrum rychle se rozvíjející země, což je patrné na množství klimatizovaných nákupních pasáží, designových barů a elegantních restaurací v centru, stejně jako na stále se
rozšiřujících předměstích se stále rozlehlejšími průmyslovými zónami. Kuala Lumpur je
ale současně tradiční město, s úředníky v elegantních oblecích i tradičních oděvech, které
nesmějí chybět při svátečních příležitostech, a s hustou zástavbou výškových budov, která
skrývá – hlavně v historických částech jako Čínské město nebo Malá Indie – rázovité tržnice a pouliční stánky s jídlem.
Jen zhruba dvě hodiny jízdy z hlavního města na vás čeká „rodiště malajské civilizace“
Melaka se starobylou architekturou a příjemně poklidnou atmosférou, lákající k aspoň
dvoudenní zastávce. Na západním pobřeží stojí za pozornost ostrov Penang – místo první
britské osady na současném malajsijském území – s hlavním městem George Town, které
zaujme krásně rekonstruovanými domy z koloniálního období, zajímavou Čínskou čtvrtí
a celkově bohatou kulturou, takže není divu, že si spolu s Melakou vysloužilo zápis na se-
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ZAJÍMAVOSTI
• Malajsijská federace se skládá
z devíti sultanátů a států Penang,
Melaka, Sabah a Sarawak, posledních dvou na ostrově Borneo.
• Poloostrovní část Malajsie s hlavním městem Kuala Lumpurem a Východní Malajsii, která se nachází
v severní části Bornea, odděluje přes
600 kilometrů široký pás Jihočínského moře.
• Malajci tvoří jen něco přes polovinu z celkového počtu 32 milionů
obyvatel. Etnických Číňanů je přibližně 22 procent, domorodých obyvatel etnika Orang Asli (včetně dalších bornejských kmenů) je kolem
12 procent a etnických Indů zhruba
7 procent.
• Maličký, mimořádně prosperující
městský stát Singapur má rozlohu
pouhých 700 kilometrů čtverečních, ale celkem víc než 5,5 milionů
obyvatel, včetně poměrně početné
skupiny trvale usazených cizinců.
• Brunej leží ve východní části Sarawaku – který ji dělí na dvě části –
a ačkoli je desetkrát větší než Singapur, má necelou desetinu jeho
obyvatel.
• Malajsie a Singapur jsou parlamentní demokracie britského typu. V Malajsii se v roli konstitučního
monarchy Yang di-Pertuan Agung
střídají sultáni zastupující jednotlivé
státy federace, zatímco v Bruneji
vládne autokratický sultán.
• V malajsijských deštných lesích roste vůbec největší květina raflézie,
která může mít až metr široký květ
a „voní“ jako zkažené maso. Pojmenovaná je po přírodovědci a zakladateli Singapuru siru Stamfordu Rafflesovi.
• V minulosti v Malajsii převládalo
zemědělství a těžba nerostných surovin, ale v poslední době hraje stále
významnější roli průmysl – který
v případě Singapuru doplňuje námořní doprava a finanční sektor.
Brunej má zisky takřka výhradně
z těžby ropy a zemního plynu.

znam světového dědictví UNESCO. Bývalá britská horská základna Cameron Highlands sice koloniální atmosférou už dávno nevyniká, ale stále
láká chladnějším podnebím a krásnou přírodou
jako stvořenou k procházkám a pozorování ptáků
– i když na své si tu přijdou i milovníci golfu
a tradičního britského čaje o páté. V převážně malajské severní části Penangu musíme zmínit historicky významný Alor Star, poslední velké město
před hranicí s Thajskem, ale hlavní pozornost na
„odlehlém severu“ přitahuje ostrov Langkawi
s moderními letovisky a pohlednicově půvabnými
plážemi.
Východní pobřeží Malajského poloostrova je
převážně venkovské a kromě rustikálně poklidných vesnic láká také souostrovím Perhentian
a ostrovem Tioman, kde se setkáte s početnými
baťůžkáři i skupinovými výpravami. Hlavní oblastní město Kota Bharu (ležící poblíž severovýchodní hranice s Thajskem) je podobně jako o něco jižnější Kuala Terengganu vyhlášené především
tradičními malajskými řemesly.
Cesta vlakem nebo po silnici do hornatého vnitrozemí Malajského poloostrova nabízí příležitost
k zastávce v nádherném národním parku Taman
Negara s tropickým deštným lesem, rozlohou celých čtyř tisíc kilometrů čtverečních a především
cestami kolem přírodních lizů, úkryty ke sledování zvěře, chodníky v korunách stromů, vápencovými jeskyněmi a vodopády, které vás spolehlivě
zabaví na několik dní. Velkým lákadlem je možnost setkání s nyní již bohužel nepočetnými příslušníky domorodého etnika Orang Asli, kteří
v národním parku stále žijí polokočovným způsobem svých předků.
Hlavní vstupní branou do ostrovních (bornejských) malajsijských států Sarawak a Sabah je bývalé hlavní koloniální město Kuching, odkud se
dá pokračovat krátkou výpravou k nedalekým
ibanským dlouhým domům v národním parku
Batang Ai. Severně položené město Sibu u řeky
Rajang je oblíbeným výchozím bodem k cestám
NAPROTI ODSHORA VEČERNÍ TRH, KUALA LUMPUR; KELABITSKÁ VYSOČINA
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do méně vyhledávaných ibanských, kayanských a kenyahských dlouhých domů a pozornost si rozhodně zaslouží i severně situovaný národní park Gunung Mulu s pozoruhodnými
vápencovými skálami a úchvatnými jeskyněmi, které voda vyhloubila v nitru místních
kouzelných hor. Ještě odlehlejším cílem je východně položená vysočinská část Kelabit
Highlands s příjemně svěžím ovzduším a skvělými podmínkami pro delší pěší túry.
Bohatou faunu najdete v celé Malajsii, ale nejvíc turistů za ní míří do východního státu
Sabah s hlubokými, dobře zachovalými lesy s početnými slony, orangutany, opicemi nosatými, zoborožci a také vzácnějšími druhy včetně levharta obláčkového. Na jihovýchodních
ostrovech, především na ostrově Sipadan, najdete jedny z nejlepších světových potápěčských lokalit s bohatou mořskou faunou, a zapomenout nesmíme na možná nejznámější
zajímavost, 4095 metrů vysokou žulovou horu Mount Kinabalu, kterou lze zdolat bez horolezeckých zkušeností a speciálního vybavení (i když nikoli levně). Nejvýhodnější základnou (nejen) k výstupu je moderní, mile živé hlavní sabahské město Kota Kinabalu.
Při první cestě do jihovýchodní Asie je snadným vstupním bodem bezpečný a dobře organizovaný Singapur, malý městský stát s prvotřídní moderní infrastrukturou, vynikajícím
FAUNA
Poloostrovní část Malajsie, Borneo a Singapur jsou ideální destinace pro milovníky zvěře, kteří
se mohou těšit na více než 600 druhů ptáků a 200 druhů savců včetně slonů indických, medvědů malajských, tygrů, tapírů, muntžaků, gibonů, zoborožců a krajt. Na Borneu si zaslouží
pozornost především opice nosaté s typicky bambulovitým protáhlým nosem a orangutani,
jejichž malajský název lze přeložit jako „muži lesa“, a kteří žijí v přirozeném prostředí už jen na
Borneu a Sumatře. Podobně pestrá je mořská fauna. Potápěči běžně narazí na žraloky dlouhoploutvé, klauny a soltýny a také karety obrovské a karety pravé, které kladou v nočních
hodinách na písčitých plážích vejce. Části primárního deštného lesa se zachovaly dokonce
i v jednoznačně urbanistickém Singapuru, kde je možné narazit na makaky jávské.
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Autoři doporučují
Naši autoři procestovali celou Malajsii, Singapur
i Brunej – od kualalumpurských nákupních pasáží přes sarawacké dlouhé domy až po národní
park Taman Negara a horu Kinabalu – a dále
vám nabízejí výběr nejzajímavějších míst a zážitků.
Pozorování zvěře Na mnoha místech narazíte
na zoborožce a makaky jávské, slony můžete pozorovat u řeky Kinabatangan (viz str. 434), opice
nosaté v národním parku Bako (viz str. 339)
a orangutany v Sepiloku (viz str. 431) a Semenggohu (viz str. 342).
Nejlepší laksa Slavnou polévku, mnohými považovanou za hlavní oblastní specialitu, můžete
ochutnat především v Penangu (str. 161), Singapuru (str. 543) a Kuchingu (str. 331).
Stínové loutky Kouzelné představení tradičních stínových loutek wayang kulit na vás čeká
například v Kulturním centru v Kota Bharu
(str. 224).
Úžasné jeskyně Nejrozsáhlejšími jeskynními
systémy se pyšní Sarawak – nejzajímavější najdete na území národního parku Gunung Mulu
(str. 372) a archeologicky nejvýznamnější v národním parku Niah (str. 368).
Exotické sladkosti Milovníci sladkostí můžou
vyzkoušet například ABC – ledovou tříšť s kondenzovaným mlékem, výrazně barevným ovocným sirupem a dalšími pochoutkami (str. 42).
Želví hnízdiště K nejlepším místům k večernímu pozorování želv při kladení vajec patří sabahský Turtle Islands Park (viz str. 433).
Městská panoramata Nádherný výhled se naskýtá z vrcholu věže Menara KL (str. 78), stejně
jako ze singapurské vyhlídky SkyPark (str. 506).
Nejživější slavnosti K nejrázovitějším patří
(místy trochu drsné) oslavy hinduistického svátku Thaipusam u kualalumpurských jeskyní Batu
(str. 106).
Bizarní rostliny K nejpozoruhodnějším rostlinám patří nevábně vonící raflézie, na kterou narazíte mimo jiné ve státním parku Royal Belum
(str. 136), v národním parku Gunung Gading (str.
343) a v oblasti Tambunan (str. 447).

Tímto naše doporučení ani zdaleka nekončí.
Označili jsme oblíbená místa – úchvatně situované hotely, příjemné kavárny, výjimečné restaurace − a v průvodci je označili symbolem  .
NAPROTI SLONI ODSHORA ABC; STÍNOVÉ LOUTKY
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KUPECKÉ DOMY
Během procházek Singapurem a malajskými městy často narazíte na řady kupeckých domů
− dvou- nebo tříposchoďových budov s tradičně přízemním obchodem a obytnými prostorami v poschodí a v zadní části −, které zaujmou trochu odsazeným průčelím lemovaným úzkým
průchodem „na pět stop“ („five-foot way“), jenž vzniká převislým horním poschodím a poskytuje nakupujícím útočiště před deštěm a spalujícím slunečním žárem.
Typickým rysem kupeckých domů je kombinace různých architektonických stylů, na průčelí
si můžete všimnout západních prvků včetně okenic a štítů, zatímco uvnitř se často nachází
otevřená část ve stylu čínských domů s atrii. Domy z počátku dvacátého století bývají zdobené sloupy, štukováním s květinovými motivy a krásnými keramickými kachly, zatímco na domech z pozdějšího období najdete decentnější art deco prvky. V osmdesátých letech minulého století bohužel tradiční kupecké domy vyšly z módy a jejich moderní verze působí často
výhradně funkčně a fádně. Řadu starších kupeckých domů se podařilo zachránit jako sídla
moderních restaurací a butikových hotelů.

dopravním spojením, západní úrovní hygieny – a bohužel také západními cenami. Ostrov
potěší také fascinujícími čínskými a indickými částmi, zajímavými historickými muzei, koloniální architekturou a množstvím velkých i malých obchodů, takže se tu nebudete nudit
ani při delší zastávce. Singapur se právem těší pověsti jednoho z hlavních asijských gastronomických center s množstvím lahůdek různých národních kuchyní, které můžete ochutnat u stánků na tržnicích stejně jako v elegantních restauracích supermoderních hotelů.
V maličkém sultanátu Brunej – tak trochu uvězněném mezi dvěma částmi východního
Sarawaku – na vás čeká především hlavní město Bandar Seri Begawan s mimořádně zajímavou vodní vesnicí Kampung Ayer s domy na kůlech nad řekou Brunej a k tomu několika zajímavými muzei a mešitami, ale zmínku si zaslouží také řídce osídlený distrikt
Temburong s krásně zachovalým deštným lesem na území národního parku Ulu
Temburong, který zaujme také množstvím zvěře.

Kdy vyrazit na cestu
Průměrné teploty se v Malajsii, Singapuru i Bruneji přes den drží kolem 30 °C a celoročně
je třeba počítat s vysokou vlhkostí. Během celého roku vás mohou překvapit přeháňky (většinou odpolední), které ale obvykle netrvají dlouho a obloha se většinou rychle vyjasní.
Počasí nejvýrazněji ovlivňují severovýchodní monzuny, s kterými přichází část roku místními označovaná za období dešťů. Nejpatrnější je jejich vliv na východním pobřeží poloostrovní části Malajsie a v západní části Sarawaku, především od konce listopadu do poloviny února, kdy přicházejí nejsilnější lijáky. Na západním pobřeží Malajského poloostrova
a v Sabahu jsou nejvlhčími měsíci září a říjen. Monzunové deště bývají hodně prudké
a dlouhé (někdy trvají dvě i tři hodiny) a výrazně ovlivňují život místních obyvatel i pobyt
turistů, kteří se například v přímořských částech nedostanou na ostrovy, protože rozbouřené moře je pro lodě příliš nebezpečné. V horských oblastech jako Cameron Highlands,
Kelabit Highlands a dalších částech Malajsie včetně výše položených národních parků prší
častěji, neboť horské vrcholy přitahují mraky prakticky během celého roku.
Nejvhodnější je k návštěvě období od března do počátku října, kdy se není třeba bát nejsilnějších dešťů a kdy není tak vlhko, i když začátkem a koncem uvedeného časové rozpětí
je třeba počítat se značným dusnem souvisejícím se slabými větry. V lednu a únoru sice
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hodně prší, ale pobyt dokážou výrazně zpříjemnit a ozvláštnit velké svátky a slavnosti,
včetně oslav čínského Nového roku a hinduistického svátku Thaipusam. Bezprostředně po
období dešťů se můžete těšit na bujně zelenou přírodu a spoustu vody v řekách a vodopádech, ale hodně turistů si v této části roku stěžuje na vysokou vlhkost. Koncem května
a začátkem června se konají dožínkové oslavy sklizně rýže, které zaujmou především
v Sabahu (kde jsou známé jako Kaamatan) a Sarawaku (Gawai), kde k nim kromě bujného
veselí patří spousta rýžového vína a nezbytná hudba a tanec. Nejzajímavější jsou samozřejmě v tradičních dlouhých domech, ale nezklamou ani formálnější oslavy v Kota Kinabalu
a dalších městech.

PRŮMĚRNÉ DENNÍ TEPLOTY A SRÁŽKY
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TRASY

Nejzajímavější trasy
Malajsie, Singapur a Brunej zabírají velkou plochu, takže všechny tři země si během
jednoho výletu důkladně prohlédnout nejde. Proto vám nabízíme tři doporučené
trasy, které zaberou jeden až tři týdny a nabídnou vám zajímavé seznámení s jednotlivými oblastmi. Poloostrovní okruh je jednoznačně nejpestřejší, ale zájemce o outdoorové aktivity asi zaujme především výprava na Borneo. Samotný Singapur je spíše destinací na prodloužený víkend, ale cestu si lze snadno prodloužit výpravou do
severních částí poloostrovní Malajsie.
2 Cameron

POLOOSTROVNÍ OKRUH
Poloostrovní kruh zabere zhruba tři týdny a nabídne seznámení s hlavními zajímavostmi této
části Malajsie.
1 Kuala Lumpur Malajsijské hlavní město zaujme nablýskanými nákupními pasážemi, zajímavou moderní i historickou architekturou, pestrou
směsí muslimské, čínské a hinduistické kultury
a jednou z nejlepších nabídek pouličního jídla. Viz
str. 66
POLOOSTROVNÍ OKRUH

THAJSKO

OKRUH SINGAPUREM A MELAKOU

5
6

4
7
8
2
3

POLOOSTROVNÍ
MALAJSIE
1

Highlands Bývalá koloniální
horská základna v současnosti láká hlavně
rustikální atmosférou a skvělými lesními
cestami. Viz str. 138
3 Pangkor Island potěší mile nenucenou
atmosférou pobřežního letoviska, která láká především malajsijské rodiny s dětmi.
Viz str. 125
4 Penang je vyhlášený starobylou architekturou, výstředními chrámy, překvapivě
bujnou zelení a také vlastní národním parkem. Viz str. 146
5 Kota Bharu patří k místům, kde můžete
sledovat představení stínových loutek i příběhy z hinduistických eposů. Viz str. 221
6 Souostroví
Perhentian
nadchne
úchvatnými tropickými plážemi a prvotřídními podmínkami ke šnorchlování a potápění. Viz str. 231
7 Jungle Railway Během pomalé jízdy starobylou železniční tratí uvidíte řadu malebně ospalých měst, maličkých osad a venkovských tržnic. Viz str. 204
8 Národní park Taman Negara patří k vůbec nejstarším deštným lesům s množstvím
zvěře a dlouhými cestami, na kterých se dá
snadno strávit celý týden. Viz str. 191

OKRUH SINGAPUREM A MELAKOU
6

INDONÉSIE

8

SINGAPUR
1
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Okruh Singapurem a Melakou nabízí seznámení s vynikajícím jídlem a bohatou historií
a dá se zvládnout zhruba za týden.
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TRASY
1 Little

India, Singapur Singapurská rázovitá

část Malá Indie nadchne zajímavými chrámy,
obchody se sárí a zlatými šperky a jedním z nejrušnějších ostrovních trhů. Viz str. 490
2 Chinatown, Singapur V Čínské čtvrti se můžete těšit na staré kupecké, atraktivní restaurace a trhy a také na slavný chrám s Buddhovým
zubem (Buddha Tooth Relic Temple) a spoustou dynamicky působících soch. Viz str. 496
3 Night Safari, Singapur Singapurská zoologická zahrada nadchne pestrou přehlídkou zajímavých zvířat, ale hlavním lákadlem je Noční
safari s tygry, levharty, slony a nosorožci. Viz
str. 514
4 Bukit Timah, Singapur Poslední část singapurského deštného lesa nabízí snadné seznámení s džunglí a kromě množství pestrobarevných ptáků potěší absencí obtížných pijavic.
Viz str. 513
5 Singapurské jídlo Singapur patří k hlavním
gastronomickým centrům jihovýchodní Asie
a potěší pestrým výběrem specialit mnoha národních kuchyní včetně indické, čínské a malajské. Viz str. 536
6 Istana Kesultanan, Melaka Melacký palác
Kesultanan pochází z patnáctého století a postavili ho bez jediného hřebíku. Viz str. 277
7 Baba-Nyonya

Heritage Museum, Melaka

Zajímavé muzeum láká tradičními interiéry
s keramickými obklady, lucernami a vyřezávanými dekoracemi a seznámením s původní peranakanskou kulturou, která v současnosti přežívá v podstatě už jenom v jídle. Viz str. 279
8 Bukit China, Melaka Vyvýšený hřbitov zaujme čínskými obloukovými hroby, včetně nejstarších ze sedmnáctého století. Viz str. 281
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SARAWAK A KINABALU
Cesta nejodlehlejšími částmi Malajsie zabere
minimálně tři týdny.
1 Kuching Malé, ale moc pěkné hlavní sarawacké město zaujme pozoruhodnou etnologickou sbírkou a nabídne také skvělý jednodenní výlet do orangutanní záchranné stanice
Semenggoh. Viz str. 321
2 Národní park Bako Nejstarší sarawacký národní park potěší nijak rozlehlým, ale dobře zachovalým pobřežním lesem s vodopády, opicemi nosatými a bizarními masožravými
rostlinami. Viz str. 339
3 Batang Ai Během vyjížďky nádherným poříčním lesem v tomto často přehlíženém národním parku můžete navštívit také místní obyvatele v tradičních dlouhých domech. Viz str. 345
4 Národní park Gunung Mulu láká nádhernou džunglí – kterou si užijete především během třídenní výpravy k vápencovým skalám –
a úchvatným jeskynním systémem. Viz str. 372
5 Miri je oblíbený výchozí bod k výpravám do
odlehlejších částí Sarawaku a Sabahu, zejména
do jeskyní v národním parku Niah, které byly
osídleny už před více než 40000 lety. Viz
str. 362
6 Bario je výhodně položená základna k několikadenním cestám k odlehlým kelabitským
dlouhým domům a na horu Murud. Viz str. 380
7 Kota Kinabalu Hlavní sabahské město láká
rušnými tržnicemi, částí tradičních domů nad
vodou a zajímavým muzeem místní domorodé
kultury. Viz str. 393
8 Kinabalu Park V malé rezervaci kolem větrné hory Kinabaulu najdete jedny z nejnáročnějších tras celé Malajsie. Viz str. 417

SARAWAK A KINABALU
8
7

BRUNEJ
5
4
6

MALAJSIE

1

2
3
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Poděkování
Marco Ferrarese Děkuji Andy Turnerovi, který mi práci
zadal, Richardu Limovi za jeho nedocenitelnou pomoc
během dokončování průvodce, Helen Abramsonové za
pečlivou redaktorskou práci a především mé ženě Kit Yeng
Chan, která mě při nesčetných cestách opět bezpečně
navigovala a poskytovala mi morální oporu. Dík si zaslouží
také všichni, kdo jakýmkoli způsobem přispěli v jednotlivých etapách přípravy: v Penangu Gareth Richards z knihkupectví Gerakbudaya Bookshop, Rebecca Duckett-Wilkinson, Cole Yew ze Soundmaker, Paul Augustin a všichni jeho
přátelé, kteří se se mnou podělili o informace o bohaté
umělecké scéně v George Townu, v Taipingu Yin a Sojourn
Beds & Cafe, v Ipohu CP Lo, Anba Razen a Law Siak Hong,
v Tanah Ratě Gerard s rodinou, v Lenggongu Hock Seng Ng
a Pinky Mok, která mě brala jako člena rodiny, na ostrově
Pangkor Mohan, Bavanni a veškerý personál z penzionu
Nipah Guesthouse, na Langkawi Kay Mohlman a Richard
Krause za postel a spoustu legrace, v Kuala Lipisu Mister
Appu za trekingové informace, v Jerantutu a Taman
Negaře Auntie Angie a NKS Travel, v Dabongu Pak Din
a Rose House. A na neposledním místě musím poděkovat
divokému slonu, který se po dlouhých deseti letech cest
křížem krážem celým poloostrovem konečně zjevil a udělal
mi nesmírnou radost.
Richard Lim Mé díky si zaslouží bez konkrétního řazení:
zaměstnanci Sabah Tourism, hlavně Robin, Diana a Noredah, Rodzan a Norliza ze Sabah Parks, Lucy a Karen z Kuala
Kinabalu, Anton, C.K., Gert a další ze Sandakanu a okolí,
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Itisha, Simon a Suzan z Lahad Datu, Orou Sapulot, K. Ravi
Mandalam, Rory a Kay, Melanie a Aida, Gavin Bate a Tom,
Ann Otegil, James Burns, Cede Prudente, Surin Suksuwan,
Elyrice, Janice Nga, Robin Hanbury-Tenison, Sophie Grig,
Harrison Ngau, Maurice Balang a Gareth, Singapore
Tourism Board, John Gee, Michael Meyer, Quek I-Gek
a lidé z Bukit Brown. Především ale děkuji rodině, Davidu
Leffmanovi a Ooi Kee Beng.
Simon Willmore Nejdřív bych rád poděkoval Annabelle
za to, že od začátku chápala mou vášeň pro Malajsii
(upřímně si myslím, že je to jedna z nejúžasnějších zemí na
světě) a že mě nechala, abych se tam tolikrát vrátil – moc
tě miluju. Toine, Philip, Alberto, Rachel a Andrei si zaslouží
díky, že se jako vždy postarali o starého přítele, a Jazmin
s rodinou, Sonny a Justin za vytrvalý doprovod. A nakonec
díky celému týmu z RG, hlavně Andy, Georgii a Joeovi –
báječně se mi s vámi spolupracovalo.
Charles Young Především chci poděkovat své ženě Qing
za její vytrvalost na cestách a díky si zaslouží také Emma,
Andy a Georgia z RG, Kester a Anna za jejich pohostinnost,
Kang, Zeck a Deen z Kota Bharu, Awi z Terengganu za
podporu mé baťůžkářské duše, sarawakská banda z Cheratingu, Antoine a Lolo z lesní správy, Paul z AAB v Kuchingu,
Julian a jeho rodina z Baria a samozřejmě všichni Malajsijci,
na které jsme na cestách narazili a kteří byli jako vždy
přátelští, vstřícní a ochotní.

27.1.2020 10:56:51

