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Předtím, než začnu, seznámím vás trochu s Penangem, ostrovem, který se nachází na seve-
ru Malajsie poblíž Thajských hranic. Penang aneb perla orientu je ve světě známá jako nád-
herná a exotická destinace. Palau Pinang, jak mu tu místní říkají, je Panenský ostrov, který 
dostal své jméno díky všudypřítomným palmám, které se táhnou po plážích Penangu. 

Z ráje do perly 
orientu
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Po roce života na Maledivách jsme se s 
přítelem rozhodli, že se přestěhujeme 
do Malajsie, kde dostal nabídku práce. 
On už tu několik let předtím pracoval, a 
tak se těšil na známé prostředí. Já sice 
nebyla úplně připravena opustit Maledi-
vy, i když to takový ráj, jak si mnozí z vás 
myslí, nebyl, ale na druhou stranu mým 
snem je cestování, takže jsem na to kývla 
a vydali jsme se spolu vstříc novému 
dobrodružství. 

Navíc život v Malajsii má super výhodu a 
tou je fakt, že je to všude kousek a letenky 
vyjdou vcelku levně. Už jsme si i sepsali sno-
vé destinace, kam se podíváme - momentál-
ně píšu tento článek z Bali a můžu tak tuhle 
destinaci označit za splněnou. Ale o Bali 
třeba někdy příště. 

Já si ještě před přestěhováním odjela na 
Vánoce domů a přítel letěl přímo z Malediv 
směr Penang. Už první týden nám život 

naservíroval zážitek, na který jen tak neza-
pomeneme. Přítel si šel s kolegy na Štedrý 
večer posedět do baru. Jedna holka se 
krátce vídala s jedním Indem, který tam měl 
své kamarády. Ti hodili tomu mému něco 
do pití, a když se mu začalo dělat nevolno, 
nabídli mu, že ho doprovodí domů. 

Přítel doma odpadl kompletně a kluci 
ho okradli o naše peníze, GoPro, telefon 
atd. Další den strávil na policejní stanici a 
zvracením, takže opravdu Šťastné a veselé! 
Ten den mi napsal: „Ahoj, zdrogovali mě a 
okradli,“ a pak už nebyl on-line do následu-
jícího večera. Já byla doma na práškách, ale 
uklidňovala jsem se tím, že mi napsal, a tak 
je snad v pořádku. Další den mi povyprávěl, 
co se stalo. Naštěstí po mém příjezdu policie 
ty tři dopadla a věci nám vrátila. Peníze ale 
bohužel ne. Hlavní však je, že i když jsme se 
následující měsíc museli hodně uskromnit, 
tak jsme to přežili.

Začátek to nebyl podle našich představ, 
ale Penang nám to vynahradil. Po životě 
na Maledivách, kde má ostrov dokola 5 
kilometrů, díky čemuž jsem byla schopná 
chodit všude pěšky a netrvalo mi to déle 
jak půl hodinu, byl velký nezvyk začít žít zas 
ve velkoměstě. Než jsem odjela z Malediv, 
navštívila jsem na pár dní Colombo na Srí 
Lance a cítila jsem se děsně - jako jehla v 
kupce sena. Najednou někam dojet zabere 
autem třeba i hodinu či dvě. To samé platí 
na Penangu. Znám naše nejbližší okolí a 
historické centrum města, které je hodinu 
pěšky od nás. Zatím jsme bez motorky či 
auta, ale už se nemohu dočkat, až si pořídí-
me motorku a prozkoumáme i vzdálenější 
oblasti ostrova. 

Cítím se tu stále jako na dovolené, pršelo 
jen párkrát a teploty jsou tu vždy okolo 30 
stupňů. Penang je nádhernou turistickou 
destinací. Je to mix malajské, čínské a indic-
ké kultury s pozůstatky z dob britské koloni-
zace, a díky tomu je tu spousta zajímavých 
míst k vidění a prozkoumání. Malajsie je 
také zemí, která má díky své multikulturnos-
ti nejvíce svátků na světě. Každý měsíc je tu 
k vidění nějaký svátek či festival. 

Já za ty necelé dva měsíce viděla indicko-
tamalský festival Thaipusam a Nový čínský 

rok. Thaipusam byl nezapomenutelný, 
průvody tančících lidí, všude vůně vonných 
tyčinek a indického jídla, které jsem si tu 
zamilovala. Mezi lidmi se pohybují jedinci, 
kteří jsou většinou v jakémsi transu a jsou 
propícháni různě po těle - převážně mají 
piercing v jazyku, tvářích a poté na hrudi a 
zádech. Byl to pro mě šokující pohled. Ale 
moc jsem si to užila.

Další krásný příklad nádher tohoto ostrova 
je výlet do starého města zvaného Geor-
getown. Člověk si prochází historickými 
ulicemi z dob britské kolonizace, kde se 
malajské, čínské a indické kultury mezi 
sebou všemožně proplétají. Na jedné ulici 
jsem tu nalezla anglikánský kostel, čínský 
chrám, mešitu i hinduistický chrám, a to vše 
v rozmezí půl kilometru. 

Penang je rovněž hodně znám jako město 
street artu. V uličkách jsem objevila spousty 
kreseb na zdech, sochy a různé ozdoby. 
Každý rok je tu festival umělců a každým 
rokem tu přibývají nové výtvory. Nejzná-
mějším jsou Kluci na kole. Na letišti můžete 
dostat mapu, kde se tyto výtvory nachází a 
je tu dokonce i aplikace pro telefon, s kterou 
se můžete vydat na hon za uměním. Tohle 
město je rájem pro oči. Díky tomu byl Geor-
getown zařazen na list světových památek 
UNESCO. 

Já bydlím v nové části Penangu, kde jsou 
nákupní centra a obytné mrakodrapy. V 
jednom takovém bydlíme, v 16. patře, a i 
v této nové čtvrti vidím z balkonu na dva 
buddhistické chrámy, na jeden hinduistický 
a slyším modlitby z nedaleké mešity. 

Mé oblíbené jsou buddhistické chrámy. 
Jeden, který mám hned za rohem, v sobě 
ukrývá ležícího Buddhu, který je třetí nej-
větší na světě. Pod ním se skrývá místnost, 
ve které jsou stovky uren jeho oddaných. 
Okolo velkého ležícího Buddhy jsou jeho 
menší sochy, které jsou pokryty zlatem. 
Všechno v tomto chrámů se jen třpytí. Oči z 
toho přecházejí. 

Při první návštěvě nás dokonce pohostili 
skvělým obědem. Jen tak. Byli jsme tam jen 
my a mniši. Dostali jsme ovoce, polévku a 
poté asi 6 různých pokrmů. Paní, která se 

o nás starala, vyprávěla, jak už tam 30 let 
chodí dobrovolně pomáhat. Všechno na mě 
působilo tak příjemně, že jsem se rozhodla 
o víkendech být jejich dalším dobrovolní-
kem a poznat tyhle zajímavé lidi. 

A když už jsem se zmínila o jídle, Penang je 
vyhlášen jako město s nejlepším jídlem v 
Malajsii. Někteří, jako můj přítel, ho nazývají 
rájem jídla. Většina turistů sem dokonce 
jezdí hlavně za jídlem. A to především 

kvůli místním pouličním stánkům, které 
se nacházejí různě po Penangu. My vedle 
jednoho z nejznámějších bydlíme a docela 
často tam chodíme. Na malém náměstí se 
tu nalézá asi 50 stánků a každý se speciali-
zuje na nějaký pokrm. 

Oblíbená jsou tu jídla z čerstvých 
mořských plodů ten den vylovených. 
Ceny se pohybují okolo 5 ringitů, což je 
v přepočtu asi 32 korun. Já si tu oblíbi-
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Golf není hra určená jen snobům, stejně tak jako úspěch není 
určený jen bohatým. Pokud pátráte po tom, v čem je ukryto 
pravé kouzlo golfu, provedu vás nyní jeho světem, abyste i vy 
poznali, co užitečného vás může naučit.

Golf: Hra, která 
vás naučí bojovat 

i relaxovat

AUTOR: PETR POKORNÝ

G O L F

la různé polévky s kuřecím či kachním 
masem, nudlemi, plněnými knedlíčky a 
s různou exotickou zeleninou. Na závěr 
si jako desert dám vždy Muah Chee, což 
je rýžové těsto, které před vámi vždy 
nasekají a obalí v nadrcených arašídech s 
cukrem. Miluji to! Připomíná mi to chutí 
arašídy v cukru, jen to není tak sladké a je 
to žužlavé. 

Penang není jen o městě, umění a jídle. 
Uprostřed ostrova se rozléhá prales, jezero 
a řeky. Ačkoliv bydlíme v nové části města, 
na jedné straně máme výhled na moře a 
z druhé strany výhled na kopce a místní 
džungli. Během prvního víkendu jsme se 
vydali na výlet do pralesa. Myslela jsem, že 
ten den umřu. Po roce na Maledivách, kde 
nejsou kopce, mi výšlap na vrchol dal co 

proto. Byla to hodinová trasa do kopce po 
schodech. Bylo asi 32 stupňů a vlhkost se tu 
běžně pohybuje okolo 80 – 90 %. 

V polovině se mi začala motat hlava, začala 
jsem se třást a musela jsem si sednout. Ti, 
kdo mě znají, ví, že běhám, plavu, cvičím 
a nejsem žádná lemra. Ale po 14 dnech v 
ČR a mrazech moje tělo nebylo na tenhle 
teplotní šok připraveno. Když jsme konečně 
dorazili na vrchol, zjistila jsem, že mám na 
zádech potničky či malé puchýřky, jak se asi 
tělo snažilo bojovat s podnebím. 

Na vrcholu byla spousta lidí a dokonce ven-
kovní posilovna. Já umírala a pánové si tam 
posilovali. Chtěla jsem se nějak ochladit, 
ale jediné, co jsem dostala, byla horká voda 
– super. Po cestě zpět dolů jsme narazili 
na gang opic a vůdce smečky se na nás 
rozběhl s vyceněnými zuby. Přítel se oháněl 
sandálem a já na něj zaštěkala. Zabralo to a 
my jsme utíkali z lesa rychle ven. 

Jsem tu ani ne dva měsíce, neviděla jsem 
všechno, ale myslím si, že se tu rozhodně 
nudit nebudu. Pokud sem budete mít cestu, 
dejte vědět a já vám to tu ráda ukážu.           


