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I  love
Menorka

Menorka ako letná dovolenková destinácia je jednou z horúcich 
noviniek cestovnej kancelárie Satur. Cestovka ponúka pobyty na 
dvoch najvychytenejších plážach na Menorke, na Cala Galdana 
(hotel Sol Gavilanes a Villas Galdana Palm), ktorá sa zároveň 
považuje za jednu z najkrajších a Cala

,
 n

,
 Bosch za jednu 

z najobľúbenejších pláží ostrova (hotel Sol Falco, Princesa Playa 
a ako tip Saturu hotel Primasol Siesta Playa). Čo sa ubytovania týka, 
prevažujú klubové hotelové komplexy priamo na pláži alebo v jej 
tesnej blízkosti. Stravovanie od režimu all inclusive cez polpenziu až 
po individuálny jedálniček vo villas – na svoje si môže prísť každý.
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Do redakcie sme dostali list. Poslal nám 
ho neznámy Menorčan a či už to bol 
obyčajný obyvateľ tohto španielskeho 
ostrova alebo jeho významný predstaviteľ, 
či už vyzeral ako ozajstný človek z mäsa 
a kostí alebo od hlavy po päty vymyslený 
výplod niečej fantázie, jedno je z jeho 
listu jasné. Svoj ostrov miluje a chce nám 
ho predstaviť v tom najkrajšom svetle. 
Menorka nie je len „malá Malorka,“ píše 
a vzápätí dlhým výpočtom jej osobitostí 
vyvracia toto všeobecne zaužívané klišé. 
Z jeho listu vyberáme...



marecmarec

iba zľahka opečiete na terase na barbecue grile. Ráčite bylinky na 
dochutenie?, pýta sa náš Menorčan. Rastú všade vôkol vás!, odpovedá 
si vzápätí. A čas prípravy obeda? Kým si váš partner zapláva niekoľko 
dĺžok v privátnom bazéne, ktorý si užívate len vy a vaša rodina. 

Kto neholduje reštauračnému 
systému all inclusive, ale radšej sa 
každý večer vyberie na prieskum 
lokálnych reštaurácií a barov, 
pre toho je napríklad Villas 
Galdana Palms tou najlepšou 
voľbou. Slovíčko Galdana v názve 
vilového komplexu nám pisateľ 
listu podčiarkol žltou fixkou. 
O chvíľu sa dozvieme prečo. 

Panenské pláže
„Náš ostrov je rozdelený akoby na 
dve oblasti. Pobrežie na severe má 
vďaka kopcovitému terénu oveľa 
dramatickejší ráz a pôsobí trochu 
rozorvane. Piesok na plážach 
hrá červenohnedým odtieňom, 
je hrubší a príroda vôbec tu 
ukazuje svoju divokejšiu tvár. Juh 
je miernejší, láskavejší, zvlnené 
pobrežia lákajú na prechádzku 
a vzduch lačne nasáva omamnú 
vôňu píniových lesov, ktoré 
lemujú belostné pláže.“ A akoby 
vedel čítať myšlienky a odpovedať 
na ešte nevyslovené otázky náš 
menorský priateľ (lebo už ním 
je, už si nás svojím bukolickým 
spevom celkom získal) sa ďalej 
rozpisuje o krásnych plážach 
a plážičkách, o čarovných 
zálivoch, ktoré on volá calas, tých 
blízkych (spätých s rušnejšími 
turistickými strediskami) i tých 
celkom vzdialených (kde 
môžete byť sami... Alebo takmer 
sami). Ďalej vysvetľuje, že na 
Menorke často používaný výraz 
„panenské pláže“ samozrejme 
neznamená, že ich jakživ 
žiaden turista nenavštívil. 
Týmto pojmom sa označujú 
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Na margo „malej Malorky“ pisateľ hneď v 
úvode listu upozorňuje, že jeho ostrov je druhý 
najväčší v Baleárskom súostroví. Pred ním je... 
áno, jeho väčšia sestra Malorka, za ním však ešte 
Ibiza a Formentera. Menorka s rozlohou 668 km 

štvorcových zaberá dĺžku vyše 50 km a široká je 16 km. Na ostrove žije približne 82 000 obyvateľov 
vrátane nášho pisateľa a celej jeho rozvetvenej rodiny. Podľa neho sú Menorčania ľudia s veľmi silnou 
osobnosťou a (nasledujúce slová zdôraznil blankytne modrou fixkou) svojím charakterom celkom 
odlišní od iných obyvateľov Baleár. „My, Menorčania, sme hrdí na svoj pôvod a ctíme si svoje národné 
tradície a zvyky,“ citujeme z listu. „Naša mentalita je odlišná od ostatných Španielov: sme pokojnejší 
a svoj južanský temperament držíme pekne pod pokrievkou. Krv nám v žilách nevzkypí pri každej 
príležitosti. Možno na prvý pohľad pôsobíme trochu uzavreto, ale je to naozaj len na prvý pohľad.“
Svoju teóriu odlišnosti od iných Španielov autor týchto riadkov ešte znásobí, keď ďalej píše, že 
menorský pospolitý ľud neuznáva býčie zápasy a na ich ostrove nenájdete jedinú býčiu arénu. Takzvané 
umenie toreadora nie je nič, z čoho by bol Menorčan nejako zvlášť „paf“ (voľný preklad − pozn. red.)
Na druhej strane si vraj Menorčania veľmi potrpia na hostí, ktorí na ich ostrov prídu stráviť 
vysnívanú dovolenku. Z pisateľových slov je nad slnko jasnejšie, že uprednostňujú dobrú 
spoločnosť: „Menorka nie je žiadna masová turistická destinácia, veď takmer päťdesiat percent 
ostrova tvorí panenská príroda! Na celom ostrove platí zákaz výstavby výškových hotelov a všetky 
budovy musia byť v súlade s okolitou prírodou.“ Ďalej nasleduje text opäť vyznačený tentoraz 
jasne ružovou fixkou (a s troma pridanými výkričníkmi): „Na našom ostrove nájdete iba 60 tisíc 
hotelových lôžok. Počet turistov je teda obmedzený!!!“ Prevažujú bohatí Španieli najmä z Barcelony, 
ktorí si na ostrove vo svojich prázdninových vilách užívajú leto a tiež Briti, Nemci už pomenej. 

Menorka forever
Náš pisateľ sa ďalej zaoberá porovnávaním Malorky a Menorky. Očividne mu ide o to, predstaviť 
Menorku ako svojbytný ostrov, majúci právo na svoje vlastné miesto pod slnkom − nie iba v tieni 
väčšej Malorky. Samozrejme, že aj na Malorke jestvujú čarovné miesta, ktoré pôsobia tak, akoby 
sa ich ľudská noha ešte nedotkla, samozrejme, že aj tam možno nájsť vily roztrúsené v tropických 
záhradách, skryté pred nežiaducimi pohľadmi turistov. Avšak iba Menorka má to privilégium, že 
je skutočným ostrovom víl (a náš sympatický Menorčan tým iste nemyslí morské víly), menších či 
väčších rodinných viliek a apartmánových rezidencií, ktoré človeku uprednostňujúcemu dovolenku 
ďaleko od hlučného davu, poskytnú ozajstné súkromie. „Boli ste niekedy v rušnom stredisku El 
Arenal na Malorke?“, pokračuje trochu uštipačne náš pisateľ. „A povedali ste si Never more? Príďte 
na niektorú z našich panenských pláží a poviete si Menorka forever! Na našom ostrove veľké hotely 
spočítate na prstoch.“ Rodinné vilky majú tú výhodu, že v moderne zariadenej kuchynke môžete 
vykúzliť pravé stredomorské špeciality z lokálnych surovín. Stačí si ráno trochu privstať a zabehnúť 
po čerstvé ryby, mušle, krevety a iné morské plody na rybí trh. Počas obednej siesty ich potom 
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nezastavané pláže, ktoré ležia mimo turistických letovísk, pričom mnohé z nich 
sa nachádzajú v oblastiach chráneného krajinného územia (v októbri 1993 bola 
Menorka vyhlásená UNESCO-m za biosférickú rezerváciu). Dostať sa na panenské 
pláže, ako vysvetľuje pisateľ listu, znamená zaparkovať kdesi obďaleč auto a 
posledný úsek cesty prejsť peši po často dobrodružne vyzerajúcich chodníčkoch.

Veční rivali
Náš priateľ by nám rád porozprával viac o minulosti svojho ostrova, o najstarších 
megalitických stavbách z kameňa, tzv. talayotoch, ktoré pochádzajú z pol druhého 
tisícročia pred naším letopočtom, ale tie spomína len tak úchytkom, aby sme si 
vraj nemysleli, že Menorku tvoria len pláže a plážové strediská pre turistov.
„Dve menorské mestá, Ciutadella a Mahón, zápasili medzi sebou po stáročia,“ 
začína svoje rozprávanie ako úvodný prológ k nejakej dávnej báji o stvorení 
sveta. „Sú ako slnko a mesiac, oheň a voda, deň a noc... Zatiaľ čo Ciutadella 
leží celkom na západe, Mahón sa rozprestiera na východnom výbežku 
ostrova. Kým Mahón sa týči na vŕšku nad prístavom, Ciutadella sa zabývala 
hneď v prístave. Zatiaľ čo Ciutadella bola vždy sídlom bohatej aristokracie 
a cirkvi, Mahón prekvital ako mesto obchodníkov, mešťanov, vojakov. Kým 
konzervatívna Ciutadella žila sama pre seba a odmietala prijímať cudzie 
podnety,“ a tu svoj výpočet kontrastov hrdý obyvateľ Menorky končí. 
„Mahón do seba nasával anglické vplyvy a tešil sa novinkám, ktoré na ostrov 
prinášali britskí kolonizátori.“ O grandióznom mahónskom prístave potom 
ten dobrý muž píše, že sa považuje za jeden z najdlhších prírodných prístavov 
na svete. „A tiež jedno z najatraktívnejších miest na ostrove, s prístavom 
jácht a množstvom zábavných podnikov, barov a reštaurácií,“ dodáva. 

To tajomné slovo majonéza 
Na záver pisateľ listu z Menorky vyrukuje s „pikoškou“, ktorú by sme nečakali 
ani vo sne. Týka sa..., no čo vás budeme naťahovať – majonézy! Po domácky 

Viac info
www.satur.sk 
call centrum 0850 333 333

pripravená, podávaná s bielym chlebom patrí 
k typickým pochúťkam Menorčanov. Náš priateľ 
nám porozprával príbeh, ako vlastne majonéza 
vznikla: „V roku 1756 na náš ostrov priplával 
gróf Louis-François-Armand du Plessis de 
Richelieu, synovec kardinála Richelieua, áno 
presne toho, ktorý vystupuje aj v Dumasových 
Troch mušketieroch v zápletke s diamantovým 
náhrdelníkom. Nuž teda tento muž priplával 
v noci a keďže po dlhej ceste dostal hlad, 
vybral sa do ulíc Mahónu zohnať niečo pod 
zub. Ako tak prechádzal tmavými uličkami 
mesta, zrazu naďabil na jednu krčmičku, kde 
mu hostinský ponúkol kus pečeného mäsa 
s neznámou lahodnou omáčkou. Grófovi chutila 
natoľko, že ju na počesť mesta Mahón nazval 
mahonnaise (v texte podčiarknuté oranžovou 
fixkou). Ako pravý gurmán, Richelieu sa hneď 
zaujímal o recept. Dozvedel sa, že hladkú 
a krásne lesklú omáčku kuchár vyrobil zo 
žĺtkov, olivového oleja, citrónovej šťavy a 
korenia. Gróf začal dobré meno mahonaisse (po 
španielsky salsa mahones) šíriť vo Francúzsku, 
kde nadchla mnohých šéfkuchárov. Ako sa 
však z pôvodnej mahonaisse stala mayonnaise 
už patrí k záhade kulinárskych dejín...“

Príďte a presvedčte sa!
Po tomto krátkom exkurze do histórie menorskej 
majonézy nášmu milému neznámemu vraj 
neostáva nič iné, ako poďakovať všetkým 
čitateľom za pozornosť a rozlúčiť sa. Prosí, aby 
mu čitatelia, ktorých jeho úprimné, i keď trochu 
kvetnaté vyznanie lásky ostrovu zaujalo, na 
list neodpovedali (spätná adresa odosielateľa 
je beztak neznáma − pozn. red.), ale vybrali 
sa na Menorku presvedčiť sa na vlastné 
oči o pravdivosti jeho slov. S ktorýmkoľvek 
domácim Menorčanom sa stretnete, určite 
v ňom vraj spoznáte pisateľa tohto listu... 

ušľaChTilé menoRSké kone
Menorka je domovom urodzenej rasy čiernych koní, ktoré sa 

vyznačujú štíhlou, elegantnou postavou a neuveriteľne dlhými 
nohami. Toto plemeno je v Európe vysoko cenené a Menorčania 

sú naň právom veľmi hrdí. Menorský kôň je tiež jedným 
z hlavných aktérov obľúbených sviatkov svätého Jána. 


