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Pár dní na Sicílii
Archimedova genialita ani nahota neboli dôvodom, 

prečo som už niekoľko rokov túžila navštíviť najväč-
ší ostrov Stredozemného mora. Bol ním charizmatic-

ký bojovník zo seriálu Chobotnica, úplne nový typ hrdinu, kto-
rému sa diali veci zlé alebo ešte horšie, Corrado Cattani. To je 
ten, do ktorého bola v čase vysielania seriálu pobláznená väčši-
na ženskej populácie v Československej socialistickej republike 
vo veku od šesť rokov vyššie. Scenáristi vyšli v ústrety davom 
obdivovateliek a pomerne rýchlo odstránili z deja jeho švajčiar-
sku manželku, pričom to šikovne pripísali na účet mafie.

Corrado potom štyrmi sériami preplával podobne ako Ange-
lika, ktorá mala v každej časti niekoľko mužov, ale vždy bolo 
jasné, že miluje iba jedného.
Koniec štvrtej série seriálu, v ktorej Corrado po smršti guliek 
padá k zemi a krváca z každej rany, som si pozrela aspoň päť-
krát. V poriadku, preháňam, možno aj desať. Ženy sa niekedy 
potrebujú vyplakať a smrť neohrozeného hrdinu je na to dob-
rý dôvod. Napriek tomu to neznížilo túžbu navštíviť ostrov 
mandlí, pistácií, medu a ďalších sladkých potešení.
Vôbec mi neprekážalo, že sme sa vylodili na opačnej strane 
ostrova, než kde sa seriál točil. Policajti, obzvlášť tí 
ohrození zločinom, sú zvyknutí na rých-
le presuny a utajenie. V každom 
prípade som bola pri-
pravená esteticky sa 
uspokojiť pohľadom 
na iných mužov. 
Najväčšiu prí-

Najznámejší ženích Sicílie z obdobia pred naším letopočtom bol zrejme 
Archimedes. To je ten, ktorý vybehol nahý z vane rovno na ulicu a kričal: 
Heuréka, našiel som to! Neviem, či bol naozaj ženatý, ale brať si z neho 
príklad vám odporúčam, iba ak ste tiež jeden z najväčších fyzikov, 
matematikov, mechanikov a geniálnych vynálezcov alebo máte telo ako 
David Beckham. Ženy si o vás tak či tak pomyslia svoje, no v druhom 
prípade si to budú myslieť s obdivným úsmevom na perách.
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ležitosť na podrobné vizuálne skúmanie som mala na 
svadbách. Sicílčania majú svadby každý deň! Na naše 
pomery divná predstava, ale u nich boli svadby v pon-
delok, v utorok, v stredu aj vo štvrtok, kedy ich bolo 
najviac.
Všetky sa konali v kostoloch a každý ženích stál pred 
oltárom odhodlane a hrdo. Zaľúbenci vtedy asi netuši-
li, že celý ostrov je pred krachom a podľa slov starostu 
Palerma mu hrozí občianska vojna pre chudobu. Kto-
vie, čo je na tom pravdy. Od jeho vyhlásenia ubehlo nie-
koľko týždňov a Sicília sa stále drží. Navyše mali svadby 
honosnú výzdobu a veľa hostí, takže to celkom nesedí. 
No je možné, že si mladomanželia na najkrajší deň v ži-
vote zobrali úver, ktorý budú splácať dlhšie ako stoper-
centnú hypotéku.
Rodinnú súdržnosť priviedli 
k dokonalosti práve Sicílčania. 
Keď niet kam utiecť, každý sa 
pozná s každým a všetci sú 
tak trochu rodina. Tretina Si-

Sicílska svadba v Taormine



SICÍLIA
Grand Hotel Mazzaro Sea Palace ***** CASUAL DINING

v OKOlÍ HOtela
a v MeSteČKU taOrMINa

Je situovaný medzi dvoma 
romantickými morskými 
útesmi, priamo pri jed-
nom z najkrajších zálivov 
Stredozemného mora. 
Privátna pláž, exkluzívne 
izby a intímna atmosféra 
sú očakávania, ktoré tento 
hotel spĺňa s akcentom na 
maximálny komfort a servis.

Grand Hotel 
Mazzaro 
Sea Palace ***** 
CASUAL DINING

v OKOlÍ HOtela
a v MeSteČKU ta-
OrMINa
Je situovaný medzi 
dvoma romantickými 
morskými útesmi, 

priamo pri jednom z najkrajších zálivov 
Stredozemného mora. Privátna pláž, 

cílčanov žije vo veľkých mestách, a keď im je tam naozaj pri-
tesno, emigrujú zvyčajne na sever Talianska alebo do cudziny, 
najradšej do Ameriky.
Možno je dobré pripomenúť, že Sicílčania nie sú Taliani, ale 
potomkovia rôznych národov, prevažne Grékov, Arabov a Vi-
kingov. Svoj genofond tu počas rôzne dlhých období nadvlády 
zanechali aj Rimania, Francúzi, Španieli, dokonca by sa naš-
lo aj niečo z obdobia Habsburgovco. Jednoducho miestnym 

chcel stále niekto cudzí 
prikazovať, komu majú 
platiť dane. A práve ako 
reakcia proti talianskemu 
útlaku tu oveľa neskôr 
vznikla známa mafiánska 
organizácia Cosa Nostra 
(naša vec).
Sicílčania už boli v tom 
čase zvyknutí starať sa 
o seba a nespoliehať sa 
na pomoc spoza mora, 
ktorá väčšinou aj tak ne-
prišla. Rodinu a tradície 
si veľmi uctievajú a sú 
v ich živote na prvom 
mieste. Blízki príbuz-
ní žijú ako uzavretá ko-

munita a všetky 
problémy riešia 
spoločne.
Potomkovia, ob-
zvlášť muži, sú 
na rodičov, hlav-
ne mamu, viaza-
ní až príliš a ne-
zriedka s nimi 
bývajú spolu 
s manželkami 
celý život. V pod-
state sme kedysi 
podobne žili aj 
my a možno nás 
vonkajšie okol-
nosti znovu pri-
vedú k tradič-
ným hodnotám, 
keď slovenský že-
ních prenesie svoju vyvolenú cez prah vily, v ktorej už bude 
čakať jeho milovaná mama. Čo bude ďalej, je iný príbeh, ten-
to sicílsky ukončím tým, že Corrada, toho originálneho, som 
nestretla. Buď to naozaj neprežil, alebo je už vo výslužbe. Ale 
videla som muža, ktorý sa mu neuveriteľne podobal, takže 
cesta splnila všetky očakávania. Skutočne! 
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Palermo

Typická ulica

Grand Hotel Atlantis Bay*****

Tento hotel je po-
menovaný podľa 
bájnej Atlantídy 
a je najkrajším 
drahokamom 
legendárnej Taor-
miny, neoficiálnym 
hlavným mestom 

zábavy, 
života a let-
ných do-
voleniek na 
Sicílii. Hotel 
sa nachádza 
na útese, 
priamo nad 
azúrovým 
morom.

www.satur-exclusive.sk


