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Nepoznám človeka, ktorý by aspoň občas netúžil uniknúť z každodennosti.
So skracujúcimi sa dňami sa táto túžba niekedy stáva takou naliehavou, že nám

môže začať prekážať v práci. V takej chvíli je najrozumnejšie podľahnúť jej.
Je niekoľko zaručených spôsobov, ktorými sa to dá dosiahnuť.

Jedným zo zaručene úspešných je cestovanie. Preč, ďaleko, do tepla,
magickým svetlom, tajomnými zvukmi, vzrušujúcimi zážitkami.
Tentoraz sme to ešte urobili za vás, ale nabudúce bude dobré,

keď to urobíte sami. Poďte s nami do Maroka
a svet každodennosti ostane ďaleko

za vami a v nemom úžase.
Autor a foto: Pavlína Böhmerová
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Marrakéš – ornaMenty ako hlavolaMy
Vstupnou bránou do Maroka pre človeka prichádzajúceho zo 
severu je Marrakéš. Volajú ho aj Červená perla juhu – kvôli far-
be jeho hradieb. Námestie mŕtvych – Jamma el fna – je jednou 
z jeho najvyhľadávanejších atrakcií a nielen preto, že kedysi tu 
prebiehali verejné popravy. Architektúra inšpirovaná estetikou 
arabského sveta, s ornamentmi schopnými divákovi, ktorý by 
ich chcel pohľadom rozpletať, dokáže dokonale zamotať hla-
vu. Obkolesuje nielen námestie so silnou atmosférou, ale náv-
števníka obklopuje s takou naliehavosťou, že človeka vôbec 
neprekvapí, ak sa z davu nečakane vynorí postava ako vystrih-
nutá z niektorej z rozprávok Tisíc a jednej noci. Natrafíte na 
zaklínačov hadov, pouličných akrobatov, cvičené opice, blúz-
nivých hudobníkov, hltačov ohňa i mečov. Môžete si dať napí-
sať list, porozprávať starodávny berberský príbeh, vyložiť bu-
dúcnosť alebo vytrhnúť zub. Môžete sa v tom rozprávkovom 
svete stratiť, rozpustiť a vynoriť sa lepší, krajší a veselší.

hlad, sMäd, bolesti? na všetko MáMe liek!
Liečitelia a predavači korenia sú zároveň predavačmi návodu 
na šťastný život. Aspoň sa tak tvária. Múdrosť zaručene prav-

divých príbehov spojených so všetkým, čo vám ponúkajú, im 
sála z planúcich očí a rozšafných gest s takou presvedčivosťou, 
že by ste potrebovali srdce z plechu a hlavu z olova, aby ste jej 
nepodľahli. Len čo sa vám to stane, ponúknu vám prípravky 
tradičnej alternatívnej medicíny, misku vody alebo ovocie s ta-
kou gráciou, že sa v tej chvíli cítite ako jeden zo stredobodov 
vesmíru. Nie je to len divadlo pre turistov, ale bežný spôsob ži-
vota Maročanov. Každý večer sa námestie Jamma el fna preme-
ní na obrovskú reštauráciu pod holým nebom. Dvanásť kuchá-
rov odrazu vás bude presviedčať, že práve ich varené slimáky, 
kuskus alebo tajin musíte bezpodmienečne ochutnať. Jedineč-
nosť tunajšej kuchyne sa začína pri korení. Typické marocké 
korenie je Ras-el-Hanout. Ide o zmes 35 rôznych korenín, kto-
ré sa používajú takmer do všetkých domácich jedál. Druhý ba-
líček je určený na ryby a grilované mäso. Tiež ide o zmes kore-
nín (koriander, kardamóm, muškátový orech a zázvor). Meno 
tretieho pokladu je Harisa. Obsahuje zmes afrického čili a má 
byť poriadne pálivé. Vychýrenou je reštaurácia Dar Essalam 
v Medine. Sídli v nádhernom paláci zo 17. storočia a za jej dlhú 
históriu ju navštívilo veľa známych osobností, napríklad Win-
ston Churchil, Sean Connery alebo Alfred Hitchcock, ktorý tu 
aj nakrúcal film Muž, ktorý vedel príliš veľa.

Mešity, šperky a iné skvosty
Mešita Koutoubia meria sedemdesiatsedem metrov a žiad-
na budova v meste nesmie byť vyššia. Vedľa minaretu sto-
ja základy budovy, ktorá mala byť pristavaná, ale nakoniec 
sa z plánu upustilo. Typickým znakom mešity sú tri gule na 
vrchole minaretu. Najväčšiu z nich postavila manželka jed-
ného z vezírov po tom, čo sa previnila a jedla počas ramadá-
nu. Na jej výrobu použila všetky svoje šperky. Palác Bahia 
je z 19. storočia. Je bohato zariadený a dekorovaný, záujem 
vzbudzujú najmä apartmány určené pre konkubíny. Jeho 
krásu dotvárajú neuveriteľne precízne prepracované archi-
tektonické detaily. Súčasťou výzdoby sú početné nápisy pí-
sané zlatou farbou. Zabudnúť na nádherné záhrady Majo-
relle, ktoré pôsobia ako výbuch farieb, by bola večná škoda. 
Sú pomenované po francúzskom maliarovi Jacquesovi Majo-
rellovi, ktorý sa do Maroka zamiloval a usadil sa v Marraké-
ši. Žil na začiatku minulého storočia a vo vtedy modernom 
štýle art déco si postavil aj vilu uprostred záhrad. Obklo-
pil ju vzácnymi kvetmi a drevinami zo všetkých kútov sve-
ta. Záhrada pretrvala dodnes a na jej očarujúco mystickej at-
mosfére dokonca niekoľko rokov pracoval aj módny dizajnér 
Yves Saint Laurent.
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Celý svet pod jednou streChou
Marocké súky (trhy) sú svetom samým pre seba a samým 
osebe. Možno práve v ich nekonečných uličkách a nespočet-
ných obchodíkoch sa inšpirovali tvorcovia prvých veľkých ob-
chodných domov a neskôr aj obrovských nákupných centier. 
Z každého druhu tovaru tu nájdete veľké množstvo variácií. 
A ku každej ponúkanej maličkosti dostanete aj zaručene prav-
divý príbeh vysvetľujúci jeho pôvod a dokazujúci jeho jedineč-
nosť. Z množstva ponúkaného tovaru sa vám môže aj zatočiť 
hlava a to by mohlo byť v spleti tovarom a ľuďmi prepchatých 
priestoroch zahustených vzrušením kupujúcich a predávajú-
cich aj nebezpečné, preto je tu mätový čaj. Maročania ho po-
važujú za svoj národný nápoj a pijú ho silno osladený.

nie je kúpeľ ako kúpeľ
Pri potulkách mestom by ste mali zvážiť lákavú mož-
nosť navštíviť a vyskúšať miestne orientálne kú-
pele zvané hammam. V krajinách, kde tečú-
ca voda ešte stále nie je samozrejmosťou, 
môže na prvý pohľad prekvapiť vyspe-
losť miestnej kúpeľnej tradície. Maro-
čania sú však v tomto smere taktiež 
ovplyvnení starorímskou kolonizá-
ciou. A spomienky na antickú mi-
nulosť ostali v krajine nielen v po-
dobe architektonických pamiatok, 
ale aj v kultúre očisty tela. Je na-
toľko sofistikovaná, že po tunajšom 
kúpeli sa budete cítiť ľahko nielen 
na tele, ale aj na duchu. Peniaze vlo-
žené do marockého hammamu sú 
rozhodne lepšou investíciou ako návšte-
va psychoterapeuta. Zvoliť si môžete hyd-
roterapiu pod dozorom odborníka alebo well-
ness centrum, kde sa uvoľníte pri masáži či kúpeli.

berberi
Pôvodne obývali súvislý pás územia od Kanárskych ostrovov 
cez Maroko až po údolie Nílu. Pod tlakom migrujúcich náro-
dov (Feničania, Kartáginci, Vandali, Arabi) ustupovali do hor-
natého vnútrozemia a saharských oáz, kde žijú dodnes. Už 

v staroveku vybudovali transsaharský obchodný systém, kto-
rý sa opieral o karavánové cesty, ksary a kasby. Postupne do-
šlo k islamizácii a kultúrnej arabizácii berberských kmeňov. 
Začali islam ďalej šíriť, v 8. storočí prekročili Gibraltár, pora-
zili kresťanské Vizigótske kráľovstvo a začali obsadzovať Py-
renejský polostrov. Tu vytvorili berbersko-arabskú civilizáciu 
a 800 rokov odolávali spojenému úsiliu Európanov o znovu-
dobytie stratených území. V Európe boli v tom čase známi 
pod menom Mauri. V samotnom Maroku od 11. storočia vy-
tvorili sériu mocných dynastií (Almorávidovci, Almohádov-
ci), ktoré zjednotili berberské kmene v severozápadnej Afrike 
a vybudovali mnohé dodnes stojace pamiatky.

pešie túry
Jbel Toubkal je najvyšším vrcholom Maroka, Vysokého Atla-
su a severnej Afriky. Nedosahuje síce výšku Mont Blancu, ale 

výstup naň má v sebe niečo z Álp, Himalájí a dokon-
ca aj Tatier. Na výstup je najlepším východiskom 

mestečko Asni, odkiaľ sa do základného tábo-
ra v sedemnásťkilometrovom Imlile dopra-

víte najpohodlnejšie taxíkom. Už počas 
cesty autom sa vám pred očami otvára-
jú nádherné výhľady. V Imlile si naj-
mete mulicu, ktorá unesie aj batožinu 
troch cestovateľov. Mulica vám za štyri 
až päť hodín batohy vynesie až po cha-
tu Neltner vo výške 3 207 metrov. Ten-
to treking nijako nezaostáva za trekin-
gom v Himalájach, len namiesto jakov za 

vami cupitajú mulice. Výstup na samotný 
Jebel Toubkal (4 167 m. n. m.) sa začína pri 

samotnej chate, kde si môžete doplniť zásoby 
vody a za mierny poplatok prenocovať v stane. 

V jarných mesiacoch budete potrebovať ešte aj mač-
ky a cepíny, prípadne teleskopické paličky. V sedle 

Tizi n´ Toubkal vo výške 4 100 metrov sa otvárajú nádher-
né výhľady na ďalšie vrcholy a hrebene Vysokého Atlasu.
Výstup vrcholovým hrebeňom výrazne pripomína výstup zo 
sedla Váhy na vrchol Rysov vo Vysokých Tatrách. Na vrchole 
vás okrem nádhernej kruhovej panorámy čaká aj trojmetrová 
pyramída, na ktorú môžete pridať nápis aj vy. 

marokoPre milovníkov poznávania CK SATUR pripravila vo februári 
a v marci dva okruhy do tejto ešte pre nás stále neznámej krajiny.

MAROKO – križovatka farieb a vôní
MAROKO – na trase Marrakéš - Agadir

Viac na www.satur.sk


