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AK MU DÁTE ŠANCU, ZAŽIJETE MAROKO PESTRÉ, 
NÁDHERNÉ A TAJOMNÉ. AK SA PORIADNE 
POOBZERÁTE, BUDETE VIDIEŤ MAROKO ZMYSELNÉ 
A AUTENTICKÉ. A AK SA NECHÁTE UCHVÁTIŤ, 
SPOZNÁTE BEZPEČNÚ AFRICKÚ KRAJINU, DO KTOREJ 
RAZ ÍSŤ NESTAČÍ.

Takto by sme to na va-
šom mieste napláno-
vali: keď už nebudete 
môcť vydržať ani 

minútu túto našu zimu ako z 
upírskej ságy a tma a mrhole-
nie vás budú deptať ako nikdy 

predtým, zájdite si do cestovky a pýtajte si marocký 
city break. Tzv. city break, ak má splniť svoj účel, za-
hŕňa let s prijateľnou dĺžkou a metropolu, na ktorú 
stačia akurát tak tri-štyri dni, aby ste mali pocit, že 
ste o nič zásadné neprišli, no ešte sa nezačali nu-
diť. A ešte keby to tak bolo zľahka exotické, aby ste 
zažili pocit, že ste vypadli zo svojho štandardného 
šedivého sveta do úplne iného vesmíru.
To by bolo!
To by presne bolo Maroko.

berským umením. Takže tu zrazu máme aj jasnú 
modrú či oranžovú a je to všetko rozmanito pes-
trofarebné. To, mimochodom, platí aj o kobercoch, 
do ktorých sa tradície premietli tým najúžasnejším 
spôsobom. Bude sa im ťažko odolávať, na každom 
rohu na vás vyskočí nejaký, ktorý budete chcieť 
stoj čo stoj vlastniť.
Stredobodom mesta je slávne námestie Djeema 
el-Fna, bývalé popravisko, ktoré nemôžete vyne-
chať. Inak akoby ste tu neboli. Opatrne by sa dalo 
charakterizovať ako hlavná vývarovňa a cirkus v 
jednom, pričom toto všetko sa tu melie v živel-
nom tempe po zotmení. Cez deň je to kvázi trh 
pre domácich, normálny ospanlivý, no večer sodo-
ma a gomora. Nekonečné zástupy ľudí, niekto drží 
hada, niekto predáva dobroty, niekto vás verbuje do 
svojej reštaurácie, niekto recituje, iný spieva, ďalší 
tetuje a ešte ďalší tancuje. Okrem toho má však 
námestie aj mohutný kulinársky rozmer, ktorý ne-
radno podceniť. V noci sa tu totiž prestravujú tisíce 
domácich aj turistov, za babku, pričom najviac frčia 
slimáky (bebouch) a varené baranie hlavy. 
Po Marakéši sa dá veľmi príjemne romanticky 
bezcieľne túlať, stále vidíte niečo pekné a vôbec 
nie je potrebné mať nejaký cieľ. Preto je ideálnym 
miestom na utužovanie lások, vzťahov, aférok, man-
želských sľubov... Ak by ste predsa len potrebovali 
niečo hmatateľné, z mesta sa dá vybehnúť na fajn 
výlet do niektorého z údolí pod pohorím Atlas, na 
opulentnú Fantasia show do rezortu Chez Ali, ale-
bo sa choďte poprechádzať do záhrady Yvesa Saint 
Laurenta. Svetoznámu záhradu Jardin Majorelle 
pôvodne vytvoril francúzsky maliar Jaques 
Majorelle v roku 1923 (vtedy ešte nebola 
verejná). Yves ju so svojím životným part-
nerom v roku 1980 odkúpil ako spustnuté 
miesto a dal sa do práce. Vybudovali nový 
zavlažovací systém, zrekonštruovali Villu 
Oasis, vysadili nové rastliny. A tá modrá! Tá 
vo vás bude ešte dlho rezonovať. Záhrada je 
pomerne maličká, preto je dobré prísť hneď 
ráno, kým nie je preplnená. Je skvelé, že sa 
takto zachovala, ikonický módny návrhár 
ju v poslednej chvíli zachránil pred deve-
loperským projektom, ktorý na jej mieste 
rátal s výstavbou hotela.

Fenomén riádov
Najdôležitejšie však bude, kde zložíte 
hlavu. Na rozdiel od iných výletov, kde si 
bookujeme hotely, na ktoré potom akurát 
prichádzame padnúť do postele, v Mara-
kéši môžete zažiť osobitný rozmer ubyto-
vania; taký osobitný, že je dosť možné, že 
sa vám ho nebude chcieť opúšťať.

Kto by čakal v exotike také pohorie ako Atlas?
cestovanie

Sila
Sezóna sa už začína!
V Maroku chytíte teploty nad 20 stupňov už kon-
com februára a na konci marca môže byť v pohode 
aj 25! Preto sa v týchto termínoch oplatí vybrať buď 
na predĺžený víkend, alebo rovno na poznávačku, 
vďaka ktorej objavíte marockú krásu v tej najkon-
centrovanejšej podobe. Nora Fedorová, riaditeľ-
ka cestovnej kancelárie Satur, ktorá má v ponuke 
niekoľko takýchto poznávacích zájazdov a v rámci 
Satur exclusive aj skutočne výnimočné hotely naj-
luxusnejšej kategórie, má na Maroko tiež slabosť: 
„Preto ma potešilo, že klientov najnovšie môžeme 
dopraviť do Marakéša priamym letom z Viedne bez 
únavných prestupov, ako to bolo doposiaľ,“ hovorí. 
Marakéš je po Casablance najslávnejšie marocké 
mesto, preto je tu sezóna po celý rok. No napriek 
tomu nie je prepchaté. Má rôzne zákutia, krásnu 
belostnú islamskú architektúru popretkávanú ber-

Orientu
Riád La Sultana v Marakéši.

Takto to vyzerá v Agadire na pláži hotela Sofitel Royal Bay.

Všetky si budete chcieť kúpiť!

Kuskus nasladko a čaj, samozrejme.
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prístup obchodníci a vždy tu hliadkujú policajti 
a plavčíci. Agadir bol počas zemetrasenia v roku 
1960 kompletne zničený a ak by sme veľmi chceli 
trvať na tom, že všetko zlé je na niečo dobré, mohli 
by sme skonštatovať, že ho tým pádom Maroča-
nia vybudovali nanovo od základov a prispôsobili 
jedinému cieľu – potrebám turistov. Nenájdete tu 
teda históriu, ale široké pešie promenády lemo-
vané obchodíkmi, reštauráciami a kaviarnička-
mi. Veľkou výhodou je agadirské letisko, ktoré je 
hneď „za rohom“, takže do hotela pôjdete fakt 
20 minút. Čarovnú atmosféru má aj prímorská 
Essaouira, bývalé pirátske pobrežné mestečko. 
Oplatí sa sem prísť hoci aj na jednodňový výlet. 
Mix histórie, zvláštnej hmly sadajúcej na mesto, 
portugalskej kultúry, ktorá tu zanechala stopy, ka-
menných hradieb, ktoré ho celé obkolesujú, a ešte 
niečoho neopísateľného robí z Essaouiry pozoru-
hodnú zastávku. Miestna medina bola už dávno 
zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva a ak 
si spomeniete, nakúpte vecičky z tujového dreva. 
Je to tunajšia špecialita. Treba zjednávať, ale zato 
nemusíte zápasiť s neznesiteľným nátlakom pre-
davačov arabského sveta. Hej, skúšajú to, ale nie je 
to nič hrozivé. Kúpiš, dobre, nekúpiš, dobre, nikto 
vás neprekľaje do tretieho kolena. Ručne šitým 
topánočkám sa však bude ťažko odolávať. Najmä 
pod vplyvom momentálneho rozpoloženia vám 
budú pripadať ako nadčasová kúpa života, čo nie je 
celkom pravda, ale to neznamená, že ich tam máte 
nechať! Na trhoviskové pomery sú dobre ušité a 
ešte veľakrát vám vyčaria úsmev na tvári, keď si ich 
doma obujete.

Argán na telo, tvár i vlasy
V Maroku neprejdete ani dvadsať krokov, aby ste 
nenatrafili na niečo súvisiace s argánovým olejom. 
Buď sú to výrobky (takmer všetky s certifikátmi 
bio, eko, organic, všetko dohromady, čo sa na eti-
ketu u grafika zmestilo), alebo samotné stromy a 
tiež argánové dielničky a minitovárničky, kde sa to 
všetko vyrába. A to je na jednej strane fajn, lebo 
veď okej, argánový olej je tekuté zlato a zázrak zá-
zrakov, ale na druhej strane vás v istej chvíli argán 
prevalcuje a vy nebudete tušiť, ktorý si kúpiť a kto-
rý nie a ako to všetko rozoznať. 
V každom prípade je argánovník vzácna vec a platí 
to o jeho účinkoch aj o výskyte. Zopár stromčekov 
majú aj v Izraeli a Alžírsku, no Maroko má mono-
pol. Na liter oleja, a to už sa dostávame k vysvetle-
niu jeho vysokej ceny, treba spracovať 30 kg plodov. 
Nie hocijako, ale ťažkou ručnou prácou. Orechy sa 
nechajú usušiť na slnku, potom sa roztlčú, ošúpu 
a rozdrvia v kamenných mlynoch. Napokon sa li-
sujú a celý tento výrobný proces má berberský pô-

vod, takže aj dodnes 
ho vykonávajú práve 
berberské ženy. Ak 
pôjdete niekam na 
výlet, zaručene na-
trafíte na jednu, päť, 
pätnásť manufaktúr, 
kde pracujú tieto 
ženy; je to dôležitý 
zdroj obživy do-
mácich a väčšina z 
nich pracuje v súla-
de s podmienkami 
fairtrade, takže do-
stávajú spravodlivú 
plácu. Olej existuje 
v kozmetickej verzii 
alebo kuchynskej. 
Na marockých tr-
hoch vidieť, v akých 
kvantách ženy na-
kupujú argánový 
olej pre svoju po-
trebu. Používajú ho 
na tvár, telo, do vlasov, pri problémoch s akné, ek-
zémami, rankami, proti vráskam, vysúšaniu a tiež 
pre deti. Je to teda taký všeúčelový liek (znižuje 
hladinu cholesterolu), ale jeho kvalita sa veľmi líši. 
Mala som v rukách niekoľko rôznych druhov; je-
den mastil, druhý nie, jeden voňal príjemne, druhý 
až príliš, aj farbou a hustotou sa odlišujú. Skúšajte, 
nič iné vám nezostáva. Možno aj orientácia podľa 
ceny by nemusela byť zlá, niekde nájdete olejček 
za 7 eur, inde tú istú veľkosť za 20. Ak by to mal 
byť kóšer argán, dvacka je rozhodne uveriteľnejšia.
Zážitkom sú argánovníky popri cestách. Pri tro-
che šťastia zbadáte aj exemplárny kúsok „obsy-
paný“ kozami. Stoja na konárikoch a v miernom 
kŕči prežúvajú. Pri pohľade na ich tenké nožičky 

Do riádov som sa zamilovala bezhlavo a tento prvý 
plán zrejme funguje u väčšiny ostatných návštev-
níkov Marakéša. Lebo viete, ako to je; chodíte po 
svete, objavujete všeličo, nad čím sa oplatí vzdychať 

a híkať, niečo vás dostane 
viac, niečo menej, potom 
máte stálice, na ktoré nedáte 
dopustiť, a marakéšske riády 
sú tým unikátnym prvkom, 
ktorý sa vám navždy spojí 

s Marokom. Tieto staré kamenné arabské domy 
patrili bohatým mešťanom a nachádzajú sa v Me-
dine, čiže priamo uprostred diania v starom mes-
te, mnohokrát v značne ošarpaných uličkách. Ich 
zvláštnosťou je, že nemajú žiadne okná smerom 
von na ulicu. Len vojdete vstupnými dverami a 
zrazu sa vám otvorí prekrásne vzdušné nádvorie, 

cestovanie

do ktorého smerujú okná všetkých 
izieb. Od počtu hviezdičiek sa po-
tom odvíjajú ostatné veci, naprí-
klad – ako nahlas vydýchnete, keď 
to nádvorie uvidíte, či je v ňom aj 
súkromný bazénik či hammam, 
ako vyzerajú izby a podobne. Riády 
sú totiž aj päťhviezdičkové (pozrite 
si v Satur exclusive riád La Sulta-
na Marrakech), a to je už naozaj 
rozprávka vyblýskaná naslovovzatá.  
V každom výklenku niečo tradičné, 
rozkošné, štýlové, absolútne doko-
nalé, všetko so všetkým hrá a je to 
niekde na polceste medzi domác-
kym a super luxusným. Koberčeky, 
vodné fajky, ležadlá, vankúše, „zaši-
várne“, pohodlné kreslá, kde budete 
piť marocký čaj a zajedať ho arab-
skými cukrovinkami... Aj kamen-
né kúpeľne sú prekrásne, ach. Pre 

všetky riády platí, že je v nich príjemný chládok, 
keď sa vonku nedá vydržať, a že na terase je vždy 
reštaurácia a výhľad pre bohov. 
Ešte k tomu nádvoriu. Neraz je to tak, že uprostred 
neho stojí strom alebo studňa a je to taký zvlášt-
ny zážitok, pretože ste súčasťou domu a aj nie ste. 
Keď tam stojíte večer a vidíte hore nebo s hviezda-
mi, je to paráda.

Vyberajte podľa gusta
Do akej miery bude pre vás Maroko dobrodružné 
a orientálne, záleží na vás. Mystická Sahara, krá-
ľovské mestá a pohorie Atlas, ktoré určite budete 
obdivovať, poskytujú veľa možností na realizova-
nie spontánnych nápadov. No ak sa nepotrebujete 
túlať po zapadnutých uličkách (ja áno, ja áno) a 
vyhľadávať rôznych magických deduškov, ktorí 
niečo úžasné kuchtia, vyrábajú, predvádzajú, po-
tom sú tu široké bulváre ako v tradičných dovo-
lenkových letoviskách, kde si môžete v podstate 
pripadať povedzme ako v Turecku.  „Moderná tvár 
Maroka sa najviac ukazuje v hotelových rezortoch, 
aký má napríklad Agadir,“ vraví Nora Fedorová. 
Taká Veľká noc v hoteli Iberostar Founty Beach 
alebo v exkluzívnom Sofitel Royal Bay...! Agadir 
bol ešte aj v novembri plný dovolenkujúcich ro-
dín a párov, má pokojnú atmosféru a veľmi peknú 
širokú piesočnatú pláž. Je to však Atlantik, takže 
pre menej otužilých krst ohňom, pre tých, ktorí 
neznášajú teplé „brečky“, spasenie. Vôbec agadir-
ská klíma je v lete omnoho miernejšia ako pekelný 
Egypt či Turecko, a to je pre mnohých ľudí ne-
oceniteľná devíza. Oceán má pozvoľný vstup, čo 
je perfektné pre decká, na pláže väčšinou nemajú 

Zopár argánovníkov majú 
aj v Izraeli a Alžírsku, 
no Maroko má monopol.

V záhradách Yvesa Saint Laurenta. 

Úžasná Essaouira.

Cez deň funguje námestie Djeema el Fna ako trh.

Trošku sa stratiť v medine – je väčšinou 
záruka najlepších fotiek.

130  131



balansujúce na strome premkne človeka súcit a po-
chybnosť, či sa tam dostali samy. Vzápätí sa vynorí 
usmievavý „pastier“, ktorý vypýta peniaze za fotku.

Ešte jedna argánová zá-
ležitosť – marocká nutela 
Amlou Beldi. A to bez 
akéhokoľvek ale. Mini-
málne ochutnajte, ešte 
lepšie, kúpte. Vzniká roz-

mixovaním pražených mandlí, argánového oleja a 
medu a je famózne hutná a poctivá zdravá. 

Nonstop tažín, 
nonstop hody
Milé fajnšmekerky, tri veci vás budú verne spre-
vádzať tunajšími gurmánskymi orgiami – tažín, 
kuskus a čaj. A potom ešte harira, typická polievka 
so šošovicou, s cícerom a paradajkami (skvelá!).  
A jahňacie mäso, pochopiteľne. Piaty deň sme si 
už z jahňacieho robili srandu, ale keď si naň spo-
meniem dnes, hneď sa mi zbehnú slinky. Lebo 

Maročania prosto vedia. Aby 
som sa však vrátila k základ-
nej trojici: tažín je vlastne 
vždy a všetko, de facto každý 
obed či večera je v duchu ta-
žínu, to jest mäsa duseného v 
tradičnej baňatej terakotovej 
nádobe so zeleninkou plus 
kuskusu. Jedno aj druhé je 
geniálne. Mäsko (kuracie, 
jahňacie, rybacie, akékoľvek) 
pomaličky dusené, šťavnaté, 
mäkulinké a kuskus sypký a 
ľahunký. No a tunajší mätový 
čaj je nápoj číslo jeden, občas 
pred ním doslova niet úniku. 
Býva aj sladký ako hrom, aj 
menej, mäta je niekedy hor-
ká, niekedy iba svieža. Vážne 

nenatrafíte na dva rovnaké čaje. 
Množstvo gurmánskych zážitkov sa odohráva v 
medine, preto jej neodolávajte a nebojte sa trocha 
zablúdiť. Ísť za nosom. Mediny vyzerajú chaoticky, 
ale vždy vás niekam dovedú a stred spoznáte podľa 
mešity. Ani ženy Európanky nepotrebujú bodygu-
ardov, nestretla som sa ani s jedným neprijateľným 
pohľadom či gestom. V medine predávajú božské 
olivy, saharské mandle, obrovské datle (kilo 20 eur, 
ale aké!!!), ružovú vodu, korenia, všetko, VŠET-
KO. Ráno aj poobede prichádza do stánkov čer-
stvý marocký chlebík, chubz. Má tvar disku a veľa 
chrumkavej kôrky. Dostanete ho ku všetkému, 
zvlášť super sa namáča do tažínu. No a sacharidové 
eldorádo dokonáte každé ráno pri raňajkách, kde 
prosto nie je možné, aby nejaká žienka v pote tvá-
re nepripravovala tzv. msemen. Štvorcové placky, 
resp. palacinky. Dodatočne sme zistili, že je to ná-
ročný recept zo semolinovej múky, droždia, masla, 
soli, cukru a vody. Môžu byť plnené alebo aj nie a 
sú vážne nesmierne chutné!

P. S.
Až po tento odsek som tú tému obchádzala širo-
kým oblúkom. Že teda Maroko je moslimský svet, 
arabská destinácia. To všetko. Však vieme... 
Je hrozné, že sa píšu takéto odseky a po nich 
tri bodky. Je to vlastne príšerné, aby som pravdu 
povedala po tom, čo som istú etapu života prežila 
medzi mnohými moslimami – a to človeku dáva 
pocit určitej skúsenosti. Ale na sklonku roku 2016 
ho to neoprávňuje k tomu, aby tento názor mimo-
riadne otvorene a radostne prezentoval.
A chcem len povedať – ja by som do Maroka išla. 
Nie preto, že som blázon bez sebareflexie. Preto, 
lebo je toho toľko, čo si naše svety môžu dať.

Tri veci vás budú 
Marokom verne sprevádzať: 

tažín, kuskus a čaj. 
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cestovanie
Maroko, to sú aj krásne dvere a vzory, tieto sú v Casablance.

Tažín – tajomstvo dokonalého dusenia.
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