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Farebné, voňavé, orientálne. Také 
je Maroko, vzácna perla na severe 
Afriky, ktorú stojí za to objaviť.

o typický kuskus, ktorý domáci jedávajú s kuracím, jahňacím 
či hovädzím mäsom. Špecialitou číslo jeden je mäsový alebo 
zeleninový tažin. Ide o jedlo, ktoré sa vo vlastnej šťave dusí 
v hlinenej mise so špicatým vrchnákom spolu so slivkami,  
s citrónom, mandľami, cícerom či so šošovicou. Každý región 
má naň vlastné recepty, ale jedno majú spoločné. Že všetky 
chutia aj voňajú božsky. Rovnako ako sladučké koláče od vý-
myslu sveta, ploský arabský chlieb batbout či marocké pala-
cinky msemmen, ktoré sa jedávajú so sladkou pastou amlo, 
čo je zmes pomletých mandlí, arganového oleja a medu.  
A ešte čosi by ste pri návšteve Maroka mali ochutnať. Ryby. 
Tuniaky, žraloky, ale najmä sardinky, ktoré sú pre krajinu čosi 
ako zlatá baňa, pretože ich domáci vyvážajú do celého sveta.

Za orientom
Hoci aj v Saidii, kde sa dá leňošiť na pláži alebo vyblázniť  
v neďalekom akvaparku, tiež cítiť ducha Afriky, najmä pri 
prechádzke medzi voňavými eukalyptami, oveľa viac orien-
tálnej atmosféry na vás dýchne, ak vyrazíte do okolia. Už sa-
motné cestovanie je zážitok, najmä keď na chodníkoch vedľa 
hlavnej cesty zbadáte obchodníkov so zeleninou a s poma-
rančmi, z ktorých vám na počkanie za pár centov urobia liter 
čerstvej šťavy. Mestečko Berkane na skok od Saidie sa totiž 
považuje za hlavné mesto citrusov, no v tejto oblasti domá-
ci pestujú nielen pomaranče a mandarínky, ale aj melóny, 
datle, figy alebo hrozno. A nech vás neprekvapia netradičné 
„čerpacie stanice“. To si len tak ledabolo pri múriku posedá-

va Maročan a vo veľkých plastových fľašiach z jedlého oleja 
predáva benzín. Nelegálne dovezený z Alžírska a výrazne 
lacnejší než na bežnej benzínke. „Samozrejme, takéto pašo-
vanie je riskantné, takže priekupníci na to využívajú somáre  
a mulice. Na chrbát im naložia naplnené fľaše a zvieratá, kto-
ré už poznajú cestu, prejdú horami cez hranicu až k majite-
ľovi. Funguje to podobne ako v Thajsku, kde díleri využívajú 
na prevážanie drog opice,“ opisuje netradičný spôsob pašo-
vania skúsený sprievodca CK Satur Juraj Okál.
   Ak si to v Berkane namierite na tunajšiu konskú farmu, 
okrem tátošov vám budú robiť spoločnosť berberskí hudob-
níci. S muzikou, ktorá opakuje stále rovnaké tóny, takže po 
čase si na to alebo zvyknete, alebo budete mať chuť vystreliť 
sa do inej galaxie. Predsa len, kultúra Berberov, pôvodných 
obyvateľov krajiny, ktorí boli svetlovlasí a modrookí, nemu-
sí sadnúť každému. Mimomochodom, Maročania každému 
mestu priradili nejakú farbu, takže Berkane dostal oranžo-
vú, Marrákeš je červený a Casablanca modrá. „Tu je všetko 
pestré, aj preto túto krajinu považujem za najfarebnejšiu  
a najfotogenickejšiu na svete,“ pokračuje sprievodca. 

Cesta do minulosti 
Tú najkrajšiu zelenú určite zažijete počas výletu k neďaleké-
mu pohoriu Beni Snassen, kde sa dostanete aj k preslávenej 
holubej jaskyni Grotte aux Pigeons a ťavej jaskyni Grotte du 
Chameau, ktoré sú zapísané na Zozname svetového dedič-
stva UNESCO. Že by ste tam stretli skutočné ťavy, však ne-

Marocká
perla

Donedávna do tejto orientálnej krajiny bežný Slovák 
veľmi nezablúdil, pretože dovolenkovať na brehu 
Atlantiku v marockom letovisku Agadir si žiada od-

vahu. Leňošenie pri mori s divokými vlnami a chladnejšou 
vodou z oceána totiž nie je nič pre bábovky. Lenže pred pár 
rokmi si marocký kráľ Mohammed VI. povedal, že zo svojej 
krajiny urobí lákavú turistickú atrakciu, a rozhodol sa staviť 
všetky karty na letovisko Saidia. Toto mesto na severe Maroka 
pri Stredozemnom mori má totiž jeden silný tromf. Úžasné 
pláže s jemným pieskom, ktoré sa ťahajú po dĺžke štrnásť ki-
lometrov, pýšia sa modrou vlajkou a sú súčasťou chránenej 
prírodnej rezervácie, takže si odtiaľ môžete odskočiť trebárs 
na prehliadku neďalekých močiarov so slanosladkou vodou, 
kde možno natrafíte na ružové plameniaky. 
   Ale späť k Saidii, v ktorej marocký sultán Hasan I. už v de-
vätnástom storočí vybudoval veľkú pevnosť. O pár rokov si to 
tu zamilovala francúzska smotánka, ktorá oceňovala nielen 
super klímu, ale aj mix berberskej kultúry s arabskou. Dnes 
moderné letovisko tvoria nielen vilové štvrte prisťahovalcov, 
ale aj novučičké hotely, golfová akadémia či romantický prí-
stav, kde môže kotviť až osemsto lodí. No viete si predsta-
viť ideálnejšie miestečko na večernú romantiku v uličkách 
miestnej mediny, kde si vypijete typický zelený čaj s mäto-
vými lístkami, ktorý je taký silný, že ho domáci volajú ber-
berská whiskey? Počítajte s tým, že do pol litra čaju pridáva-
jú až šesť kociek cukru, takže je to skutočná sladká bomba. 
Keď je reč o tunajšej kuchyni, je naozaj skvelá a nejde len  

čakajte, kvôli nim treba vyraziť hlbšie do púšte. Alebo do 
kráľovského mesta Fez, kde na ne narazíte aj v uličkách sta-
robylej mediny. Nebudem to tajiť, keď som vstúpila za brány 
tohto starovekého mesta, ktoré bolo v 13. storočí najväčším 
na svete, normálne mi padla sánka. Je to úplne iný svet. Ako-
by vás niekto preniesol do stredoveku. Spletité uličky, nie-
ktoré také úzke, že sa musíte otočiť bokom, aby ste sa cez ne 
prepchali, a to ešte treba uvoľniť miesto somárovi s nákla-
dom preveseným cez chrbát. Tento neskutočný labyrint tvo-
rí 400 kilometrov cestičiek a 75-tisíc obchodíkov. Chcete ťa-
viu hlavu? Nech sa páči! Olivy či koreniny? Žiadny problém. 
Rovnako ako nakladané syry, datle, šperky, koberce, hlinené 
hrnce, topánky, šaty. Neexistuje nič, čo by sa tu nedalo zo-
hnať, a keby niekto hľadal najmodernejší iPhone, stačí na-
značiť a do pár sekúnd vám pouliční obchodníci budú strkať 
pod nos najnovší model. „Hlavne sa držte pokope, v tejto 
spleti uličiek sa totiž dokáže stratiť aj domáci,“ varuje sprie-
vodca a ja len s úžasom sledujem, ako na jednej strane cesty 
muž porciuje ryby od výmyslu sveta, hneď vedľa je ďalší   
a nikto sa navzájom nepovažuje za konkurenciu. „Tradič-
né souky, čiže trhy, sa tu vždy delili podľa tovaru. Všetci sú 
spolu preto, lebo keď za brány priviezli náklad, zložili ho na 
jedno miesto a nikto to do svojich stánkov nemal ďaleko.“ 

Pravé Maroko je Fez 
Verili by ste, že aj obyčajná návšteva toalety v útrobách 
stredovekej mediny môže byť zážitkom? To vás staršia pani 
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V duchu si hovorím, že ak takto vznikajú všetky kožené ka-
belky či topánky, neviem, či ešte niekedy naberiem odvahu 
kúpiť si niečo z kože. 

Ako v rozprávke
To, že Fez na každom rohu dýcha starými časmi, vidieť aj  
v interiéri najstaršej univerzity na svete, ktorá sa volá Kai-
rouanská a ktorú si po dlhom blúdení uličkami aj tak mô-
žete pozrieť len zvonku. Lebo dnu vás nepustia. Skutočným 
symbolom mesta je kráľovský palác, ktorý leží v novšej štvr-
ti a pripomína príbeh z tisíc a jednej noci. 
   Pri pohľade na tepané brány s prekrásnym zdobením a so 
zlatými kľučkami si na chvíľu budete pripadať ako v ďale-
kom Oriente. Kráľ s manželkou a dvomi deťmi v paláci síce 
nebývajú, pretože sa zdržiavajú v hlavnom meste Rabat, ale 
na radosť domácich sem chodia často. Mohamed VI. je totiž 
v krajine veľmi obľúbený. Nielen preto, že podľa moslimov 
je priamym potomkom proroka Mohameda, čiže má v kra-
jine veľký rešpekt, ale podporuje tiež vzdelávanie, cestovný 
ruch aj sociálnu politiku. Hoci mu patrí väčšina marockého 
územia, ak trebárs niekto odíde z mesta a zaberie na vidieku 
prázdnu pôdu, keď na tom mieste vydrží žiť dva roky, už 
ho nikto odtiaľ nevyženie. Po desiatich rokoch sa dokonca 
pôda stáva jeho majetkom a môže si tam postaviť slušnejší 
dom. No kto by takéhoto štedrého panovníka nemiloval? 
Aj preto sú hlavné cesty vyzdobené kráľovskými zástavami  
a aj v tom najmenšom hotelíku či obchode nájdete vystave-
nú kráľovu fotku. Áno, aj na recepcii luxusného hotela Melia 
Beach, kde sa dá stráviť skvelá dovolenka na marocký spô-
sob. A keďže samotný kráľ Saidiu premenoval na Perlu Stre-
dozemného mora, možno nastal čas konečne ju objaviť. E

zahalená v šatke odvedie ku kabínke, z veľkej kade nabe-
rie vedro vody, vyšplechne ho na klasickú záchodovú misu  
a naznačí, že môžete vstúpiť. Svojský spôsob umývania to-
aliet, čo poviete? Áno, aj takto môže vyzerať Maroko a jeho 
skutočná tvár, ktorou je podľa sprievodcu Juraja práve Fez. 
Rušný, farebný, rozprávkový, kde sa miešajú všetky vône 
sveta. Je však jedno miesto, kde to rozhodne nevonia a kde 
vám ešte pred vstupom vtlačia do rúk vetvičku čerstvej 
mäty. To aby ste neomdleli, keď vyjdete na terasu domu  
a budete z nej sledovať slávne garbiarske dielne. Vznikli už 
v 12. storočí a z výšky máte ako na dlani robotníkov, ktorí sa 
naťahujú s ťažkými kožami a máčajú ich vo veľkých sudoch. 
V jedných sú farby, v ďalších zmes s holubím trusom, ktorý 
z povrchu kože dokáže odstrániť všetky chlpy. Hoci naokolo 
sa šíri zápach na odpadnutie, ktorý v mojom prípade ne-
prehluší ani tá mätová vetvička pri nose, robotníci v tejto 
otvorenej dielni v horúčavách drú ako o život, svoju prácu 
si veľmi cenia, dokonca si ju posúvajú z otca na syna. Viac 
ako dva roky však pri nej nevydržia, a to ešte ako bonus do-
stávajú k výplate pobyt v tradičnom arabskom hammame. 

Verili by ste, že aj obyčajná návšteva 
toalety v útrobách stredovekej mediny 
môže byť zážitkom? To vás staršia pani 
zahalená v šatke odvedie ku kabínke, 
z veľkej kade naberie vedro vody, 
vyšplechne ho na klasickú záchodovú 
misu a naznačí, že môžete vstúpiť.

KRAJINA JE VEĽMI 
FAREBNÁ 
A FOTOGENICKÁMelia Saidia Beach na brehu Stredozemného mora je 

nový päťhviezdičkový hotel so službami all inclusive a 
svoju sezónu odštartoval toto leto. Nachádza sa blízko 
pri pláži so zlatistým pieskom, má tri vonkajšie bazény 
a ponúka marockú, španielsku, ázijskú aj stredomorskú 
reštauráciu,“ vysvetľuje Norika Fedorová, riaditeľka CK 

SATUR. A čo je úplná bom-
ba, začiatkom leta neďale-
ko hotela otvorili obrovský 
akvapark. 


