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Marokem s LaZ

Foto: Iva Bouzková

Vítězové velké fotosoutěže
Lidé a Země se v lednu
vydali Tatrou po Maroku.
Expediční dobrodružství
pro ně připravila CK
Adventura a na výherce
a jejich doprovod čekalo 11
dní plných poznávání krás
Maroka a sem tam nějaké to
dobrodružství. Projeli jsme
Atlas, poušť i Antiatlas,
viděli královská města,
ochutnali tajin, prodírali
se davem na súcích plných
exotického koření...

v da
kars
ké T
atře

Tato fotoreportáž je
složena z fotografií
účastníků expedice.
Fotit bylo co, a tak jsme
se s partnerem expedice rozhodli ty nejlepší
úlovky našich výherců
ještě jednou ohodnotit. Všichni výherci
získávají outdoorový
balíček na cesty od CK
Adventura.
1. místo
Markéta Sladká
2. místo
Dáša Suchá
3. místo
M&M Haišmanovi
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ačali jsme v Casablance, ale prakticky hned
jsme se přesunuli do Marrákeše, kde jsme
se večer probíjeli davem místních i turistů
na rozlehlém náměstí Džamma al-Fna a jedli hariru
nebo vařené šneky. Přes průsmyk N‘Tička jsme se
dostali až ke skvostu jménem Ait Benhaddú, ozářenému podvečerním sluncem. Za Warzázátem,
proslulým z hollywoodských filmů, jsme se poprvé ponořili do pouště, ačkoli písečné duny to ještě

nebyly. Projížděli jsme i městem Zagora a údolím
Drá, s políčky a palmeriemi, které plodí sladké
datle. Údolí obývají i potomci bývalých otroků,
kteří sem byli zavlečeni ze subsaharské Afriky.
Přespali jsme v největších písčitých dunách ergu
Šigagga a saharskou pistou se vydali směrem k atlantskému pobřeží vstříc městům as-Sawíra, alDžadída a Casablanca, kde jsme setřeli slzu z tváře
a nasedli opět do letadla směr Evropa...
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▲ Počasí zrovna koupání nepřálo, takže jsme
ve vlnách Atlantiku nedováděli, ale raději se
jeli podívat na koloniální architekturu města alFoto: Jan Lehejček

Džadída, jež nese stopy po portugalské výstavbě.
V kavárně jsme pili kafe a sledovali s místními
al-Džazíru. Atmosféru to místo rozhodně mělo.

▼Tatrabus všude budil zaslouženou pozornost a náš
obdiv zase budil řidič Franta, který si s ním dokázal
rozumět za všech okolností. Když přejížděl duny nebo
když ležel pod motorem a vyměňoval ostatním záhadné předměty jménem kardan či torzní tyč. Bylo to jako
na opravdovém Dakaru!

Foto: Iva Bouzková

◄ Vesničky Vysokého Atlasu jsou tak malebné! A navíc
skoro v každé je nějaká kazba čili opevněná tvrz. A když
tam není kazba, je tam zaručeně ksar, což je skoro totéž.
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Foto: M&M Haišmanovi

Foto: Helena Otrubová

Duny Erg Chigaga prověřily naši expediční Tatru. Ta se ale poušti nedala – projížděli jsme také úsekem, kudy se jezdila slavná
Rallye Paříž–Dakar, dokud se ještě jezdila v Africe. A právě tou
dobou bojoval Aleš Loprais na jiném Dakaru s jinou Tatrou a pouští
Atacama...
O marocké historii nám poutavě vyprávěl průvodce a arabista Honza Pěchota, jehož velkou
láskou je zejména historie rodu al-Glaoui, o čemž

nás přesvědčil u kazby v Teluetu. Seznámil nás
také s arabskými nomády v dunách ergu Šigagga,
jakož i s místními zvyklostmi a zajímavostmi.

Foto: Dáša Čermáková

▲ Ve Warzázátu se prodává jedna kazba, kdybyste nevěděli co s penězi. My si šli raději koupit na trh šátky, šály, nádherné stříbrné šperky,
www.lideazeme.cz

tradiční kaftany, tažínové hrnce či koření. Když
už je člověk jednou v Orientu jako vystřiženém
z pohádek Tisíce a jedné noci...
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