cosmo cesty
Královský výhled
na přístav a Vesuv
z kopce Vomero.

Mafie, vykopávky a pizza
s labutěmi? Kateřina
Horová vypráví, co si na
jihu Itálie užijete, když ji
budete následovat.
 Přejít ulici u hlavního vlakového
nádraží na rušném Piazza Garibaldi mi
trvá půl hodiny, protože marně čekám,
až někdo z řidičů přibrzdí a naznačí mi,
že mě pouští. Ve třech pruzích plynule
tečou auta, a když do sebe šťouchnou,
řidiči srážku neřeší. Mezi otlučenými
vozy kličkuje na mopedu zamilovaný
pár. Dívka nemá helmu, ale když vidí
policistu, hned si ji nasazuje. Uprostřed
toho zmatku pár let zeje díra podobná
pražskému tunelu Blanka. Stavějí se tu
nové stanice metra, jenže téměř
pokaždé, když dělníci prorazí další kus
tunelu, najdou vzácné vykopávky
z řecké osady Neápolis, která v místech
dnešní Neapole vznikla už v pátém
století před Kristem. Staří Římané
využívali Neapolský záliv jako letovisko,
protože tady prší jen dvaasedmdesát
dnů v roce. Trochu o téhle statistice
pochybuju – sotva se totiž vydám
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Planoucí

Neapol
z hotelu, spustí se déšť. Všude se válejí
odpadky a polámané deštníky, omítky
domů jsou oprýskané, z oken visí prádlo
na druhou stranu chodníku nebo
provazy na kladce, s jejichž pomocí si
stařenky dopravují do horních pater
domů bez výtahu igelitky s nákupem,
a všechno to dohromady působí ohavně
i magicky. A hlavně nezapomenutelně.

Místo mafie rum
Třídu, která vede do centra, zatarasili
fanoušci místního fotbalového týmu
a skandují „Forza Napoli!“ Dneska
večer se domácí utkají s Liverpoolem,
a protože s kamarádkou vypadáme spíš
jako Britky, ptáme se v hotelu, jak moc
bude noční Neapol bezpečná.
„Nebojte, mafie vás nechá na pokoji,
pokud k ní nepatříte,“ uklidňuje nás
recepční. Když se ale ještě zeptám, kudy
se nejlépe dostaneme do španělské

čtvrti, povyskočí hrůzou a varuje nás, že
do úzkých uliček nedaleko centra
rozhodně nemáme chodit. „Tam by vás
mohli okrást a třeba vás nechat na ulici
jen ve spodním prádle,“ naznačuje
a raději doporučuje restaurace a bary na
vrchu Vomero, který skýtá nádherný
výhled na zátoku, Vesuv i milionovou
Neapol. Vydáme se tedy autobusem
nahoru k pevnosti Castello Sant’ Elmo,
kde si dávají první francouzské polibky
místní teenageři. Číšník nás překvapuje
grilovanými dary moře, které servíruje
na seně. Na závěr si pochutnáváme na
místní specialitě zvané rum babbà
neboli bábovce naložené v rumovém
likéru, kterou miloval i Hemingway.
Cestou domů zakopáváme o původní
obří dlaždice z osmnáctého století
a divíme se, proč všude na stromech visí
tak velké umělé žluté citrony. Ony jsou
ale pravé! Citrusy rostou v Kampánii

Hvězda filmu Pařba ve Vegas
Heather Grahamová jezdí raději
než do Las Vegas odpočívat na
Ischii.

celý rok a právě odsud pochází
likér limoncello. Recept zná
i Číňan v internetové kavárně:
Kůru z osmi citronů naložte do
litru čistého alkoholu a nechte ji
louhovat ve sklenici na tmavém
místě. Svařte litr vody s cukrem,
smíchejte dohromady a hosté od
vás prý už nikdy neodejdou!

Jíst, meditovat
a demonstrovat
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Pizza tu stojí o polovinu méně
než na severu Itálie, tedy asi šest
eur, a jedině neapolské těsto je to
pravé. Už v Pompejích objevili
archeologové obchůdky, na
jejichž podomních inzerátech
stálo, že uvnitř koupíte „ploché
kolo těsta opékané s bylinami
a olivovým olejem“ neboli
v místním dialektu takzvanou
piceu. Při návštěvě Neapole
v roce 1890 projevila královna
Margareta Savojská přání slaný
koláč okoštovat a na její počest
vymyslel pekař Raffael Esposito
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specialitu v barvách vlajky –
s bílou mozzarellou, červenými
rajčaty a zelenou bazalkou.
Dodnes se základní druh pizzy
jmenuje margarita. Protože
rajčata nejím, místní kuchař
vymyslel raritu i pro mě – z těsta
upekl dvě labutě a posadil je na
pizzu a k tomu přidal dvojitou
porci mozzarelly z buvolího
mléka. Místní specialitou je i sýr
ricotta, k jehož vzniku se váže
zajímavá pověst. Když piráti už
dva týdny dobývali aragonský
hrad na nedaleké Ischii, lidem
došly zásoby, jenže se nechtěli
vzdát tak snadno. Svolali kojící
ženy a z mateřského mléka
vyrobili sýr ricottu, který vrhali
po dobyvatelích, aby ukázali, že
mají pořád dost jídla a obléhání
je nezničí. Den nato piráti
odpluli. Až budete prchat i vy –
hlavně před demonstranty, kteří
v ulicích skandují Chceme práci
a zapalují odpadky na protest
proti Berlusconiho vládě, vydejte
se na okolní ostrovy – cesta lodí
trvá asi čtyřicet minut. Na Ischii
vyvěrají léčivé prameny a lidé
mají občas pramen přímo na
zahradě. Týdenní odpočinek
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Vá‰ VIP
servis

 Zpáteční charterové letenky
do Neapole pořídíte už od dvou
tisíc korun včetně poplatků.

 Na www.booking.com najdete
luxusní ubytování s výraznou
slevou – nabízejí poslední volná
místa a zrušené rezervace.

 V Národním archeologickém
muzeu (zastávka metra Cavour)
uvidíte fresky a vykopávky
z Pompejí nebo erotické malby
ze starého Říma. Pokud vás ale
historie nebere, zajděte naproti
do nákupního centra Barbara
z 19. století. Všechny obchody
zde kdysi patřily rodině Barbarů.

v luxusním wellness a spa hotelu
s kamennými vanami stojí víc,
než kolik činí průměrný český
plat, ale pokud sem vyrazíte třeba
na líbánky, dostanete slevu. Když
se na ostrově rovnou i vdáte,
odpálí kněz ohňostroj jen pro
vás! Mimochodem, současnému
majiteli aragonského hradu je
dvaaosmdesát a hledá nevěstu. C
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1. Pizzu královny Margarety jíme
dodnes. 2. Piazza del Plebiscito
platí za centrum města. 3. Prádlo
za oknem a skútr vlastní každá
domácnost. 4. Aragonský hrad
na Ischii nabízí levný nocleh
v komnatách jeptišek. 5. Pec na
pravou neapolskou pizzu. 6. Caffè
Gambrinus (na via Chiaia 1) si
oblíbili Oscar Wilde i Hemingway.
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