pořádně si užít! cesty
Palmová
promenáda,
San Benedetto
del Tronto

Palmová
riviéra

Lahodných zmrzlin se přejedla, na trzích se
přehrabovala, rozmanitost krajiny i měst si
vychutnávala, italsky mluvit zkoušela, vařila
a v moři si užívala Sabrina Karasová.

Treia Macerata
je hlavní město
oblasti Marche.

TIP: V městečku
Fermo si skočte
do muzea a požádejte
průvodkyni, ať vám odemkne
a ukáže místní teatro. Uvidíte
dechberoucí divadlo s lóžemi
ze 17. století, které může
velikostí a výzdobou směle
konkurovat našemu
Národnímu!

Přes dva
tisíce let
staré římské
cisterny na
vodu, Fermo.

XXXX xxxx
xxxxx xxx

Pláž v San
Benedetto del
Tronto.

Maják v San
Benedetto del
Tronto.

170

COSMOPOLITAN červenec 2017

Fausto Ripani mi nechce

prodat boty. Kodrcám
se za ním od palmového
pobřeží nahoru
do Montegranara,
ochotně mi ukáže celou
dílnu včetně kopyta,
na kterém šije pro Dustina
Hoffmana, ale když sáhnu
po jednom vystaveném
páru, začne se vykrucovat:
„Nemáte je vyzkoušené.
Budete je vůbec nosit?“

Fausto Ripani má brýle,
rovnátka, plnovous a ten
si popotahuje, když ho
přesvědčuju, že ty boty sice
nepotřebuju, ale miluju
celým srdcem a chci si je
hned teď odvézt. Nakonec
vrazí ruce rezignovaně
do pláště a vyřkne sumu.
Švec herců a elitních
boháčů Fausto Ripani mi
právě prodal luxusní ručně
šitá kožená černá perka
vzor Chicago za cenu
lepších ručně pletených
ponožek! Až v zatáčkách
za městem mi to dojde:
On si kupuje mé mlčení.
Fausto nechce, aby nějaká
novinářka z módního
magazínu o něm vyprávěla
ženám. Fausta zajímají
kůže, nitě a mašiny. Móda

Dáte si
jogurtovou?

Rozmanitost
Marche

Sedím na balkoně hotelu
Smeraldo v San Benedetto
del Tronto, jedním
okem vidím Apeniny,
druhým moře a palmovou
promenádu, piju minerálku
San Benedetto a za zády
mám ložnici a kuchyň
vybavenou líp než doma.
Ani mě nenapadne si tu
něco vařit! Restaurace
Angolo 57 na promenádě
je vyhlášená specialitami
z čerstvých mořských ryb,
a když mi tu po krevetách
naservírují zmrzlinu, mají
mě navždy. Většina českých
cestovatelů se zasekne
v přeplněném Rimini,

FOTO: shutterstock, sabrina Karasová, archiv marche region

Městečko Ascoli
Piceno

je mu šumák. Nechce
vymýšlet designy. A přesně
to by po něm ženy chtěly.
Takže mám být zticha. Tak
jo. Ale vám jsem to říct
musela, ne?

ale pár kilometrů na jih
se na pobřeží Adriatiku
rozkládá hodně zajímavá
oblast zvaná Marche.
Najdete tu hory i moře
s písčitými plážemi. Stavby
románské i středověké.
Kuchyni lehce přímořskou
i hutně horskou. Letoviska
i kamenná města v kopcích.
Takové je i Ascoli Piceno.
Domy z bílých kvádrů,
ulice pokryté pláty téhož

Slavná
pláž Urbani
v Sirolu.

kamene, vyleštěného
kroky staletí. Hospodyňky
spěchají s proutěnými
taškami naloženými rajčaty
a pórkem. Senioři v letních
oblecích a slamácích
křižují renesanční náměstí
na kole nebo vysedávají
v kavárnách v podloubí.
Caffé Meletti na Piazza
del Popolo má své vlastní
heslo ve Wikipedii. Já si tu
dám cappuccino a sednu
si ke stolku, kde sedávala
Simone de Beauvoir.
Lekce vaření v restauraci
Il Desco slibuje naučit
mě místní specialitu, totiž
olivy po askolánsku. Díra
v olivě se naplní směsí tří
mletých mas, následně se
obalí v trojobalu a osmaží.
Buchtě z Prahy jde tato
činnost jak po másle, až se
šéfkuchař upřímně diví.

… a ta zmrzlina

Městečko Fermo tyčící
se vysoko na kopci mi
vyrazí dech. Křivolakými
uličkami vydlážděnými

Fausto
Ripani je
švec elitních
boháčů.

valouny proskáču k vchodu,
za nímž se rozevře netušený
prostor – obří podzemní
cisterny na vodu. Kde vzít
vodu pro město na kopci,
kde nic nepramení? Římané
důmyslným systémem
chytali dešťovou vodu,
svedli ji do těchto třiceti
nádrží a trubkami ji posílali
do veřejných studní, odkud

si ji obyvatelé nabírali.
Tohle dílo je dva tisíce let
staré a naprosto unikátní.
Zírám s čelistí někde
na prsou. Venku na slunci
se vzpamatuju domácí
zmrzlinou od Antoniniho.
Dám si... jogurtovou.

VIP servis
na cestu

Herečka Emanuela
Postacchini, 26 let,
se stejně jako Maria
Montessori narodila
v Anconě. Loni natočila
film The Man Who Was
Thursday s režisérem
Balazsem Jusztem.

• Nejrychlejší spojení je letecky
do Říma. Z Prahy se létá
několikrát denně, cena zpáteční
letenky je od 3500 Kč.
• Půjčte si auto a z Říma jste po
dálnici za tři hodinky u Adriatiku.
Díky autu procestujete malebná
městečka nad pobřežím.
• San Benedetto je pravé
letovisko pro vás. Najdete
tu vše – kromě davů.
• Střídejte koupání s výlety,
je co objevovat.
• Zajeďte si do města Urbino.
Já to nestihla.
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