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LIDOVÉ NOVINY

V historickém centru měst, která jsou většinou na malebném kopci, sice potkáte turisty, ale vzduch tu neředí vůně opalovacího krému a v ulicích převažují místní. Kolem je moře a kamenné uličky a kuchyně je zde lokální až na samou
dřeň. Olej na stole patrně pochází z oliv stromu, který máte v zorném poli, a víno vyrostlo a kvasilo na dohled od vás.

Jistoty na Pobřeží Etrusků

Itálie Málokterá místa předčí naživo líbivost pohlednic. Část Toskánska, kde se můžete vyhnout
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turistickým skupinám a jejich přímořským koloniím, překonává očekávání i při opakovaném
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návratu. A trochu skrytou perlou Toskánska je Etruské pobřeží.
Castagneto di Carducci

Brod u jabloně

Zdejší kraj je plný malých
a historických měst, která vypadají
krásně zdálky a zblízka vybízejí
k toulání se starými ulicemi
a pozorování životního koloritu
místních obyvatel. Castagneto
di Carducci je jedním z takových
kouzelných míst, kde můžete
zastavit čas a spočinout v opojení
z italského stylu života, vína a moře
a toho, co nám tu na památku
zanechaly předchozí civilizace.
Ubytovat se lze mimo
hlavní turistický ruch
ve zdejších farmách
„agriturismo“, kde se
ponoříte do rytmu
středomořského dne.

Vinaři v této oblasti nabízejí
zážitek v podobě uzavření zdejší
krajiny, podnebí a vůní do lahodné
tekutiny v lahvi s korkem. Můžete
jít po velkých jménech nebo si za
pár mincí nechat naplnit vlastní
nádobu stolním vínem, které také
nadchne. Mezi všemi těmi
zajímavými lidmi se sudy
v zádech je tu třeba i rodinné
vinařství Guado al Melo (nazvané
po nedalekém brodu), které založil
univerzitní profesor
etnologie a kde se
tradiční místní odrůdy
kombinují s druhy
pocházejícími z pravlasti
vína od Černého moře.
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Další krásné město za hradbami,
kde ještě nedávno byla jen jedna
restaurace. Dnes, kdy se dostává
do itinerářů individuálních
cestovatelů, můžete stejně jako
kdysi všechny ulice projít během
15 minut. Se zastávkami ve
zdejších podnicích, trvá prohlídka
i několik dní. Jídlo je zde dobré,
občas ale narazíte i na místo, kde
pokrmy povolají do akce všechny
vaše spící chuťové buňky. Což se
může přihodit na terase
podniku Il Ganaio. Když
pak vyjdete městskou
branou a vzdalujete se
alejí stoletých cypřišů,
víte, že se sem vrátíte.
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Města a památky
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Campiglia Marittima je středověké
město s medicejskými paláci,
ulicemi strmě vedoucími
k pozůstatkům zámku kdysi velmi
vlivné rodiny Gherardesca.
A náměstí, kde se žije tempem
odpovídajícím denní době. Lidé
sedí v kavárně nebo na lavičce,
baví se, hledí na svět, občas nějaký
zatoulaný výletník. Vyšší poloha
nabízí z vnitrozemí krásnou
vyhlídku na moře, před městem
muzeum, které vypráví
o životě Etrusků, pole
s melouny a fialovými
artyčoky a nedaleko
termální lázně
v městečku Venturina.

Zmrzlina a cappuccino
Zatímco sofistikované přístroje na
výrobu espressa dorazily i do
České republiky, dobrá káva,
kterou se stroje plní, za nimi
doputovala až se zpožděním.
Naplněný příslib skvělé kávy
korunované mléčnou pěnou je
jednou z trvalých italských jistot,
která spolu s dalšími jistotami,
jako je třeba výtečná domácí
zmrzlina, jak ji vyrábějí
v Bolgheri na náměstí, dochucuje
život do velmi
vyvážené podoby.
Seznam zdejších jistot
je ale samozřejmě
výrazně delší a patří
tam třeba skvělá rajčata.
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V lese u moře
Na zdejších plážích stále ještě
najdete místa, kde počet výletníků
zdaleka nedosahuje počtu zrnek
písku, jak je tomu v severnějších
oblastech země, ale také můžete
čas u moře trávit ve stínu zdejší
lesní kavárny, u piknikových stolů
nebo v houpacích sítích. Lesní
park Il Parco Naturale di
Rimigliano podél pobřeží nabízí
alternativu k pobytu na slunci.
Při obědě ve stínu borovic se
stanete svědkem
malého zázraku, kdy
karafa zdejšího vína
před vašima očima
takřka evaporuje
(neboli se vypaří).
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