
                                                      Úvod – Susa 

 

 

Bílé vrcholky hor, bílé čáry na nebi, nápisy *NO TAV na 

skalách a domech, malé auta zna čky Fiat na cestách...jsme 

v Itálii, p řesn ěji řečeno v malém m ěste čku Susa.  

   Jedna proslulá ulice s názvem Vía Roma, jedno 

náměstí čko, jeden hrad hrab ěnky Adelaide , pár kostel ů, 

římský amfiteátr, gotický oblouk Arco di Augusto, 

katedrála di San Giusto, obranná brána Porta Savoia  a 

řeka Dora proudící z hor, jsou synonymem tohoto m ěsta. 

     P ři mé první návšt ěvě, kdy jsem plná iluzí z toho, 

že jsem kone čně v Itálii procházela onu „Vía Romu“, ptala 

jsem se nadšen ě mého p řítele, kde se nachází centrum 

všeho d ění. Má otázka ho pon ěkud rozesmála. Jeho odpov ěď 

byla rychlá. „Vždy ť jsme práv ě v n ěm, na oné Vía Róma 

ulici!“ 

    Tudíž vy všichni, kterým se Vaše m ěsto zdá malé, 

buďte rádi zato, že má více než jednu famózní ulici! A le, 

ačkoliv je italské m ěste čko Susa  malé, odehrálo se v n ěm 

plno povídek... 

 

                                                                             

 

 

* No TAV -  „ne - vysokorychlostnímu vlaku“ – hnutí založeno ve městě Susa, které bojuje proti 

vzniku trati mezi Turínem a francouzským Lyonem. 
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Kapitola 1 –   Ital 

 
 



Většina Ital ů má velké sebev ědomí, které by nesložil k 

zemi ani vulkán Etna. Jsou pyšni nato, že jsou Ital ové, 

že mají kvalitní produkty, a ť už t ěstoviny, pizzu, víno, 

sýr nebo italské zna čky a italské módní návrhá ře, ale 

vůbec obecn ě jsou to hlavn ě jejich matky, které je 

vychovávají ve ví ře, že jsou ti nejlepší na sv ět ě. 

Takovým p říkladem je m ůj p řítel. S p řibývajícími léty 

přibral na váze, ale pokaždé, když se dívá do zrcadla , 

tak je spokojený! Není to úžasné? A není jediný. 

   Jezdíval k nám na návšt ěvu také Roberto, 40cetiletý  

muž, vždy upravený, ale žádný Leonardo DiCaprio z 

Titaniku, i p řesto vždy pokukoval po 20cetiletých 

sle čnách. Byl p řesv ědčený, že je všechny m ůže mít a možná 

i to jeho p řesv ědčení mu je p řitáhlo, jinak si to 

nedokážu vysv ětlit.   

   Je pravda, že Italové ví, jak si Vás oto čit kolem 

prstu a slovy „*Bella“ nešet ří, v tomto sm ěru jdou ruku v 

ruce s Argentinci. U t ěch sice nejste „bella“ ale „ 

linda“, ale ve výsledku ona nau čená básni čka jim funguje 

stejn ě.  

   Ale musím zmínit, že mezi Italy jsou také sv ětlé 

výjimky a existují Italové, kte ří, když se zamilují, tak 

napořád.  

   P říkladem jednoho z nich je náš známý Angelo. 

Zamiloval se do Dany na první pohled. Krásná hn ědovlasá 

dívka s velkýma o čima.  

* Význam slova - bella,linda – v češtině krásná, hezká 
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Pracovala v té dob ě v malém kin ě, v tom klasickém kin ě z 



dob kulturních dom ů, kdy celý m ěsíc promítali ten stejný 

film. V té dob ě dávali film „Rocky Balboa“. M ůj p řitel , 

jako dobrý kamarád, doprovázel Angela denn ě do kina, aby 

ten mohl vid ět svou krásnou Danu. 

   Po m ěsíci, kdy mému p říteli došla trp ělivost i peníze, 

mu pohrozil, že dnes jdou naposledy, a tudíž ji už musí 

oslovit. A tak se stalo, vážení. Angelo a Dana jsou  dnes 

manželé a mají t ři d ěti. M ůj p řítel by mohl dabovat onoho 

Sylvestra Stallone, protože film zná nazpam ěť a Dana se 

dote ď sm ěje tomu, jak se seznámili a kolik to ty dva 

stálo lístk ů! No není to romantické? 

   Další náš známý Ital se jmenuje Donato, má kolem  

45let, je pohledný, charismatický a má sebev ědomí, které 

by mohl rozdávat, ale i tak by mu nad-bývalo. Vždy 

upraven, vždy elegantní a troši čku namyšlený. Když si v  

jeho baru koupíte kávu, p řinese Vám ji naaranžovanou a s 

úsměvem profesionála. Jako by obsluhoval anglickou 

královnu. Skoro nabudete pocit, že jí i jste, a to do té 

doby, než Vám se vší drzostí donese ú čet, ve kterém je 

snad zapo čítaný i gel, který si dal ráno do vlas ů. Proto 

pozor, ne vše co se leskne je levné a Italové znají  svoji 

cenu, a tudíž za ten pocit anglické královny si 

zaplatíte. 

    Ale na druhou stranu, jednou za čas, pro č ne? 
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Kapitola 2 – Italská tchyn ě 



 
 
Nevím, zda tchyn ě jsou všude na sv ět ě stejné, ale ta moje 

je zlatá a to p ředevším proto, že ji vidím 2krát za rok. 

Moje tchyn ě umí vše a ne jen to, umí vše lépe než já.  

Když je v mém byt ě, p řipadám si jako bych na návšt ěvě 

byla já, a proto spolu nejlépe vycházíme, když je t omu 

naopak a na návšt ěvě jsme my. A to i v malém italském 

měst ě Susa, podotýkám. 

   S p řibývajícími léty má každý člov ěk n ějakou svoji 

úchylku. Tou její je závislost na mobilním telefonu . Nosí 

ho všude. Naposledy, když ji zazvonil ,jsem se rozh lížela 

po místnosti ve snaze uleh čit jí hledání. K mému 

překvapení ho m ěla schovaný v podprsence, odkud ho rychle 

vysoukala. Vzhledem k tomu, že má 65 let , mn ě to p řišlo 

k pousmání.  

   Nejlepší je, když odchází n ěco nakoupit a říká mi : „ 

Kdyby n ěkdo volal na pevnou linku, zvedni to a odpov ěz.“ 

Já zato rovnou vyv ěsím sluchátko. Telefon totiž zvoní 

pořád. A ť už volá její kamarád Giuseppe, že mu vyrostly 

na zahrad ě brambory, nebo sousedka Carmelina, že dneska 

má kašel nebo soused Franco, že mu má nechat suchý chleba 

pro slepice atd. Myslím, že moje tchyn ě je nejlepší 

klientkou Telecomu v Itálii a ty dv ě hodiny, kdy s 

přítelem vyv ěsíme sluchátko, aby náš syn mohl v klidu 

spát , jsou pro ni no ční m ůrou.  

 


