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TAKTO SI ŽIJEME 
V TOSKÁNSKU

A U T O R :  Z D E N K A  J A K E Š O V Á

F O T O :  A R C H Í V  Z D E N K Y  J A K E Š O V E J  A   O S T A T N Ý C H ,  D R E A M S T I M E



Každý z vás už aspoň raz navštívil niektorú časť Toskánska. 
Najmä v lete, keď všetko žiari krásnymi farbami. Ako je 

to tam však v zime a ako sa tam naozaj žije, píše Zdenka 
Jakešová, zakladateľka cestovateľského projektu SÍ, ITALY.
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Zdenka Jakešová žije v Toskánsku už niekoľko 
rokov, šéfkuchár Martin Záhumenský sa k nej 
pridal minulý rok.

»Tam, kde sa do všetkých strán 
vlnia kopce bohatých viníc, 
kde olivovníky rodia ako divé 
a výhľad z okna kamennej vi-

ly vyzerá ako gýčová olejomaľba... sííí, 
také a omnoho krajšie Toskánsko sku-
točne je, o tom som sa však už rozpísa-
la veľakrát. Dnes by som chcela písať 
o tom, že aj keď je Toskánsko rozpráv-
kový kus Zeme, kam lietajú romantici, 
novomanželia, spisovatelia, gurmáni, 
cestovatelia, filmári z celého sveta, že 
aj keď je tu história taká bohatá, že vý-
razne zasahuje až do dnešných čias, že 
keď tu strávite pár dní, vždy sa budete 
chcieť vracať späť alebo sa sem rovno 
presťahovať, žijú tu ľudia ako všade in-
de na svete, so svojimi príbehmi, snami 

a posolstvom. A práve tunajší ľudia sú 
tí, ktorí podľa mňa tú nezabudnuteľnú 
atmosféru starých čias, z ktorej budete 
čerpať ešte roky po vašom návrate do-
mov, dotvárajú. 

V jeden slnečný februárový víkend 
som si spravila „giro“ po mojich pri-
ateľoch a tých, s ktorými na tom, aby 
bola vaša dovolenka nezabudnuteľ-
ná, spolupracujem a rozprávali sme sa 
o bežných veciach, ktorými toskánsky 
ľud žije.

ARCHITEKTKA CHICCA
Najprv som sa vybrala až do prímor-
skej oblasti, kde pod krásnou dedinkou 
Castagneto Carducci vo vidieckom do-
me z 18. storočia žije moja kamarátka 

Chicca, drobnučká energická Talianka, 
ktorá žiari ako letné slnko a vždy okolo 
seba rozdáva dobrú náladu. Zasadli sme 
u nej v kuchyni a popri varení (a pití) 
vínka sa rozrozprávala:

„Ciao, volám sa Chicca Maione, som 
architektka, ktorá sa usadila v Toskán-
sku, pyšná mama, cyklistka a najmä váš-
nivá kuchárka. Narodila som sa a vyrást-
la v Benátkach vo veľkej rodine, v ktorej 
bolo práve jedlo vrcholom dňa a spoloč-
né stolovanie spomienkou, ktorá je do-
dnes intenzívna. Práve preto som sa roz-
hodla učiť ľudí z celého sveta, ktorí sem 
cestujú, talianskemu vareniu a tomu 
sladkému ničnerobeniu, ktoré k nám pa-
trí. Teraz počas zimy je toskánsky vidiek 
veľmi pokojný, je to čas, keď každú voľ-

» ŽIJÚ TU ĽUDIA AKO VŠADE INDE 
NA SVETE, SO SVOJIMI PRÍBEHMI, 
SNAMI A POSOLSTVOM. A PRÁVE 

TUNAJŠÍ ĽUDIA SÚ TÍ, KTORÍ ROBIA TÚ 
NEZABUDNUTEĽNÚ ATMOSFÉRU.. «



nú chvíľu trávim pri kozube so šálkou 
horúceho čaju. Rovnako je to však ob-
dobie, ktoré s mojím francúzskym man-
želom využívame na cestovanie do jeho 
rodnej krajiny, a som veľmi šťastná, že 
môžeme tráviť zimu na takých krásnych 
miestach.“

Odkaz. „V modernej dobe polotova-
rov strácame kontrolu nad tým, čo jeme. 
Myslím si, že domáce varenie je práve 
tým mostíkom, ktorý nás vracia späť ku 
koreňom. Som vášnivou vyznávačkou se-
zónnych, organických a lokálne vypes-
tovaných surovín, sami si vyrábame aj 
olivový olej a moja záhradka je plná 
byliniek. Amici, vráťme sa k sporákom, 
veď varenie je úžasná činnosť, ktorá po-
vzbudí nielen ducha, ale rozvíja aj našu 
predstavivosť a zmysly. A navyše... láska 
predsa prechádza cez žalúdok.“

RODINA PALOMBO
Po výdatnom obede u Chicci sa pre-
súvam späť „k svojim“, pár kilometrov 
južne od Florencie do ospevovaného 
vinárskeho kraja Chianti, kde žijem 
svoj osobný sen. Len pár minút od môj-
ho domu žije rodina Palombo s otcom 
Antoniom na čele, ktorý by podľa mňa 
mohol robiť dvojníka hercovi Donaldovi 
Sutherlandovi. Milujem to tu! Rodičia 
a ich deti Felicia a Alessandro sa spolu 
so svojimi rodinami s vášňou v srdci ve-
nujú svojim vinohradom a výrobe vína, 
a každého vítajú s úsmevom a otvorenou 
náručou. A tak tradícia vinohradníctva 
aj vďaka rodine Palombo na tomto mies-
te, kde sa ich vinárstvo nachádza, pokra-

čuje už dlhých 12 storočí... A ich vína sú 
fantastické.

„Ahojte, som Alessandro Palombo. 
Zdenka sa ma pýta, ako trávime zimy, 
keď sa bláznivá sezóna zavŕšená vino-
braním končí, turisti cestujú do iných 
častí sveta a tu u nás sa ten čas skutočne 
akoby zastavil. Pre mňa je zima ešte vi-
ac o vzťahoch... o rodine a priateľoch. 
Ľahký ,šlofík‘ po výdatnom rodinnom 
obede pred kozubom, časté stretnu-
tia so starými priateľmi pri jedle a, sa-
mozrejme, dobrom víne, ktoré by malo 
byť dokonalým spoločníkom práve pri 
takýchto príležitostiach. Počas v zimy 
sme skutoční Taliani. V zime je práca 
na vinohradoch veľmi náročná, preto 
si doprajem aj chvíle pri dobrom jedle 
a víne, vo veselej spoločnosti priateľov, 
ako to ja volám – ,za odmenu‘, naberie-
me sily na nový rok a vyčistíme si myseľ. 
O pár dní odlietam na mesiac do Ame-
riky a Nemecka prezentovať naše vína 
a už sa neviem dočkať.“

VINÁRKA DANIELA
Len o pár kilometrov ďalej idem do 
jednej z mojich obľúbených dediniek 
Montefiridolfi, ktorá je pánubohu za 
chrbtom a čo tu zažijete, nazývam st-
opercentná autentickosť toskánskeho vi-
dieka, žiadne turistické ťaháky, žiadne 
autobusové zájazdy, len spomalený život 
domácich... Tu žije moja priateľka Da-
niela, bláznivá, dobrosrdečná a extrém-
ne pohostinná mladá vinárka spolu so 
svojím priateľom Davidom, psom a mač-
kami vo vidieckej usadlosti s ohromujú-

cim výhľadom na olivové háje a krásny 
kostol v pozadí.

„Ciao, som Daniela, mladá vinárka, 
ktorá sa v roku 2012 spolu so svojím pri-
ateľom rozhodla úplne zmeniť svoj ži-
votný štýl a vrátiť sa späť na toskánsky 
vidiek. Už na začiatku sme vedeli, že sa 
chceme venovať organickému pestova-
niu, tak ako to kedysi robili naši pred-
kovia... To by sme nikdy nezvládli bez 
pomoci môjho otca Marina, ktorému 
sme nesmierne vďační za všetok čas, 
ktorí nám venoval, a za všetky užitočné 
rady, ktoré sme od neho dostali. V našej 
fattorii, ktorú nazývam pokojnou oázou 
v srdci Chianti Classico, kde sa moderná 
doba stretáva s našou túžbou zastaviť čas 
a vrátiť sa späť do minulosti, uznávame 
tradície našich predkov a naše víno či 
olivový olej vyrábame starými overenými 
spôsobmi so štipkou inovácie. Nešírime 
len osvetu o toskánskej identite a tradič-
ných toskánskych produktoch, ale našou 
túžbou je vrátiť ľudí, najmä tých mla-
dých, späť k matke prírode, k poľnohos-
podárstvu a nasledovaniu odkazov na-
šich predkov. Preto, najmä v zime, keď 
máme viac času, organizujeme spolu 
s naším enológom rôzne vinárske kur-
zy, ktoré sú veľmi obľúbené nielen medzi 
turistami, ale aj domácimi, čo nám robí 
veľkú radosť. Budem sa tešiť na návštevu 
ďalších hostí zo Slovenska a Česka, pre-
tože s hosťami, ktorých k nám privádza 
Zdenka, vždy zažijeme príjemný čas a sú 
to ľudia, ktorí dokážu zdieľať a oceniť 
našu vášeň pre to, čo robíme.“

Takže, do skorého videnia priatelia!

Architektka Chicca (zhora zľava), rodina 
Palombo aj vinárka Daniela si zimu bez turistov 
v Toskánsku uživajú najmä preto, že majú viac 
času na seba.


