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Rozhodla jsem se, Å¾e si udÄ›lám malou rekapitulaci tÄ›ch nejzajímavÄ›j&scaron;ích míst, kde jsme byli a kde se nám nejvíc
líbilo. Tady je první z nich. Místo, které si zaslouÅ¾í být v mém seznamu první. PrÅ¯smyk Stelvio, italsky Passo dello Stelvio,
nÄ›mecky Stilfser Joch. Sedlo v italských Alpách, asi 200 m od &scaron;výcarských hranic. NadmoÅ™ská vý&scaron;ka 2758
m.

KdyÅ¾ mi jednou manÅ¾el ukazoval v nÄ›jaké diskuzi fotografii jedné &scaron;ílenÄ› zamotané silnice nÄ›kde v horách, tak
jsem jen nevÄ›Å™ícnÄ› koukala...
O nÄ›co pozdÄ›ji jsem si na ty Ä•ábelské serpentiny vzpomnÄ›la, kdyÅ¾ jsem listovala
Alpách a podobné zatáÄ•ky a horské silnice tam vidÄ›la. Myslím, Å¾e jsem zrovna byla tÄ›hotná a pÅ™edstava takové cesty
pro mÄ› byla víc neÅ¾ sci-fi.Potom jsem knihu zase odloÅ¾ila a snila, Å¾e jednou se nÄ›kam tam podíváme na dovolenou taky
porodím. AÅ¾ prtÄ› vyroste...
O pár let pozdÄ›ji se sen stal realitou. Byl konec ledna a my s manÅ¾elem sedÄ›li nad
knihou a mapou Evropy. Vedle nás v poÄ•ítaÄ•i nalistovaná stránka google maps a v hlavní roli, tedy ve vyhledávacím
okénku byly Alpy ve v&scaron;ech svých podobách.
A mimo jiného na nás vyskoÄ•ila i ta fotografie &scaron;edivého
hada, který se asi zbláznil a byl klikatÄ›j&scaron;í neÅ¾ kresba na hÅ™betÄ› zmije. Po prvním ohledání jsme mÄ›li jasno, Å¾e t
bude urÄ•itÄ› jedno z míst, kam se prostÄ› musíme podívat.
Realita je je&scaron;tÄ› úÅ¾asnÄ›j&scaron;í neÅ¾ v
fotografie. 48 Ä•íslovaných serpentin na stranÄ› z vesnice Pratto allo Stelvio, 36 na stranÄ› dolÅ¯ do Bormia.
Jedna zatá
stÅ™ídá druhou. Sem tam osobní auta vystÅ™ídá nÄ›jaký obytÅˆáÄ•ek, který se v nÄ›kterých vraceÄ•kách sotva stoÄ•í, nahoru
míjíte cyklisty. A Å¾e tÄ›ch poslednÄ› jmenovaných je víc neÅ¾ dost. StateÄ•nÄ› &scaron;lapou nahoru, aby pak sfrÄ•eli dolÅ¯ s
závod. Celou cestu je v&scaron;ude krásný rovný asfalt, vyjet se dá aÅ¾ nahoru. Ze Stelvia se dá je&scaron;tÄ› vyjet
nahoru lanovkou do 3450 metrÅ¯.
My jsme na Stelvio dorazili bohuÅ¾el uÅ¾ dost pozdÄ› odpoledne a lanovku jsme nes
Ale i tak to byl úÅ¾asný záÅ¾itek. Byla polovina srpna, dole pod horami jsme mÄ›li na sobÄ› jen tílka na ramínka a kraÅ¥asy.
NahoÅ™e na Stelviu byly je&scaron;tÄ› zbytky snÄ›hu. I kdyÅ¾ svítilo sluníÄ•ko, bundy a mikiny byly velmi vítané. SamozÅ™ejm
nejen dÄ›ti musely zkusit, jestli je sníh opravdu jako sníh, tedy studený a mokrý a dost snÄ›hovatý. Zejména manÅ¾el, který si
odmítl pÅ™ezout sandály a odváÅ¾nÄ› se do toho pustil i v nich.
A pak samozÅ™ejmÄ› jako výzvu vzal i hromadu dosud
neroztátého snÄ›hu na parkovi&scaron;ti a samozÅ™ejmÄ› na ní musel zaparkovat.
Kdo si hraje, nezlobí. A u chlap
dvojnásob.
Prochodili jsme okolí sedla aspoÅˆ pÄ›&scaron;ky, nafotili pár fotografií okolních skal, dÄ›tí a kytiÄ•ek a jeli zase
dál. Cesta dolÅ¯ na druhou stranu byla pozvolnÄ›j&scaron;í, zatáÄ•ky byly mírnÄ›j&scaron;í a dál od sebe.
Jo, chudák
Å™idiÄ•, ten tady na Steviu opravdu tÄ›Å¾ký chleba má... Jedno je jasné, kdyÅ¾ se budete pohybovat nÄ›kde poblíÅ¾, urÄ•itÄ
Stelvio vyjeÄ•te a dopÅ™ejte si tento nev&scaron;ední záÅ¾itek.
My máme jasno, urÄ•itÄ› se tam pojedeme podívat je&s
jednou. ProtoÅ¾e to stojí za to. VODOMÄšRKA & SPOL.
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