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ÄŒtvrtek, 24 zÃ¡Å™Ã- 2015

Na ná&scaron; poslední den v Å˜ímÄ› slibovala pÅ™edpovÄ›Ä• poÄ•así vedro a kalendáÅ™ zas davy lidí (byla nedÄ›le), takÅ¾e
zvolily odpoÄ•inkový program na Ä•erstvém vzduchu ve stínu stromÅ¯ a vyrazily do zahrad Pincio a na nÄ› navazujícího parku u
Villa Borghese. MnÄ› se tam moc nechtÄ›lo, takÅ¾e jen ve zkratce:

Zahrady Pincio a Villa Borghese JiÅ¾ v dobÄ› Å™ímské republiky se na pahorku Pincio nacházely rozlehlé vily a zahrady.
dne&scaron;ní podobu parku se zaslouÅ¾il architekt Valadier. Z Napoleonova námÄ›stíÄ•ka je pÄ›kná vyhlídka na námÄ›stí
Popolo na úpatí kopce a na celou severní Ä•ást centra vÄ•etnÄ› chrámu sv. Petra. UprostÅ™ed zahrad se tyÄ•í dal&scaron;í
z obeliskÅ¯, tento nechal vyhotovit císaÅ™ Hadrián na památku svému milenci Antinoosovi. Dal&scaron;í velkou atrakcí
jsou pak vodní hodiny z r. 1872.
Za starovÄ›kými hradbami na zahrady Pincio navazuje mnohem rozsáhlej&scaron;í
anglický park kolem Villy Borghese. BÄ›hem Olympijských her v r. 1960 se zde odehrávaly nÄ›které disciplíny, zejména
jezdecké.
Na plo&scaron;e o obvodu 6 km najdeme muzea a galerie, zoo, jezdeckou &scaron;kolu, amfiteátr, umÄ›lé
jezero, voliéru, letohrádky, fontány, sochy svÄ›tových spisovatelÅ¯, napodobeniny antických chrámÅ¯. O víkendu je park
plný lidí a rodin s dÄ›tmi, kteÅ™í zde jezdí na kolech a bruslích, bÄ›hají, cviÄ•í nebo se jen tak procházejí Ä•i piknikují na trávÄ›
vzrostlými borovicemi.
Milovníci umÄ›ní mohou nav&scaron;tívit Villu Borghese se sbírkou renesanÄ•ního a barokního umÄ
k vidÄ›ní je napÅ™íklad antická socha TanÄ•ícího fauna, Ä•etné Berniniho sochy, obrazy od Botticelliho, Rafaela, Cranacha,
Rubense, Tiziana. NejvÄ›t&scaron;í sbírku umÄ›ní 19. a 20. století na území Itálie (Modigliani, Degas, Cezane, Klimt, van
Gogh, Pollock, Picasso, Matisse&hellip;) najdeme v Národní galerii moderního umÄ›ní, která je také souÄ•ástí parku.
My jsme pro tentokrát na umÄ›ní rezignovaly a park jsme jen kÅ™íÅ¾em kráÅ¾em pro&scaron;ly. Manýristickou Villu Giuliu, le
rezidenci papeÅ¾e Julia III. (dnes etruské muzeum) se nám podaÅ™ilo minout a znovu &scaron;plhat na kopec v tom
úmorném horku se nám uÅ¾ nechtÄ›lo. Místo toho jsme vyrazily po Via Flaminia k Milvijskému mostu. Varovala jsem
mámu, Å¾e to bude pochoÄ•ák, jestli si místo toho nechce udÄ›lat procházku po okolí námÄ›stí Popolo, ale vyrazila stateÄ•nÄ›
se mnou. (Myslím, Å¾e pak trochu litovala.)
Milvijský most (Ponte Milvio) Z nejstar&scaron;ího Å™ímského mostu z 1. s
n. l. a strategicky významného pÅ™echodu pÅ™es Tiberu se do souÄ•asnosti zachovaly Ä•tyÅ™i oblouky. Dnes most slouÅ¾í
pro pÄ›&scaron;í. Na levém bÅ™ehu je osazen dvÄ›ma sochami, jedna z nich zpodobÅˆuje Jana Nepomuckého. Å˜etÄ›z
zabraÅˆující vozidlÅ¯m vjezdu na most je ovÄ›&scaron;en zámky zamilovaných dvojic, neboÅ¥ 14. února 269 tady popravili
sv. Valentýna. Jak na potvoru ve stejný den, kdy slavila svátek bohynÄ› Juno, ochránkynÄ› manÅ¾elství a rodiny. Å½e se ty
kÅ™esÅ¥anský svátky dost Ä•asto trefÄ›j do tÄ›ch pohanskejch&hellip;
PrávÄ› u Milvijského mostu zvítÄ›zil v krvavé bit
Å™íjna 312 císaÅ™ Konstantin nad svým spoluregentem Maxentiem, a tím se oficiálním náboÅ¾enstvím Å™ímské Å™í&scaro
definitivnÄ› kÅ™esÅ¥anství. V pÅ™edveÄ•er bitvy oba vojevÅ¯dci obdrÅ¾eli vÄ›&scaron;tbu. Konstantin pÅ™i západu slunce
obloze planoucí kÅ™íÅ¾ s písmeny XP (chí-ró) pÅ™ekÅ™íÅ¾enými pÅ™es sebe a pod nimi nápis &bdquo;v tomto znamení
zvítÄ›zí&scaron;&ldquo;. Maxentius se pro zmÄ›nu dozvÄ›dÄ›l, Å¾e &bdquo;pÅ™ekroÄ•í&scaron;-li Tiberu, zahyne nepÅ™ítel
Å˜íma&ldquo;. ObÄ› pÅ™edpovÄ›di byly pravdivé :-) KristÅ¯v monogram, který nechal Konstantin na základÄ› vidÄ›ní vyrýt
v pÅ™edveÄ•er bitvy svým muÅ¾Å¯m na &scaron;títy, se stal standartou Å™ímských císaÅ™Å¯.
Na druhé stranÄ› Å™
Monte Mario a Å™ekou Tiberou rozkládá sportovní areál Foro Italico, jeho souÄ•ástí je také Olympijský stadion, který hostil
olympijské hry v r. 1960. K mostu jsme pÅ™i&scaron;li po staroÅ™ímské cestÄ› Via Flaminia, která vedla z Å˜íma aÅ¾
k Jaderskému moÅ™i, zpátky jsme chtÄ›ly jít po bÅ™ehy Tibery, ale nevypadalo to úplnÄ› bezpeÄ•nÄ›, bÅ™ehy byly dost zaro
místy obývané bezdomovci, tak jsme se do centra nakonec vrátily po nábÅ™eÅ¾í zpÄ›t k bránÄ› Popolo a tím zakonÄ•ily
ná&scaron; osmidenní pobyt ve vÄ›Ä•ném mÄ›stÄ›. Ráno nás pak uÅ¾ Ä•ekala jen cesta na Fiumicino a chaotický odlet do
Prahy, neboÅ¥ poÅ™ád je&scaron;tÄ› tak nÄ›jak nestihli zlikvidovat následky poÅ¾áru restaurace, co pÅ™ed deseti dny hoÅ™
takÅ¾e ve&scaron;keré lety do Schengenu odbavovali ze 4 pÅ™epáÅ¾ek na tom nejmen&scaron;ím terminálu :-)
No, a
dal&scaron;ího jsme nestihly?
- Kostel sv. OndÅ™eje (Chiesa di S. Andrea delle Fratte) s Borrominiho zvonicí Baletkou a originály soch z AndÄ›lského
mostu.

- Kostel sv. Klementa, kam Cyril s MetodÄ›jem pÅ™inesli svÄ›tcovy ostatky a kde Cyril pozdÄ›ji zemÅ™el a byl pohÅ™ben.

- Kostel Panny Marie VítÄ›zné (S. Maria della Vittoria), v nÄ›mÅ¾ visí &scaron;tÄ›novický obraz &bdquo;Adorace
novorozeného Krista&ldquo; a Ä•tyÅ™i obrazy s bitvou na Bílé hoÅ™e. Obrázek Svaté rodiny, který protestanti zohavili
vypícháním oÄ•í postav JeÅ¾í&scaron;ových rodiÄ•Å¯, na&scaron;el pohozený v &scaron;tÄ›novickém kostelíku (u PlznÄ›) bos
karmelitán Dominik à Jesu Maria, vojenský kaplan vévody Maxmiliána. BÄ›hem bÄ›lohorské bitvy jím Å¾ehnal vojsku a po té
ho pÅ™ivezl do Å˜íma. Originál shoÅ™el r. 1833, nahrazuje jej kopie. Dal&scaron;í tÅ™i kopie jsou v kostele sv. Prokopa ve
Strakonicích, v poutním kostele na Bílé HoÅ™e a v karmelitánském kostele Panny Marie VítÄ›zné v Praze na Malé StranÄ›,
odkud byla na oplátku do Å™ímského protÄ›j&scaron;ku pÅ™inesena kopie so&scaron;ky PraÅ¾ského Jezulátka.

- Ze sedmi poutních kostelÅ¯ jsme nenav&scaron;tívily tÅ™i: sv. VavÅ™ince, sv. Pavla a sv. &Scaron;ebastiána,
v&scaron;echno za hradbami :-) (Pokud by si nÄ›kdo chtÄ›l uÅ¾ít pouÅ¥ po v&scaron;ech sedmi kostelích tak, jak se
správnÄ› má, tj. obejít je bÄ›hem jednoho dne, tak tuto atrakci nabízí Å™ímské stÅ™edisko pro Ä•eské poutníky Centrum
Velehrad, trasa je dlouhá 24 km).
- Ze sedmi Å™ímských pahorkÅ¯ jsme nebyly na Aventinu, kde je kostel sv. Sáby, Cestiova pyramida, slavný protestantský
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hÅ™bitov a Caracallovy láznÄ›. A starovÄ›kou Via Appia, která spojovala Å˜ím s jiÅ¾ní Itálií, s pÅ™ilehlými katakombami, hro
Cecilie z Metely a kostelíkem Domine quo vadis jsme taky nevidÄ›ly&hellip; Tak snad nÄ›kdy pÅ™í&scaron;tÄ›... (fine) Falena
Romana
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