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Byl jsem v Itálii zrovna v období, když vrcholil covid-19, a Italové dodržovali veškerá nařízení velice svědomitě, všude 

kontrolovali covid pasy a většina podniků byla zavřená, mimo restaurace a kavárny, na které nedají Italové dopustit. 

Supermarket, kam jsem chodil nakupovat, prodával zásadně nesolené čerstvé pečivo (zjistil jsem, že to bylo 

z historických důvodů, kvůli válce s městem Lucca, které jim upřelo sůl a oni na památku od té doby nesolí pečivo), takže 

jsem si musel kupovat německé balené chleby, které byly solené a skryté úplně vzadu v poličce. Na univerzitě Italové 

dodržovali své způsoby – káva se nikdy nenosí k pracovnímu stolu, jídlo se konzumuje pouze ve vyhrazeném prostoru a 

venku, na ulici je nemyslitelné sníst bagetu za pochodu… Ačkoliv vám to nikdo nezakazuje, oni to prostě nedělají. 

V několika stáncích, které zůstávaly během covidu otevřené, nebyly známé „hot dogy“, ale „lampredotto“ – vnitřnosti 

krávy nebo prasete v italské neslané žemli; navíc pro Italy je věcí úcty ke zvířatům tuto lahůdku konzumovat (já jsem trpěl 

nauzeou). Tréninky volejbalového univerzitního spolku (volejbal jsem byl zvyklý hrát v Praze kvůli odpočinku) začínaly ve 

21 hodin, dvě hodiny trvala rozcvička, pak rozehrávky a od půlnoci hodinu hra podle plných pravidel. Ředitel proslulé 

mezinárodní laboratoře LENS v Sesto Fiorentino (vesnice za Florencií), prof. Francesco Pavone, je zároveň ředitelem 

musea Galileo Galilei, kde jsou vystavené nádherné historické kusy, např. zemské astronomické sféry nebo první 

přístroje na měření pohybu. Na místním Ústavu anatomie (který je ale součástí většího Ústavu experimentální chirurgie) 

pochází naprostá většina akademiků z přírodovědeckých fakult, jak to zde bývá zvykem. S tím souvisí i skutečnost, že se 

téměř nepitvají lidská těla, ani pro výuku studentů anatomie. Studenti jsou posíláni na dvě větší univerzity (Řím a Milán), 

kde stráví asi 2 dny s lidským tělem a zbylou část výuky zajišťuje virtuální pitva na přístroji Anatomage. Italové tím nejsou 

nadšeni, ale z mnoha různých důvodů se jim nedaří fyzickou pitvu obnovit. Význam skutečné pitvy však nepodceňují.  


