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Letos od poloviny února do 
prvních březnových dní 
se už podvaaosmdesáté 

tohle poklidné přímořské leto-
visko zaplnilo neuvěřitelnými 
objekty. Díky festivalu Fête du 
Citron totiž hlavní městská 

třída rozkvetla nádhernými 
sochami z citrusů. V mi-

nulých ročnících byly 
k vidění mamuti, 

pyramidy, mayský 
kalendář, staro-

bylé chrámy, 
sfinga a celá 
řada dalších 
p ř e k r á s -
ných objek-

Na francouzské Riviéře u hranice s Itálií se 
městečko MeNtoN snaží nalákat turisty 
na citrusy. Každý rok se proměňuje v jednu 
velkou galerii soch z exotického ovoce.

Chvilka na CestáCh

citrusy
tů, které na tři stovky odborníků 
oblékly do citrusů. 

V roce 2013 se tvůrci festivalu 
začali tematicky zaměřovat na 
dílo Julesa Verna. Nejprve fes-
tival poslali na fiktivní Cestu 
kolem světa za 80 dní, o rok 
později se v ponorce Nautilus 
ponořili Dvacet tisíc mil pod 
moře a letos je předlohou ci-
trusových slavností u nás méně 
známý román Číňanovy tram-
poty v Číně. 

Letos by v Mentonu měli po-
užít na sochy 140 tun citrusů, 
dalších deset tun bývá připra-
veno na výměnu ovoce, které se 
zkazí. Jen o „údržbu“ se po dobu 

celého festivalu sta-
rá tucet lidí. Když 
se ale podíváte 
po městě v době 
festivalu, citrusy 

Místo provoněné

Indický Tádž 
Mahal anebo 
egyptská 
sfinga. To 
všechno lze 
vyskládat 
z citrusových 
plodů.

Také se vám sbíhají sliny? 
Citrusy z Mentonu mají 
špičkovou kvalitu.

Menton už  
z dálky dává 
svou žlutou 
a oranžovou 
barvou znát, 
že se v něm 
ovoci daří. 
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psaly na úpadku pěstitelství. 
Své udělala i válka a pak krutý 
mráz v roce 1956, který fakticky 
pětisetletou tradici pěstovaní 
citronů v Mentonu ukončil. 

Citrusové hody
K obnovení tradice se místní 

rozhoupali po třiceti letech. 
V roce 1990 bylo vysazeno 

prvních pět tisíc stro-
mů. A brzy se dosta-

vil úspěch v podobě 
uznání jedineč-
ných vlastností 
mentonského 
citronu.
 Mentonské 
citrony patří 
k velmi kva-
litním a nabízí 
se otázka, proč 
z nich dělat so-

chy. Nenechte 
se mýlit. Většina 

ovoce na citrusové 
sochy je ale dovezena 

a nemá takovou kva-
litu. Mentonská úroda 

nijak neutrpí a vy si kvalitní 
ovoce můžete vychutnat na tr-
žištích i třeba jako součást spe- 
cialit v místních restauracích. ■ 

Tomáš Hájek  

Menton je město 
oblíbené zejména 
u starších lidí pro 
příznivé klima. Jednou 
za rok se ale promění 
v bláznivé místo plné 
zábavy a tance. Když se 
ho nabažíte, vydejte se 
na průzkum okolí. Jen pár 
stanic po železnici leží Monako 
a o kousek dál pak francouzské 
Nice. A právě tam se v podobném 
termínu jako Festival citronů koná tradiční 
karneval. A tak se dá návštěva Azurového pobřeží na přelomu 
února a března prožít v karnevalovém duchu. Stojí to za to! 

l  Festival Fête du Citron 
se koná každou zimu od 
poloviny února zhruba do 
5. března. Začíná vždy 
o víkendu.

l  Asi nejjednodušší 
a nejrychlejší způsob, jak 
se do Mentonu dostat, je 
letenka z Vídně do Nice. Dá 
se pořídit za cenu kolem tří 
tisíc korun. Odtud je to do 
Mentonu několik zastávek 
vlakem.

l  Z Prahy přes Mnichov je 
to do Mentonu autem asi 
1200 kilometrů, tedy kolem 
12 hodin jízdy. I v době 
festivalu se v hotelech dají 
najít volná místa. Jeden 
z nejlevnějších noclehů 
nabízí třeba Etap hotel 
u italské hranice (od 40 eur 
za osobu na noc).

vidíte i všude jinde. Citronový 
sirup, bonbon i marmeládu asi 
známe všichni, ale zkusili jste 
třeba citronový šampon na vlasy 
či sardinky s citronovou kůrou? 
Delikatesa! Nemluvě o tom, že 
takřka celé město se zbarví do 
žlutooranžové barvy – fasády 
domů, výklady, pouliční stánky 
i výzdoba místních restaurací.

Slavný John Lemon
Vedle výstavy na hlavní třídě 
Avenue Boyer, přímo proti ka-
sinu, čeká návštěvníky Mento-
nu také řada dalších atrakcí. 
Především jsou to dvě večerní 
produkce. První z nich, Zahra-
dy světel, se odehrávají právě 
v parku na Avenue Boyer, kdy 
jsou sochy z citrusů doplňová-
ny originální světelnou show. 
A věřte, že v noci pod palbou 
barevných reflektorů mají sochy 
úplně jinou atmosféru. 

Druhým lákadlem jsou prů-
vody, v nichž se objevují další 
většinou obří objekty z citrusů, 
tentokrát však pojízdné, s nej-

různějšími umělci. Vidět tak 
můžete školu samby a desítky 
jejích tanečníků, bubeníky, de-
chovky, obří bublinostroj, mažo-
retky, kejklíře a desítky umělců, 
kteří projdou v pekelném rámu-
su a za potlesku stovek diváků. 
K dobré náladě přispívá ještě 
maskot – John Lemon.

Historie mentonských citrusů 
ale sahá až do 15. století, kdy 
se o jejich pěstování objevu-
jí první písemné zmínky. 
V době největší slávy mezi 

lety 1820–1840 se mentonské ci-
trony prodávaly až v Hamburku, 
Amsterodamu a ve Spojených 
státech. Pak přišla těžká léta. 
Středověké metody pěstování, 
nedostatečný závlahový systém 
či dělení půdy do menších celků 
se pode-

Užijte si
karnevalové veselí
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Rady a tipy

Jako v říši 
divů. Tak 
si budete 
připadat, 
až budete 
procházet 
místními 
ulicemi.

Maskot festivalu 
John Lemon – 

letos zamíří  
do Číny.

...a nechybí 
ani citronový 
dort, i když 
pochoutek je 
mnohem víc. 
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Až na místě 
zjistíte, co 
všechno se 
dá z citronů 
vyrobit...


