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VáÅ¾ení a milí, dolnorakouská vesnice Wulzeshofen, opravdu jen kousek od hranic s Moravou, má sice název, který jí
dali v 9. století Slované (respektive nÄ›jaký VlÄ•ek, který tu mÄ›l dvÅ¯r, jak je patrno ze stÅ™edovÄ›kého názvu Wltschenhouen
lidé tady v úrodné krajinÄ› Å¾ili od pradávna. Rovina na pravém bÅ™ehu Å™eky Pulkavy je pÅ™eru&scaron;ena jen nevysoký
kopcem Schatzberg, který vdÄ›Ä•í za své jméno prehistorickému zlatému pokladu, který tady byl objeven.

A také Keltové, Langobardi a jiní Germáni, Slované, AvaÅ™i, Bajuwarové Ä•i MaÄ•aÅ™i tu téÅ¾ zanechali své stopy, byÅ
byla aÅ¾ do 19. století, neÅ¾ byla provedena regulace Å™eky Pulkavy a melioraÄ•ní práce, krajina sice úrodná, ale
nepÅ™íli&scaron; zdravá.
Familie Bsteh

Po staletí se zde stÅ™ídaly doby rozkvÄ›tu s válkami, poÅ¾áry a epidemiemi, aby pÅ™ece jen nakonec vÅ¾dy zvítÄ›zila síla
umu a práce. ChtÄ›lo by se Å™íct: vesnice, jakých je nejen ve StÅ™ední EvropÄ›, ale na celém svÄ›tÄ› spousta a spousta. JenÅ
vesnice má jednu zajímavost, která zase tak bÄ›Å¾ná není, a to místní hospodu nebývalé kvality a proslulosti. Na Kostelním
námÄ›stí totiÅ¾ stojí &bdquo;Gasthaus Bsteh&ldquo;, rodinný podnik s Markusem Bsteh &bdquo;u plotny&ldquo; a ostatními
rodinnými pÅ™íslu&scaron;níky &bdquo;na place&ldquo;. ZaÅ™ízení lokálu i pÅ™ilehlých místností vhodných pro rodinné Ä•i
spoleÄ•enské oslavy v&scaron;eho druhu, pÅ™ipomíná nábytkem, výzdobou a spoustou porcelánových mís a terin dobu K.
und K. Monarchie a také atmosféra je zde mnohem a mnohem poklidnÄ›j&scaron;í, laskavÄ›j&scaron;í
a pÅ™átel&scaron;tÄ›j&scaron;í, neÅ¾ jsme zvyklí z dne&scaron;ní hektické doby.
Marcus Bsteh má pak ve znaku jednoduché heslo: vaÅ™it &scaron;piÄ•ková jídla ze &scaron;piÄ•kových místních surovin
tak jak je roÄ•ní období nabízejí. Není tedy divu, Å¾e poÄ•átek roku je ve znamení v&scaron;eho &bdquo;co nám dává
Å™eka&ldquo;, jaro pak oplývá chÅ™estem a jarní zeleninou i bylinkami v&scaron;eho druhu, následuje houbová
sezóna stÅ™ídaná cibulovou (zdej&scaron;í cibule je proslavená &scaron;iroko daleko), aby byly posléze vystÅ™ídány
divoÄ•inou Ä•i martinskými husiÄ•kami&hellip; Víno vám zde naÄ•epují nejen z vlastních vinic, ale i od vinaÅ™Å¯ ze sousedství,
a jak uÅ¾ bývá v Rakousích zvykem, je buÄ• skvÄ›lé nebo vynikající.

PÅ™i nedávném obÄ›du jsme se &bdquo;odbyli&ldquo; následujícím: Petra zapoÄ•ala hovÄ›zím vývarem s bylinným svítke
pokraÄ•ovala smaÅ¾enými prouÅ¾ky candáta s domácí tatarskou omáÄ•kou, vaÅ™enými brambory a bramborovým a zelným
salátem, a zavr&scaron;ila obÄ›d domácí vanilkovou zmrzlinou s lesním ovocem a malými tvarohovými kobliÅ¾kami. Já
si pochutnal na ta&scaron;tiÄ•kách z nudlového tÄ›sta plnÄ›ných kozím sýrem s bylinkam a pÅ™elitých napáleným máslem, a p
na domácím sulci s kÅ™enem, olejem z praÅ¾ených dýÅˆových semínek a vinným octem, pÅ™iÄ•emÅ¾ jsem se nemohl odtrh
Ä•erstvého &bdquo;slaÅˆáku&ldquo; klasického tvaru i chuti.
Spoustu marmelád, kompotÅ¯, sirupÅ¯, bylinek,ochucených solí Ä•i likérÅ¯ solí z rodinné produkce si samozÅ™ejmÄ› mÅ¯
zakoupit namístÄ›, zrovna tak jako víno z rodinného vinohradu.
Okolí Wulzeshofenu nabízí pochopitelnÄ› spoustu dal&scaron;ích zajímavých moÅ¾ností a atrakcí, láznÄ› v Laa jsou kupÅ™
rohem, a kdo by chtÄ›l nÄ›jaké ty kalorie zároveÅˆ tím nejpÅ™íjemnÄ›j&scaron;ím a nejlibÄ›j&scaron;ím zpÅ¯sobem získat i ztra
mu Gasthof Bsteh nabízí následující program: tÅ™íchodové veÄ•erní menu vÄ•etnÄ› vína, pÅ™enocování v traktu pro hosty, bo
snídani a celodenní lístek do lázní v Laa, to v&scaron;e za 108 Euro na osobu. Pokud by Vás ov&scaron;em moderní vodní
svÄ›t v Laa nelákal, je zde skvÄ›lá restaurace Weiler&hellip;ale to uÅ¾ je jiná kapitola...
TakÅ¾e, jak jinak, na shledanou
ve Wulzeshofenu se tÄ›&scaron;í Vá&scaron; Miroslav Macek
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