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Jsi-li blbej, nepij, projeví se to. Jan
Werich

Každý úspěch, jehož dosáhneme,
nám udělá nepřítele. Chceme-li být
oblíbeni, musíme být průměrní.
Oscar Wilde
Nechtěj být člověkem, který je
úspěšný, ale člověkem, který za něco
stojí. Albert Einstein
Nenávist je hněv bezmocných.
Alphonse Daudet
Nejhorší srážka v životě, je srážka s
blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z
blbství. Z takové srážky vyjdete
vždycky jako největší blbec pod
sluncem. Jan Werich

Smutné je, že hlupáci jsou tak
sebejistí, zatímco moudří lidé jsou
vždy plní pochybností. Bertrand
Russell
Žijeme ve zvláštních časech, kdy
mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a
ten, který se odváží říkat pravdu, je
nazýván šílencem či bláznem.
Platón

Humor je boj s lidskou hloupostí. V
tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát.
Ale nikdy v něm nesmíme ustat.
Ovšem pozor na zmýlenou. Ten,
koho považujeme za blbce, považuje
za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.
Jan Werich
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš!
Přijdou dnové, kdy to bude daleko
složitější a horší: budeš chtít a
nebudeš moci. A to důležité
nezapomeň, že chlap nesmí být blbej
ve třech případech: za volantem, u
stolu a v posteli. Všude jinde se to
snese...
Jan Werich
Každej věří na svýho výbornýho
Pánaboha, ale nevěří druhýmu
člověku, že ten taky věří v něco
dobrýho. Člověk si může myslet, že
druhá víra je špatná víra, ale nemá si
myslet, že ten, kdo ji má, je špatnej a
sprostej a podvedenej chlap.
Karel Čapek, Továrna na Absolutno
http://azcitaty.cz/
ondrazika.blogsp
ot.cz

Tip na
prázdninový výlet

Městečko má malebnou polohu v dolíku
mezi vinicemi a hradem. Dominantní
stavbou

obce

je kostel

sv.

Jakuba

staršího, postavený v 17. století u masivní
gotické věže. Kostel je situovaný ve svahu

Falkenstein bei Poysdorf

pod hradem, vede k němu typické barokní

Falkenstein je stará vinařská obec, kde se

monumentální schodiště a vstup je z raně

na okolních vápencových svazích pěstuje

barokního

víno už od roku 1309. Oblast má lehké

zdobeného sochami světců a Krista. Do

vápenité půdy a výborné mikroklima,

hmoty kostela je pěkně zakomponována

vhodné pro pěstování kvalitních vín,

gotická věž, umístěná vlevo do průčelí

zejména bílého vína. Typické víno je

kostela, která je zbytkem původní stavby

místní Falkensteiner, které stojí za to

kostela, jež zde byl uváděn už v roce 1122

ochutnat. Falkenstein byl sídlem vinařské

v souvislosti s klášterem Klosterneuburg.

správy pro oblast mezi Vídní a Brnem v

Typický barokní prostor lodi kostela je

období od 13. do 18. století, vinařská

ozvláštněn pískovcovou sochou P. Marie

správa nebo vinařský soud byl jakousi

ze 14. století, která patří do okruhu tzv.

obdobou horní správy, dodnes je v místním

krásných madon, které známe hlavně z

archívu uchována jednací kniha z roku

našeho prostředí.

1584.

Kostel

je

třístupňového

jednou

Svatojakubské

ze

cestě,

Mikulova na Krems a dál.

Nádvoří a věž hradu

průčelí,

zastávek

která

vede

na
z

Další místo v obci, které stojí za prohlídku,

expozice o historii novokřtěneckého hnutí

je

ulice

v této oblasti. Novokřtěnci byli jednou ze

Oagossn (Eiergasse), "místo, kde bydlí

sekt a byli pronásledováni. Právě zde na

víno", ulička je rovněž zapsána kulturní

hradě byli vězněni. Hradnímu nádvoří

památkou stejně jako kostel. Většina

dominuje model lodi, galéry, kde je další

sklípků pochází z 19. století, na této ulici je

část expozice o tomto hnutí a která

ve dvou řadách 65 vinařských stavení s

symbolizuje trest, který někteří místní

vyhloubeným sklepem. Ve sklepní uličce

novokřtěnci za svou víru dostali - galeje.

bývají některé sklípky otevřené, konají se

Museli dojít pěšky v poutech do Terstu,

zde i tradiční vinařské oslavy a různé akce.

tam nastoupili na loď a vydali se na cestu,

Mezi sklípky jsou umístěny dřevěné sochy

odkud zpravidla nebyl návrat zpátky.

a z ulice je krásný výhled na siluetu obce a

Právě novokřtěnci velmi ovlivnili oblast

hradu.

Jižní Moravy a Dolního Rakouska, přinesli

Zřícenina hradu je hlavní dominantou

sem pokročilé způsoby pěstování vína,

okolí a vrcholem výletu. Z obce se sem

nové odrůdy a také jim patřilo množství

dostanete po značené cestě, která stoupá

vinic nebo je měli ve správě, za jejich

pod hrad. Hrad stojí na vápencové útesu v

působení se začalo obchodovat s vínem ve

n. výšce 299 m a má úžasnou strategickou

velkém. Byli také zručnými řemeslníky a

polohu s dalekými výhledy do okolí.

autory známé habánské keramiky.

malebná sklepní

Hrad byl původně postaven kolem roku
1050 jako říšská hraniční pevnost, hrad

Ostatní informace

často měnil majitele, vlastnili ho také

Hrad je otevřen denně od 10. 00 do 18.00

Lichtensteinové.

hrad

od dubna do října. Prohlídky jsou možné s

přestavěn na renesanční tvrz. Roku 1645 se

průvodcem i bez průvodce. Pokladní

hradu zmocnili Švédové, ale nezničilo ho.

dokonce rozumí česky! Základní vstupné

Koncem 17. století začal hrad chátrat a

bez průvodce je 2, 5 eur, s průvodce 5 eur.

Později

byl

majitelého rozebírali na stavení materiál.
Sooučasný majitel Georg Thurn-Vrints
hrad upravil a zpřístupnil veřejnosti. Od
roku 1992 se zde provádí archeologický
výzkum.
Hrad je

velký, přístupné jsou

části

sklepení, ve kterých je velmi zajímavá

http://www.turistika.cz/vylety/falkenstein-bei-poysdorf

Sklepní ulička

