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O čem mé téma bylo? 

 Služby ve venkovském cestovní ruch u nás – 

příklady dobré praxe 

 



Proč bylo moje téma důležité? 

 Lépe je naučit člověka ryby lovit, než mu je 

nosit. 

 

 Příklady táhnou 

 

 Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a 

věčně zelený je strom života. 
Johann Wolfgang von Goethe 

 



Příklady dobré praxe . . . 







Prohlídky 
Včelí farma Nosek 



 



Na jaře roku 1998 jsme statek koupili jako chátrající objekt. Po pár letech jsme se sem 

přestěhovali plnit si sny spřádané v bytech našeho rodného velkoměsta. 

Po desíti letech trpělivé rekonstrukce této historicky cenné - převážně hliněné – stavby jsme ji 

na jaře 2008 otevřeli pro veřejnost jako kemp s hospůdkou a od léta 2009 i jako penzion. 

Jáňův dvůr – Nový Přerov 



Jáňův dvůr – ekofarma - ovečky 

Ovce romanovská 200 ks, koza kašmírská, hnědá a anglonubijské kozy. Stáda 

obhospodařují téměř 100 hektarů pastvin, podstatným dílem stepních trávníků a 

vřesovišť – Pálava, Kraví hora, Národní park Podyjí. 



Jáňův dvůr – ekofarma – kozí sýr 



Jáňův dvůr – hospůdka 



Jáňův dvůr – ubytování 



Jáňův dvůr – kemp 

Kemp má vlastní sociální zařízení (sprchy a WC jsou z prostorových důvodů dohromady), kde 

je voda ohřívaná sluníčkem,   samoobslužnou kuchyňku (vařiče, mikrovlnná trouba, lednice, 

nádobí) a také ohniště. 

 Pokud si nechcete dělat starosti s vlastním vařením, vůbec nevadí -   součástí kempu je i 

malá domácí hospůdka, kde si můžete dát snídani, oběd i večeři. 

Vaříme z domácích a lokálních surovin, v létě jsou recepty inspirované balkánskou kuchyní v 

souladu s historií naší obce. 

Velmi oblíbenou záležitostí je u nás večerní grilování. 

 



Jáňův dvůr – půjčovna kol 



Jáňův dvůr – sklípek 



Jáňův dvůr – za vínem na koni 





Penzion Keramika – Romana Hulíková 



Penzion Keramika – keramická dílna 



Penzion Keramika - obchod 



Penzion Keramika – výtvarné 

kurzy, akce pro děti 



Penzion Keramika - ubytování 



Penzion Keramika – 

návštěvnické centrum 







Kněžická chalupa 



Statek u Pipků 



Borovanský mlýn 



Jaké byly dotazy? 



Co bych udělala příště jinak? 



Děkuji Vám za pozornost 
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