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& kemp uprostřed vesnice
JÁŇŮV DVŮR

Tentokrát jsme v rámci seriálu na podporu agroturistiky pobyli na statku v Novém Přerově, na konci světa, ale 
také na cestě mezi krásnými městy Mikulov a Znojmo. Měli byste sem přijet i vy, ale počítejte s tím, že vás tu 

probudí kostelní zvony a mečení Žofky.   TEXT  ROSTISLAV ZEMAN   FOTO PAVEL BÍLEK

1/ ZÁTIŠÍ S dekoracemi si statkářka Natálie hraje tuze ráda, ale designové výstřelky tu nenajdete. Zato ryzí příroda je všude, kam oko pohlédne.   
2/ AMÁLKA Starou kravičku najdete na pastvinách u studánky. Kosmákovi ji nikdy nedojili, zato vískání hřbílkem jí Natálie dopřává téměř denně.   

3/ SKLÍPEK Patří k Jáňovu dvoru a posezení v jeho chládku si užijete při piknikovém pohoštění.  4/ SÁRA Na jejím hřbetu se večer projedete podél vinic.

AGROTURISMUS  

DOBRO DOŠLI! Vítejte 
na rodinném statku 
v Novém Přerově na jižní 
Moravě! Že si připadáte 
jako někde na Jadranu? 
To je v pořádku, 
jižanská atmosféra je 
patrná i mimo tento 

malebný areál, neboť 
vesnici založili v 16. 
století Chorvaté, když 
prchali před Turky. 
Statek pochází z r. 1780 
a za první republiky jej 
odkoupil sedlák Jáně, 
jehož jméno nyní nese.

Seznámíte se 
s přátelskou 

kravičkou Amálkou 
a kobylkou Sárou.
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Ochutnejte skvělá 

cuvée vína z Nového 

vinařství 

Drnholec.

Vinný tip
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1/ PODLOUBÍ Jde se z něj 
do kuchyňky a pak do pěti pokojíků. 
Lůžkoviny v nich jsou vyrobeny 
ze zdejší ovčí vlny, pod níž se spí 
dobře v létě i v zimě.  2/ STROMY 
Kosmákovi je milují, a tak když 
chřadl starý ořech, zasadili vedle něj 
platan.  3/ U STUDÁNKY Začínali se 
dvěma kozami, dnes jich mají kolem 
čtyřiceti. Zažijete s nimi kozí safari.  
4/ STODOLA Po renovaci a úpravách 
poskytuje zázemí kempu a zdobí ji 
vůz, který dostali svatebním darem.

VINICE Jsou téměř všude, kam se z Nového Přerova vydáte, ať po svých, na kole, či na koni. Ve vinném sklípku 
Kosmákových sice uvidíte i starý vinný lis z r. 1884, ale vína se tu podávají mladá a moderní, výlučně z lokálních vinařství.

penzionu farmy Jáňův dvůr jsme si 
na víkend rezervovali prostý selský 

pokoj. Konejšivou krajinou kolem Pálavy 
a atmosférou rodinné farmy jsme byli tak 
nadšení, že jsme si chtěli pobyt prodloužit. 
Jenže smůla, v sezoně už tady jde obvykle 
jedna rezervace za druhou. Není divu,  
je tu požehnaný kraj, i když obec 
dlouho trpěla polohou, když byla před 
r. 1989 poslední před tzv. želenou 
oponou. Farma samotná má genius loci, 
za kterým se prostě chcete vrátit. Mají 
zde i pozoruhodný kemp. Je mezi sýpkou 
a stodolou, ale vlastně hned u hlavních 
stavení Jáňova dvora. Ráno rozhrnete plášť 
stanu a koukáte na věž kostela sv. Michaela 
archanděla, který stojí přímo naproti oáze 
farmářů Natálie a Petra Kosmákových.   

V ZELENI A S MĚSTEM ZA ZÁDY 
„Muž je vystudovaný chovatel exotických 
zvířat, chvíli pracoval i v brněnské zoo, ale 
stal se z něj chovatel zvířat domácích,“ 
mluví o jedné z ironií života zakladatelů 

Jáňova dvora Natálie Kosmáková, 
vystudovaná ochránkyně životního 
prostředí, která působila v ekologické 
poradně. Dvojice zaláskovaných Brňanů 
brigádničila kolem r. 2001 v Praze 
při spásání chráněných území, jako 
jsou Divoká Šárka nebo Prokopské 
údolí. „Dostali jsme stádo ovcí bez psa, 

maringotku a uvědomili si, jak je to úžasný 
pocit být se zvířaty uprostřed přírody a jen 
se tak zdálky dívat na mumraj města,“ 
vzpomíná Natálie na dobu bezstarostnosti. 
Pracovně v těch letech přišli do kontaktu 
s Nadací Partnerství a s jejich vizí na rozvoj 
příhraničních území. Mluvilo se například 
o vzniku vinařských stezek v dané lokalitě, 
což je jako milovníky kola zaujalo.  

UDĚLÁME SI RADOST. ZVÍŘATA JI OCENÍ.
„Když jsme o pár let později řešili, čím 
se na venkově v pohraničí živit, sondoval 
jsem, s jakým zájmem se setká, pokud 
se pustíme do chovu ovcí a koz, protože 
už jsem měl nějaké zkušenosti z farem 
v zahraničí,“ vzpomíná Petr Kosmák poté, 
co se v sobotu navečer vrátíme z výšlapu 
do 5 km vzdáleného Galgenbergu 
na rakouské straně, kde se v jednom ze 
sklípků ve vinné uličce koná Veltliner 
Fest, zatímco statkář sesedne po celodenní 
práci z traktoru, s jehož pomocí lisoval 
seno na louce. Po horkém dni si 

V

Vinný sklípek se nachází asi kilometr 
od Nového Přerova na úpatí 

Přerovského vrchu. Krásně se odtud 
pozorují západy slunce. 

 srpen 2017  75

S čím se dá počítat?

Kempuje se v sadu mezi 
ovocnými stromy, auta, 
mimo ta obytná, stojí jinde. 
Pro ubytované je k mání 
snídaně i večeře. Umožní 
vám bezprostřední setkání 
s domácími zvířaty, kozy 
si můžete i podojit. Pokoj 
na sýpce je vedle chléva 
přítulného kozla Kvida. Od 
května do října servírují 
vlastní kozí sýr, mají několik 
druhů vynikajících polévek.  FO
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„Když hledáme místo pro dovolenou my, 
také toužíme po krásné a klidné krajině 
jako máme doma, ale  máme požadavek 

navíc: abychom aspoň pět dní nemuseli vzít 
do ruky mobilní telefon.“

1/ ZÁKOUTÍ Když je venku výheň, právě tady chutná život v Jáňově dvoře nejlépe. Pro milou 
obsluhu je to z kuchyně nejblíž, a ještě vám nad hlavou čiřikají vlaštovky.  2/ ZÁZEMÍ Díky dotaci 
mohli před rokem rozšířit zázemí kempu o kryté posezení a bezbariérové toalety přístupné i pro 
neubytované.  3/ SIGNÁLY Není zde televizor, ale je tu Wi-Fi. A taky mnoho neokázalé romantiky. 

ŘADOVKA Dům u kostela působí z ulice úhledně, ale 
vlastně nenápadně. Nápis nad vraty však leccos 

napovídá: Hosta chlebem, solí, nezdvořáka holí...

v milosrdném stínu výklenku hned vedle 
zaplněné zahrádky Jáňova dvora připíjíme 
11° platanem a Petr Kosmák pokračuje: 
„Ukázalo se, že zájem by byl.“ Pak našli 
na prodej ruinu statku. A protože Petrovi 
rodiče zrovna prodávali dům v Třebíči, 
za část z těchto peněz mohli díky 
nim na jaře 1997 koupit statek, který 
pojmenovali po jeho posledním hospodáři.      

POŠLEME RADOST DÁL. HOSTÉ JI OCENÍ.
S pomocí kamarádů se pustili do obnovy. 
Začali taškami a každou bobrovku vydrhli. 
Zažívali euforii z první vlastní kozičky 
a koníka. Pak přibyl druhý… Zvířata mají 
rádi natolik, že až následně řešili, jak na to, 
aby si na sebe vydělala. Natálie s koníky 
provozovala vyjížďky, napřed pro jiné 
subjekty, pak pro hosty vlastního kempu. 
Díky dotaci ho otevřeli v r. 2008. Později 
navázali otevřením penzionu a v zájmu 
rozložení rizika z mimosezonních období 
začali poskytovat občerstvení i pro 
neubytované. „S gastroprovozem pořád 
bojujeme. Je to oříšek, který ještě neumíme 
dost dobře,“ říkají. My jsme rezervy  
nenašli. Kdyby na každém konci světa 
chutnalo tak dobře jako tady, žilo by se 
turistům i náhodným návštěvníkům naší 
krajiny mnohem lépe.

Tuto rubriku podporuje 
Ministerstvo zemědělství ČR. 
Více na www.januvdvur.cz,  
www.eagri.cz

KUCHYŇ PENZIONU Kosmákovi celý statek krok za krokem 
citlivě zrekonstruovali, přičemž se snažili zachovat ducha 

stavby, a to včetně jejího zařízení a vybavení. „Pro ohřev vody 
jsme ale museli instalovat sluneční kolektory, platby za energie 

dříve dosahovaly fakt hrozných částek,“ říkají skoro omluvně.  
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