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Barešův ranč
Místo, kde se sny stávají skutečností, divoká příroda
je na do sah ruky a člověk touží zastavit čas.

Barešův ranč se nachází v malebné krajině lesů
a luk na břehu rybníka Jaroušek za obcí Lužec
nad Cidlinou. Je důkazem, že i moderní areál
s plnou vybaveností lze citlivě zasadit do okolní
krajiny a nenarušit její poklidný ráz. 

Mezi rybníkem a oborou se nachází nejen
devět srubových chatek, ale i restaurace, ven-
kovní grilovací srub, koňská stáj, bazén nebo
dětské hřiště. Díky propojení přírodních mate-
riálů dřeva a kamene s řemeslným umem te-
sařů, i samotné dřevostavby dokreslují maleb-
nou scenérii břehu rybníka.

Na ploše několika desítek hektarů lze  po -
zorovat volně pasoucí se stádo bizonů, jelenů,
daň  ků a muflonů. Vášnivé rybáře jistě osloví
ryb ník plný kaprů, candátů, úhořů, jeseterů,
amurů či línů. 

Stylová restaurace vyhlášená specialitami
z čerstvého hovězího masa z vlastního chovu
pa na Bareše pravidelně pořádá tematické ga-
stronomické večery. Neopakovatelnou atmo-
sféru přináší grilování na břehu rybníka za do-
provodu živé hudby.

Dominantou areálu je indiánský stan s otev -
řeným ohništěm, který vykouzlí úsměv na tvá ři
nejednoho malého návštěvníka. Spolu s luko-
střelbou a jízdou na koni strhne k indiánské hře
všechny věkové kategorie.

Po dobrodružném dni stráveném v okolní
přírodě přijde vhod relaxace v bazénu s vyhří-
vanou vodou.

Pro většinu z nás je nezapomenutelným zá-
žit kem i jen samotné usínání při hlasitém kuň-
ká ní žab a šplouchání ryb. Když pak ráno vyjde -
te před chatu a 10 metrů od vás stojí maje státný
jelen, vzpomínka na toto místo se vám vryje ne-
smazatelně do paměti.

Když jsem byl malý kluk, chodil jsem na
hráz rybníčku. Měl jsem psa Bora a tady se mi
to lí bilo… Po revoluci jsem začal kupovat  oko l -
ní pozemky a vysazovat stromy. Pak slovo da lo
slovo, koupil jsem i rybník. A co teď dál? Opět
jsem sadil stromy. Vybudoval jsem farmu pro

býky a koně. Stále tu bylo krásně. A pak to za-
čalo, postavil jsem první chatu s dřevěným zá-
chodem jen tak pro sebe. Dřevěný záchod se
u přátel moc „neujal“a vybudoval jsem zácho   dy
„moderního“ typu. Pak povídám, kde budeme
grilovat prasata, tak jsem postavil gril… chyběl
prostor pro hudbu, tak vzniklo molo. Začalo
nás sem jezdit hodně, postavila se cesta a ta mě
nakonec přivedla až k myšlence udělat areál pro
agroturistiku.“ Vzpomíná pan Bareš na začátky,
kdy uzrál nápad vybudovat ranč a podělit se
o tento kouzelný kus země nejenom s přáteli,
ale i se všemi dobrými lidmi, kteří dokáží oce-
nit krásu místní přírody. 

Láska k myslivosti vedla k vybudování obo -
ry, ve které se prohání exotičtí bizoni, kapitální
jeleni, daňci a mufloni. „Měl jsem i pštrosy, ale
ty mi jelen zabil. Do budoucna bych chtěl rozší -
řit stádo bizonů ideálně na 30 kusů a třeba bude
i medvěd“ sní pan Bareš nahlas. „Postavím ještě
nějaké rybářské chatky, saunu, elektrického bý -
ka a něco na hraní pro děti, ať se tady mají
všichni dobře“ a to je nejenom životní krédo
pana Bareše, ale především hlavní myšlenka ce-
lého ranče „Ať se všichni mají dobře“.

Po prožití kouzelných okamžiků na břehu
rybníka Jaroušek, snad nikoho už ani nepřekva   -
 pí, že ostrov uprostřed vodní hladiny má tvar
otisku lidské nohy. Ano, tudy kráčí Jaroslav
Bareš – muž, jenž žije svůj chlapecký sen a rád
se s námi o něj podělí. 

Více informací: www.srubyservis.cz 

Stavíme vaše sny


