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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2014 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
vzhledem ke stále příznivějšímu a slunečnějšímu počasí, se dost pravděpodobně 
věnujete spíše svým outdoorovým a cestovatelským aktivitám a všemu, co patří k 
jarnímu počasí. Pravděpodobně i z těchto důvodů je v našem věstníku měně akcí... 
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AKCE:_________________ 
 

 

Poznejte Velbloudy lamy a alpaky 1.4.2014  - 30.11.2014 

 

Chýnov , Velbloudí farma , Záhostice 38 , v 13:00 h , 

vstupné: 20 Kč  

Autor: Žaneta Krátošková (členka Českého klubu 

cestovatelů)  

 

Od dubna Vás uvítáme na velbloudí farmě v 

Záhosticích. Letošní sezonu jsme pojali opět jinak. 

Soustředíme se na lamy. Připravujeme v jurtě menší 

výstavu fotografií lam z jižní Ameriky od cestovatelky 

a veselé spisovatelky Evy Palátové. Osaháte si lamí 

lebku a též výrobky z lamí srsti. A hlavně, naučíme 

Vás s lamou zacházet a vyšleme Vás s lamou na 

procházku. Do května budeme jezdit s velbloudy 

omezeně jen krátké jízdy. V červnu jízdy nebudou 

možné vůbec (máme tady velmi plodnou studniční 

vodu a tak bude zas o jednoho farmáře více :-)). Naší 

farmu budete moc navštívit kdykoli. Nabízíme přímý 

kontakt s velbloudy a lamami. Hlazení, mazlení, fotografování je samozřejmostí. Zvířata budou pro 

Vás připraveni každý den od 13:00 - 16:00. V této době si krátkou jízdu na velbloudech nemusíte 

rezervovat. V ostatních časech necháme zvířata odpočívat na pastvině. Nezapomeňte u nás ochutnat 

čerstvé kravské mléko nebo domácí sýr. 
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Výstava fotografií Manang po třiceti letech 3.4.2014  - 18.5.2014 

Jičín , Zámecké galerie , 

Valdštejnovo náměstí 1 , v 

17:00 h 

Autor: Zdeněk Thoma (člen 

Českého klubu cestovatelů) 

 

Těšíme se, že se s Vámi 

setkáme a dovolte, abychom 

připomněli, že replika naší 

fotografické výstavy stále visí 

od dubna 2011 v malém muzeu 

přímo v nepálském Manangu a podle autentických zpráv se těší přízni turistů procházejících krajinou 

ve stínu masivu Annapúrny. A místním lidem připomíná, jak se jejich izolovaná horská vesnice 

změnila během jedné generace.  

Více informací  naleznete na: http://http//manang.thoma.cz/ 

 

 Více příspěvků o Vašich akcích a přednáškách nám od Vás tento měsíc nepřišlo, proto je květnový 

věstník velice skromný... 

 

 

Více o akcích naleznete na: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 

 

 

Nashledanou příští měsíc, těšíme se na vaše příspěvky.  

 

 

 

 

V Brně dne:  5. 5. 2014                                  Zpracovala: Martina Kužmová 

                                   Připravil: Roman Pliska 

http://http/manang.thoma.cz/
http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html

