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Pojďte s námi putovat africkou buší. Trávit svůj čas v přítomném okamžiku a v 
přítomnosti s bílými lvy každé ráno a každý podvečer. Hlídat oheň a pozorovat 
hvězdy. Probouzet i uspávat nás bude každé ráno a každý večer dokonalá souhra 
zvuků buše. 
 
Průvodkyněmi na našem putování budou zakladatelka Nadace na ochranu bílých 
lvů a jejich udržovatelka ve volné přírodě, Linda Tucker spolu s mezinárodně 
uznávanou komunikátorkou Wynter Worsthorne. 
 
Budeme sledovat lvy v jejich domovině, odkud byli člověkem technicky vyhubeni 
na více jak 30 let. Za jejich návrat zpět do volné přírody se (jak bylo předpovězeno 
africkými šamany) zasloužila Linda Tucker a její tým v roce 2004. Pojďme se tváří 
v tvář setkat s jedinými, volně žijícímí, bílými lvy na této planetě. Dozvědět se o 
projektu záchrany tohoto nádherného krále zvířat ve volné přírodě, od Lvího 
ekologa Jasona Turnera. Ten svým týmem lvy v divočině monitoruje, pozoruje 
jejich zvyky, způsob lovu, způsob života a vše s ním spojené. 
Linda se pak s námi podělí o starověkou mystiku, jež se k bílýmh lvům váže, jejich 
spojení s hvězdami, Sfingou v egyptské gíze či Nilským meridiánem, považovaným 
egyptskými kněžími za počátek času na zemi a mnoho dalších nesmírně 
zajímavých informací.  
O své znalosti a zkušenosti starověkého umění komunikace se zvířaty a přírodou 
se s námi podělí Wynter. To vše a mnohem více uprostřed africké buše, uprostřed 
domoviny bílého lva, ve Velké Timbavati. 



Neděle 1. července – Vítejte v buši 
Budeme vyzvednuti na letiště Hoedspruit, které leží  cca 30 minut jízdy autem 
od kempu Jednorožec. 
 
Do kempu Jednorožec bychom měli dorazit v brzkém odpoledni. Jakmile se 
zabydlíme v pohodlných rondavelech a vydechneme po dlouhé cestě, setkáme 
se s Lindou a Wynter, abychom se vzájemně přivítali a seznámili.  
 
Čeká nás první večer v buši. Pohoda u plápolajícího ohně, s úžasným 
vegetariánským jídlem. První noc pod africkým nebem, první usínání za zvuků 
lvího volání, první snění za zvuků buše, zahaleni do závoje hvězd s mléčnou 
dráhou v hlavní roli. Brzké ulehnutí do náruče Morfea po dlouhé cestě určitě 
přivítáme.  
 
Sny, které přichází první noc, jsou obvykle nastíněním, co nás na naší cestě v 
Africe čeká. V nadcházejícím dni si najdeme chvíli, abychom se o své sny 
podělili a odhalili jejich význam, jak pro nás osobně, tak možná pro celou 
skupinu . . . 



Pondělí 2. července – Vnitřní zastavení 
V otevřeném džípu vyrazíme do divočiny, abychom pozdravili východ slunce a 
obyvatele buše, především však královskou lví smečkou.  
Zázrak úsvitu a první návštěva lví smečky. První setkáí s těmito překrásnými 
bytostmi je vždy výjimečné. Jejich blízkost přirozeně bez jakéhokoliv úsilí 
otevírá srdce, naplňuje jej respektem, radostí a bezpodmínečnou láskou . 
 
Během dne si s Wynter budeme povídat o starověkém umění  původních 
obyvatel a šamanů komunikovat se zvířaty, s přírodou a s přírodními bytostmi. 
Společně budeme rozvíjet naše  vnitřní dovednosti intuitivní komunikace se 
zvířaty a všemi bytostmi kolem nás.  
 
V podvečer se připravíme na návštěvu majestátních lvích hvězd při západu 
slunce. Uvedeme do praxe zkušenosti získané během dne, V tichu soumraku 
budeme otevření čemukoliv, co k nám od lvů přijde a po dokonalém jídle, 
připraveném Enalani,, se vrhneme do světa symboliky s Lindou. Budeme si 
povídat o Nilksém meridiánu a jeho tajemství. 
 



Úterý 3. července – Otevírání srdce 
Časně z rána opět vyrazíme za lví smečkou. Budeme pozorovat lvy, jak po 
aktivní noci vítají, za ranního úsvitu, nový den. 
  
Zpátky v kempu se, po vydatné snídani, usadíme do pohodlných křesel a 
budeme pokračovat v objevování svých kořenů, prohlubování svého 
posvátného vztahu s Přírodou  a jejímy obyvateli. Naše srdce se budou více a 
více otevírat naší přirozenosti a projevovat svou přirozenou divokost. 
Přítomné bytosti africké buše nám budou velkou podporou a vedením při 
aplikaci všeho nového do našich životů.   
.  
Čeká nás oběd pod  staletým divokým fíkovníkem. Zde budeme mít chvíli 
k ponoření se do svého nitra a k odpočinku. Poté se vypravíme na „říční“ 
procházku buší za sochou bílého lva, kterou vytvořil světově známý jihoafrický 
umělec Adries Botha a nazval ji “Ngovuma povstává”. Socha stojí přesně na 
linii Nilského meridiánu a jeho pohled kopíruje dráhu meridiánu skrze zem 
předků až k velké egyptské Sfinze. 
Odtud se vypravíme na další podvečerní návštěvu královské smečky. Jako 
vždy, až se vrátíme do kempu, oheň bude plápolat a večeře bude připravena. 



Středa 4. července – Síla přírody 
Východ slunce nás, v tento den, zastihne v sousedním Krugerově národním 
parku, kde posnídáme pod širým nebem.  
 
Necháme se vést vnitřním vedením. Budeme naslouchat všem zvířatům, která 
nám zkříží cestu. Užijeme si den v buši, plný přítomnosti se zvířaty, jež 
potkáme. Ve vzájemném respektu s nimi spočineme, abychom se pozdravili, a 
naučili se je lépe vnímat a rozumět jim.  
 
V pozdním podvečeru se vrátíme do kempu Jednorožec, kde nás jako vždy 
uvítá Enalani a její báječná kuchyně. Po dni plném zázraků, než se vypravíme 
do svých postelí a necháme se unášet do říše snů, necháme klíčit semínka 
magie přírody u praskajícího ohně a zvuků noční buše. 



Čtvrtek 5. července – Vnitřní ticho 
Dnes je den odpočinku, přemítání a klidu. Po ranní návštěvě královské smečky 
a snídani, budeme mít prostor a čas zažít zkušenosti a zážitky prošlých dnů. 
Necháme naše tělo, aby nás vedlo k tomu, co potřebuje, ať už to bude 
rozjímání v tichu o samotě, meditace, nebo jen tak lelkování u bazénu, 
procházka po kempu, či cokoliv jiného, co nás napadne.  
 
Než se vypravíme na návštěvu lvů budeme mít prostor pro sdílení snů, 
meditací či zkušeností našeho pobytu.. Využijeme Lindiny hluboké znalosti 
symbolů nejen Afriky, ale i třeba starověkého Egypta, hvězd a toho, co nám 
chtějí sdělit. 



Pátek  6. července – Řečí  lvých předků 
Za úsvitu se opět vypravíme do buše, abychom se podívali, co se ve smečce událo 
během času, kdy jsme snili.  
 
Po bohaté snídani se připravíme na návštěvu Mbube, země ležící cca 45 minut 
jižně od kempu, jež je domovem Akeru smečky (druhá lví smečka v jiné oblasti 
Timbavati). 
 
Po příjezdu do Mbube se seznámíme s Letabou, Regusem a jejich zlatými lvími 
děvčaty spolu s novým lvím  princem, kotětem Ingwavumou II., kteří volně obývají 
půdu v této chráněné oblasti.  
Po obědě se pak vypravíme po stopaách obyvatel buše do sloního údolí. Pokusíme 
se číst řeč buše.  
 
Rovněž budeme mít příležitost setkat se zde se Sarah, sestrou Marie Kosy 
(vážená africká Sangoma zvaná královna lvů), která po smrti Marie zaujala její 
místo Sangomy.  
Sangoma je tradiční africký léčitel (muž, či žena), praktikující tradiční africkou 
medicínu.   V Africe je postavení Sangomy velmi vážené a uctívané.  
Zájemci mohou využít možnost požádat Sarah o čtení z kostí, což je starověký 
způsob, jak Sangoma hovoří s předky a nebeskými bytostmi, aby předala 
dotazujícímu informace z těchto sfér. 



Sobota 7. července – Konec i začátek 
Poslední ranní úsvit s králem zvířat bude naším rozloučením a poděkování za 
lví vstřícnost, kterou nám během našeho pobytu projevovali.  
Nazpět v kempu si po vydatné snídani řekneme, jak si prožité zkušenosti 
odnést do běžného života spolu s uvědoměním, že toto není konec, ale začátek 
naší cesty se lvy.  
 
Než se vydáme zpět na cestu  na letiště Hoedspruit a odtud pak do 
Johannesburgu, zakončíme náš pobyt překrásným společným vzdáním díků 
lvům. a všem obyvatelům a bytostem přírody. 



REZERVACE: 
Se závaznou rezervací bude třeba uhradit nevratnou zálohu následujícím 
způsobem: 
Do 7 dnů od rezervace   8 000,-Kč 
Do 15.3. 2018  50% celkové částky 
Do 15.6. 2018 100% celkové částky 
 
Kontakt: sarka@krasnacarodejka.cz pro rezervaci a více informací. 

CENA: ZAR  R33 900 
(stávajíc kurz jihoafrického Randu se pohybuje okolo 1,6Kč za ZAR R1.) 
Celá částka, kromě přímých nákladů a vstupného do Krugerova národního 
parku, jde na projekt ochrany bílých lvů a krajiny. CENA NEZAHRNUJE: 

Mezinárodní let, nebo dopravu na letiště Hoedspruit, 
Mpumulanga a zpět do vašeho domova.  
Spropitné (Jihoafrická kultura je založena na spropitném. 
Většina lidí vydělává pouze základní mzdu, a tak je 
spropitné vždy vítáno. Není to povinné a záleží čistě na 
Vašem osobním rozhodnutí. Víme, že výdaje spojené s 
touto cestou jsou velmi vysoké, a proto  
rozhodnete-li se ocenit práci lidí v kempu spropitným, pak 
vhodná částka je cca 50R den. Celková částka je pak 
rovnoměrně rozdělena mezi zaměstnance kempu. Velmi si 
toho vážíme.). 
Dar za čtení Sangomy R450, který se dělí na R300 pro 
Sangomu a R150 pro překladatele z řeči Shangaan do 
angličtiny. 

CENA ZAHRNUJE:  
Doprava z letiště v Hoedspruitu do Tsau a zpět 
Ubytování 
Strava 
Vstupné a doprava do Krugerova národního parku 
Monitorované návštěvy bílých lvů  
Sezení s Wynter Worsthorne a Lindou Tucker. 

mailto:sarka@krasnacarodejka.cz


INOFRMACE K LETŮM A DOPRAVĚ: 
Nejvhodnější doprava je letět do Johannesburgu na letiště OR Tambo a odtud pak místním letem do 
Hoedspruit, Mpumulanga, kde lze využít jeden ze dvou letů denně provozovaný South African Airlines.  
Lze rovněž využít pravidelnou autobusovou linku z letiště OR Tambo do Hoedspruitu. Cesta trvá cca 6 
hodiny a vede překrásnou scénérií Dračích hor. 

CO VZÍT S SEBOU: 
Oblečení:  
Července je v jižní Africe obdobím africké zimy. Toto roční období je typické velkými teplotními rozdíly. 
Během dne je příjemných cca 20°C, během noci pak teploty klesnou na teplotu kolem 5°C. Večer a ráno 
může být chladněji. Je tedy vhodné mít oblečení, které lze vrstvit.  
Důležité jsou pohodlné boty na chůzi v buši a určitě se hodí pohodlná obuv do kempu. 
V kempu Jednorožec preferujeme používání přírodních produktů, abychom minimalizovali dopad 
chemických prostředků na životní prostředí. Jihoafrická Republika nevyžaduje zákonem povinná 
očkování. 

I když se jedná o projekt, kde není povoleno fotografovat, můžete s sebou vzít fotoaparát. Není dovoleno fotografovat bíle lvy bez předchozího 
písemného potvrzení nadace (WLT), ale jste vítáni pořizovat fotografie v kempu a jeho prostředí. Krásné fotografie bílých lvů od 
profesionálního fotografa jsou dostupné ke koupi v obchodě WLT, kde celý výtěžek jde na projekt záchrany bílých lvů. Fotografovat budete moci 
rovněž při naší návštěvě Krugerova národního parku. 

UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování je v pohodlných rodavelech vždy po dvou. V rondavelech jsou ručníky, není tedy třeba brát vlastní. V kempu je elektřina i sprchy. 
V rondavelech jsou rovněž moskytiéry nad postelemi, ty však v zimním období nejsou třeba, neboť v zimním období komáři, pavouci či hadi 
nejsou. 



MONITOROVANÉ NÁVŠTĚVY: 
Skupinové návštěvy lvů s monitorovacím týmem jsou limitovány počtem lidí v džípu, proto je-li třeba, rozdělíme se vždy na dvě skupiny, aby 
bylo zajištěno, že každá osoba stráví se lvy kvalitní čas.  
  
Prosím vezměte na vědomí, že itinerář není něco, co je vytesáno do kamene, a může být změněn podle počasí, účastníků a nejdůležitější, 
podle lvů.  
Neboť během celého našeho pobytu jsme součástí vědeckého projektu a všechna práce se lvy je tedy předmětem, který podléhá vědeckému 
protokolu. Z tohoto důvodu, bude-li třeba, budeme věnovat pozornost případným potřebám projektu a lvům samotným. 
  
Pro více informací o Nadaci na ochranu bílých lvů navštivte www.whitelions.org 
Pro více informací o Wynter a její práci navštivte www.animaltalkafrica.co.za a www.starlionjourneys.org 

KONTAKT: 
Šárka Janouchová, sarka@krasnacarodejka.cz,  
GSM: 777 012 906 
Těšíme se, že Vás přivítáme a provedeme na této 
úžasné cestě. 
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Všechna práva na fotografie ©Global White Lion 
Protection Trust 

http://www.whitelions.org/
http://www.animaltalkafrica.co.za/
mailto:sarka@krasnacarodejka.cz
http://www.starlionjourneys.org/
http://www.whitelions.org/
http://www.animaltalkafrica.co.za/
http://www.krasnacarodejka.cz/

