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PONDĚLÍ 16 LEDNA 

Po příletu na mezinárodní letiště O.R. Thambo v Johannesburgu na nás bude 

čekat privátní autobus, který nás dopraví k přírodní rezervaci Tsau, ležící 

v blízkosti města Hoedspruit. Cestou se budeme moci kochat pohledem na 

překrásné Dračí hory, skrze které budeme projíždět. 

Do kempu Jednorožec bychom měli dorazit kolem třetí odpoledne. Jakmile se 

zabydlíme v pohodlných rondavelech, setkáme se s Lindou a Wynter, abychom 

se vzájemně přivítali a seznámili.  

Užijeme si první večer v buši okolo plápolajícího ohně, s úžasným 

vegetariánským jídlem. Pohoda večera nás připraví na první sny pod africkým 

nebem, kdy budeme usínat za zvuků lvího volání do africké noci. Po dlouhé 

cestě uvítáme brzké ulehnutí do hajan.  Sny, které přichází první noc, jsou 

obvykle odhalením, co nás na naší cestě v Africe čeká. V nadcházejících dnech si 

najdeme chvíli, abychom se 

o své sny podělili a odhalili 

jejich význam jak pro nás 

osobně, tak možná pro 

celou skupinu. 

 

 

 



 

 

ÚTERÝ 17 LEDNA 

Za úsvitu vyrazíme na naši první návštěvu a představení hvězdné lví smečky. 

Jason Turner, lví ekolog, který řídí projekt obnovy bílých lvů ve volné přírodě, 

nás seznámí se všemi potřebnými náležitostmi a pravidly návštěvy divoké 

buše. V otevřeném džípu vyrazíme do divočiny, abychom pozdravili východ 

slunce.  

Po snídani se s Wynter vrhneme na rozvoj našich vnitřních dovedností 

intuitivní komunikace se zvířaty a všemi bytostmi kolem nás a společně se 

posuneme hlouběji za mezidruhovou hranici. Budeme se učit zklidnit svou 

mysl a spojit se se všemi zvířaty. Porozumět jim na hlubší, intuitivní úrovni. 

Wynter bude hovořit o starověkém umění komunikace v propojení s dnešní 

moderní praxí.  

Po delikátním obědě se vrátíme k mezidruhové komunikaci. S pomocí 

zvířecích obyvatel kempu Jednorožec (budou-li ochotná) se necháme vést 

v procvičování otázek a odpovědí. Ti, kteří se komunikaci se zvířaty již věnují, 

budou mít možnost rozvinout své dovednosti vnímat fyzické a emoční zprávy. 

Ti, kteří se na komunikaci teprve připravují, si vyzkouší, že to opravdu umí a 

budou mít možnost dále prohlubovat své intuitivní dovednosti. 

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 dalším dokonalém 

jídle připraveném Enalani po našem návratu do kempu, se podíváme na dokument National Geographic “Návrat Bílého lva”. 



STŘEDA 18 LEDNA 

Opět vyrazíme časně z rána, abychom se přidali na kontrolu lví smečky za 

ranního úsvitu a pozorovali lvy, jak vítají nový den.  

Zpátky v kempu se po snídani usadíme do pohodlných křesel a budeme 

pokračovat v komunikaci a propojení se zvířaty na dálku. Ukážeme si jak tuto 

svou schopnost zahrnout do našich každodenních životů a to jak v komunikaci 

s divokými zvířaty, tak i s těmi domestikovanými. Pozornost budeme věnovat i 

případným potížím, se kterými se setkáváme, či které při komunikaci se zvířaty 

mohou nastat a způsobům, jak je překonat. Přítomné bytosti africké buše nám 

budou velkou energetickou podporou a vedením.  

Dnes poobědváme pod divokým fíkovníkem. Zde budeme mít chvíli k ponoření se do svého nitra a k odpočinku. Poté se 

vypravíme na „říční“ procházku 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 v Egyptě. 

Odtud se vypravíme na další podvečerní návštěvu královské smečky. I 

tentokrát budeme moci otestovat své schopnosti spojení s těmito 

královskými bytostmi, nebo jen tak v tichu spočinout v jejich 

přítomnosti.  Jako vždy, až se vrátíme do kempu, oheň bude plápolat a 

večeře bude připravena.  

 

 

  



 

ČTVRTEK 19 LEDNA 

Brzké ráno nás zastihne na naší cestě za zvířaty do sousedního Krugerova národního parku. Zde se necháme vést naším 

vnitřním vedením. Budeme naslouchat všem zvířatům, která nám zkříží cestu. Užijeme si den plný přítomnosti se zvířaty, která 

potkáme a ve vzájemném respektu s nimi spočineme, abychom se pozdravili, a naučili se lépe je vnímat a rozumět jim.  

V pozdním podvečeru se vrátíme do kempu Jednorožec, kde nás uvítá Enalani a její báječná kuchyně. Se spokojeně plnými 

bříšky, než se vypravíme do svých postelí a necháme se unášet do říše snů, budeme moci u nočního ohně sdílet své 

zážitky celého dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁTEK 20 LEDNA 

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, meditace, nebo 

jen tak lelkování u bazénu, procházka po kempu či cokoliv jiného.  

Odpoledne než se vypravíme na návštěvu lvů, se pak společně 

sejdeme, abychom se podělili o své sny, meditace, či jiné zkušenosti, 

které budeme chtít sdílet. Využijeme Lindy hluboké znalosti symbolů 

nejen Afriky, ale i třeba starověkého Egypta a jejich významu ve 

snech, či meditacích.  

 

SOBOTA 21 LEDNA 

Za úsvitu se opět vypravíme, 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 a domov Akeru smečky (druhá lví smečka v jiné 

oblasti Timbavati). 

Po příjezdu do Mbube se představíme s Letabou, Regusem a jejich 

zlatými lvími děvčaty, kteří volně obývají půdu v této chráněné oblasti.  



 

Po návštěvě Akeru smečky se vypravíme do blízké vesnice 

Mufanyana, kde nám rodina Marie Kosa (vážená africká 

Sangoma* zvaná královna lvů) ukáže kulturu a tradice kmene 

Shangaan. Užijeme si tradiční jídlo připravené na ohni spolu 

s úžasnými africkými tanci. Rovněž budeme mít příležitost setkat 

se se Sarah (sestra Marie Kosa), která po smrti Marie zaujala její 

místo Sangomy*. 

 

* Sangoma je tradiční africký léčitel, praktikující tradiční africkou medicínu.  

  V Africe je postavení Sangomy velmi vážené.  

 

NEDĚLE 22 LEDNA 

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 poznáním, že to není 

konec, ale začátek naší cesty se lvy. 

Než se vydáme zpět na cestu do Johannesburgu, zakončíme náš pobyt 

ceremoniálem díkůvzdání.  



 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

REZERVACE: 
Se závaznou rezervací bude třeba uhradit nevratnou zálohu následujícím způsobem: 
Do 7 dnů    5 000,-Kč 
Do 31.8. 2016  50% celkové částky 
Do 15.12. 2016 100% celkové částky 
 
Kontakt: sarka@krasnacarodejka.cz pro rezervaci a více informací. 
 
 
INFORMACE K LETŮM A DOPRAVĚ:  
Minibus do Tsau nás vyzvedne po příletu na letiště O.R. Tambo v Johannesburgu. 
Předpokládaný přílet mezi 7-8 hodinou ranní. Stejně tak nás minibus dopraví zpět z 
Tsau do Johannesburgu na letiště O.R. Tambo. Předpokládaný odlet ve večerních 
hodinách. 
V případě zájmu letět z O.R. Tambo do Hoedspruit, Mpumulanga, je třeba provést 
vlastní zajištění. SAA je jedinou komerční leteckou společností, která léta z Hoedspruitu 
do Johannesburgu.  
 
 
CO SI VZÍT S SEBOU: 
Oblečení:  
Leden je v Africe středem léta. V tomto ročním období je během dne horko, a odpoledne přicházejí deště a bouřky. Je tedy třeba 
vybavení do deště. Večer může být chladněji. Je tedy vhodné mít oblečení, které lze vrstvit.  
Opalovací krém, klobouk/pokrývka hlavy a sluneční brýle.  
Pohodlné boty na chůzi v buši a pohodlné sandály do kempu. 
 
Repelent proti komárům. Timbavati je malarická oblast. Pokud máte pocit, že potřebujete profylaktika, doporučujeme konzultovat 
s nějakým alopatikem, ať již homeopatem, nebo bylinářem.  Anti-malarické tablety mohou způsobit, že se budete cítit nemocní. Ubezpečte 
se, že máte krém, nebo spray proti hmyzu pro večer a během spánku. V kempu Jednorožec preferujeme používání přírodních produktů, 
abychom minimalizovali dopad chemických prostředků na životní prostředí. Jihoafrická Republika nevyžaduje zákonem povinná očkování. 
 

mailto:sarka@krasnacarodejka.cz


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 vítání pořizovat fotografie v kempu a prostředí. Krásné fotografie bílých lvů od 
profesionálního fotografa jsou dostupné ke koupi v obchodě WLT, kde celý výtěžek jde na projekt záchrany bílých lvů.  
 
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.  
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.whitelions.org/
http://www.animaltalkafrica.co.za/


 
 
CENA:  1700,-EUR nebo 45 900,-Kč 
Celá částka, kromě přímých nákladů na vstupné, či pronájem 
autobusu, jde na projekt ochrany bílých lvů a krajiny.  
 
CENA ZAHRNUJE: 
Dopravu z letiště v Johannesburgu do Tsau a zpět 
(V případě zájmu o alternativní dopravu z a do JHB je třeba zajistit na 
vlastní náklady) 
Ubytování 
Strava 
Vstupné a doprava do Krugerova národního parku 
Monitorované návštěvy bílých lvů  
Workshop s Wynter Worsthorne a Lindou Tucker. 
 

CENA NEZAHRNUJE: 
Mezinárodní let, nebo dopravu na letiště O.R. Tambo v Johannesburgu 
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 (75,-Kč)/den. 
Celková částka je pak rovnoměrně rozdělena mezi zaměstnance kempu. 
Velmi si toho vážíme.) 
Alkoholické nápoje (prosím vezměte na vědomí, že Tsau je 
nealkoholický projekt, takže zde není povolen alkohol) 
 

 



 

REZERVACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: Šárka Janouchová, sarka@krasnacarodejka.cz, GSM: 777 012 906 

Těšíme se, že Vás přivítáme a provedeme na této úžasné cestě.  
www.starlionjourneys.org   www.whitelions.org 

www.animaltalkafrica.co.za    www.krasnacarodejka.cz 
 

všechna práva na fotografie ©Global White Lion Protection Trust 
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