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Test your english skills

CAPE TOWN

SOUTH AFRICAN REPUBLIC

The largest city and the seat of parliament of the South
African Republic is Cape Town. With its almost three million inhabitants it spreads around charismatic Table Mountain whose
highest peak is 1086 meters above sea level. From below you
wouldn’t believe that the front edge of the mountain is 1050 m
high. It is still over 600 m from the road, which runs almost on
the contour, to the slope. But the climb is definitively worth it.
You can also go by the cableway, but by going on foot you will
savour the journey much more and you will remember it longer.
The plateau which spreads on the top of the mountain is an
ecosystem of its own, there are two reservoirs, caves, brooks,
swampland, you can find there hundreds of species of animals
and plants, some of them are endemic, e.g. wild orchid or silvery protea. The mountain has its typical shape only when viewed
from the north, other hillsides are jagged. The mounain range
gradually slopes down to the south.
Gastronomic and shopping tastes can be satisfied at one
practical place – Waterfront. Besides classical shops in the city
streets there is a shopping and entertainment complex which

has been rebuilt from old harbour buildings while using new
materials and technologies. You can get here almost everything seven days a week. The rest can be found every second
Sunday at the market in Green Point.
Cape Town is a cosmopolitan and safe city, you don’t have
to be afraid of going into the streets on your own, but this is
true only in the centre and in working days. The risk of robbery
is higher in the outskirts as well as in the empty streets of the
city centre at weekends. Similarly to any big city all around the
world it is unwise to be hung round with cameras and valuable
objects. When withdrawing money from the cash dispenser
caution is advisable.
The most convenient time for paying a visit is anytime
except for European summer when there is cold and rainy in
the south of Africa. But from December to March the avarage
temperatures are around 25°C which is pleasant.
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Prověřte si svoji angličtinu

KAPSKÉ MĚSTO
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JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Největším městem a sídlem parlamentu Jihoafrické
republiky je Kapské město, s necelými třemi miliony obyvatel
se rozprostírá kolem charismatické Stolové hory. Její nejvyšší
bod je ve výšce 1086 m n.m., zdola vám ani nepřijde, že přední
hrana hory je 1050 metrů vysoko, ze silnice která vede téměř
po vrstevnici po úbočí je to nahoru ještě přes šest set metrů,
výstup stojí rozhodně za to. Dá se jet lanovkou, ale takto si
cestu více užijete a budete si ji déle pamatovat. Plošina která
se nahoře rozprostírá je ekosystém sám pro sebe, jsou tady
dvě přehrady, jeskyně, potoky, močály, vyskytují se zde stovky
druhů živočichů a rostlin, některé jsou endemické, např. divoké orchideje nebo štříbřitá protea. Svůj typický tvar má hora
pouze ze severu, ostatní úbočí jsou rozeklaná, směrem na jih
se pohoří pozvolna svažuje.

Chutě gurmánské i nákupní lze uspokojit na jednom praktickém místě, Waterfront. Kromě klasických obchodů v ulicích
města je zde ze zrekonstruovaných starých přístavních budov,
za použití nových materiálů a technologií, vystavěn nákupní
a zábavní komplex, kde 7 dní v týdnu seženete téměř vše, to ostatní koupíte každou druhou neděli na tržnici v Green Point.
Cape Town je kosmopolitní a bezpečné město, rozhodně
se nemusíte obávat vyjít sami do ulic, platí to však pouze
o centru v pracovní dny. Na periferiích už riziko přepadení roste,
stejně tak ve vylidněných ulicích centra o víkendech. Rozhodně, tak jako v každém velkém městě kdekoliv na světě, není
rozumné být ověšen fotoaparáty a cennostmi, a při vybírání
hotovosti z bankomatu je na místě opatrnost.
Nejvhodnější doba k návštěvě je kdykoliv kromě našeho
léta, na jihu Afriky je tou dobou chladno a deštivo, od prosince
do března se průměrné teploty pohybují okolo 25°C, a to už
je příjemné.
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