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Svět v jedné zemi
Znáte slavnou scénu z filmu Notting Hill? Mám na mysli tu, v níž Hugh Grant
kráčí tržištěm a kolem něho plavně míjejí roční doby a stejně překotně se odehrávají
lidské příběhy. Existuje místo, kde k tomu není potřeba filmařských triků.
Jedete autem a opéká vás slunce polopouště, vzápětí vás uprostřed tropického pralesa
smáčí déšť, který zastaví až dvoutisícové hory. Unavené nohy vám za pár chvil omyje
příjemný Indický oceán, a pokud se dáte na útěk před žralokem, pozor, abyste nevběhli do
náruče králi zvířat. Řeknete si, ještě že to je jen sen… Není. Vítejte v Jižní Africe.
Text a foto: Martina Kociánová
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ihoafrická republika je jako krásná žena – se
všemi výhodami i nevýhodami. Všichni ji
obdivují, ale zároveň jí všichni závidí, chtějí
se jí zmocnit (jak se v minulosti mnohokrát prokázalo), a když nemůžou, aspoň ji pomluví. Je čas přesvědčit se na vlastní oči, jaká vlastně je ta tajemná
země na konci světa. Protože ona, navzdory všem
nepopiratelným problémům, za to stojí.

A Bůh stvořil… Afriku
Reklamní slogan, který popisuje JAR jako ,svět
v jedné zemi‘, můžete brát opravdu vážně. Pro
nezávislého cestovatele opravdový ráj. Přímé letecké spojení, oproti Evropě minimální časový posun
(jedna hodina), letní sezona vrcholí v době našich
nejhorších plískanic a navíc do této části Afriky
dokonce nepotřebujete žádná očkování.
I způsobů, jakým objevovat její krásy, je několik. Jen se prosím vzdejte představy, že zemi, která
zabírá území velké jako Francie a Španělsko dohromady, poznáte celou za jednu návštěvu. Jedině, že
byste zrovna měli čas tak půl roku. Pokud jste si
jako většina běžných smrtelníků vyšetřili obligátních čtrnáct dní, čeká vás napínavá volba. Láká
vás safari? Pak bude vaším cílem nejspíš proslulý
Krugerův národní park na severu. Jste-li milovníci
vysokohorské turistiky, pak pro vás Bůh stvořil
Dračí hory, a pokud hledáte pasivní odpočinek
a zábavu, tak nikoli Bůh, ale turistický a hazardní
průmysl pro vás vybudoval slavné Sun City. Místní
ale říkají, že kdo nebyl v Kapském Městě a neviděl Stolovou horu, nezná JAR. Vaše první cesta by
proto měla vést právě tam.

Krásná a zrádná Stolová hora
Dvanáctihodinový let absolvujete nejspíš během
noci, a tak jen co se prospíte a ochutnáte v letadle
některé ze skvělých jihoafrických vín, už pod sebou
uvidíte město, kterému vévodí nečekaně mohutné
pohoří se slavnou Stolovou horou. Ale nejen kvůli
ní stojí Kapské Město za vidění.
Jedinečná poloha v proměnlivé krajině kolem
širokého zálivu mu zaručuje pověst nejpůvabnějšího města Jižní Afriky a jednoho z nejkrásnějších
měst na světě. Až budete stát na Stolové hoře
a přes horský masiv Dvanácti apoštolů z výšky
1087 metrů pozorovat atlantské pobřeží, lodě kotvící v přístavišti i nádherné botanické zahrady šplhající z údolí po stěnách Stolové hory, možná si na
mě vzpomenete. Uvidíte i průmyslové centrum na

východě i nekonečné townshipy a černošská ghetta, která k africké realitě patří. Stolová hora je prý
nejčastěji zdolávanou horou světa. Dostanete se na
ni několika způsoby. Nejpohodlnější je nasednout
do kabiny lanové dráhy; za jízdy se otáčí, a nabízí
tak jedinečné výhledy. Musíte jen vystát frontu –
vždycky je nakonec kratší, než se původně zdálo –,
a zaplatit 120 randů (asi 360 korun) za jízdenku.
Pokud se rozhodnete, že vrchol zdoláte pěšky,
tak pozor. Přestože se hora uprostřed města zejména po ránu tváří jako beránek, počasí se může velice rychle změnit. Mlha a prudké ochlazení jsou
nejčastější příčinou, proč si hora ročně vyžádá
několik lidských životů. Cest na vrchol je více a ne
nadarmo se jedna z nich jmenuje Skeleton Gorge.
Končí v úchvatné Kirstenbosch National Botanical Garden a poslední rok proslula i tím, že tam
řádí bandy lupičů čekajících na foťáky a kreditní
karty znavených turistů…
Po ,vysokohorském´ zážitku určitě rádi ulehnete na městské pláži v Clifton Bay, která vás bude
lákat už při pohledu z hory. Věřte mi ale, že si moc
nezaplavete. Atlantik je opravdu jen pro srdnaté
otužilce. Ovšem nádherný písek a množství restaurací s mořskými specialitami a skvělými koktejly
,ohřeje‘ i vodu v oceánu. Starý přístav Kapského
Města vám nabídne jedno z největších turistických
lákadel. Victoria and Alfred Waterfront je fungující přístaviště vyzdobené desítkami obchodů,
restaurací, vináren a hotelů. Najdete tam i krásné
mořské akvárium a na molech povalující se lachtany. Můžete směle nasednout na loď a navštívit
Robben Island, vězení slavného Nelsona Mandely,
anebo si jen tak vychutnávat malebnou atmosféru
přístavu. Mimochodem, pokud se rádi procházíte
večer a chcete vyrazit na skleničku, tady budete
v bezpečí.

2/Mys dobré
naděje je
místo, kde
se moře stále
zlobí. Rychlost,
s jakou tam
vysvitne
slunce, pozřou
ho mraky a na
vše se snese
neproniknutelná mlha, vám
zatočí hlavu.
3/V klidu si
prohlížejte
dřevěné sošky
i ty z kamene
soapstone.
Prodavač vám
jen řekne: take
your time.
4/Na slavné
Boulders
beach zjistíte,
jak vypadá
pracoviště
pohodářů.

Johannesburg má pověst jednoho
z nejnebezpečnějších měst na světě, Cape
Town zase toho nejkrásnějšího.
V Kapském Městě navštívíte ještě asi Castle of Good Hope, zrekonstruovanou pevnost
z roku 1798 s několika zajímavými expozicemi,
dopřejete si piknik uprostřed proteí ve zmíněné
zahradě Kirstenbosch a užijete si západ slunce na
pláži Table View v Bloubergstrandu, kde si zároveň vyfotíte Stolovou horu z toho nejkrásnějšího
,pohlednicového‘ úhlu.
www.traveldigest.cz
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1/Victoria
and Alfred
Waterfront je
přístav plný
hemžení, štěbetání a lidí.
Povalující se
lachtani vypadají, jakoby
se dobrovolně
rozhodli žít
uprostřed toho
mumraje.
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Tak dramatické
pobřeží uvidíte
každý den,
pokud se vydáte
na slavnou ‚Vydří
stezku.‘ Když
vás ale po třech
dnech začnou
‚bolet nožičky‘,
nepočítejte s
tím, že cesta
vede jinam než
kupředu.

Mys dvou jmen – a jednoho omylu
Pak už vás to potáhne z města – a je jasné kam.
Vždyť kdo by nechtěl vidět Mys dobré naděje?
V tomto případě víc než kdy jindy platí ono známé
filozofické: není důležitý jen cíl, ale i cesta. Proto
se k mysu rozhodně vydejte po pobřeží, konkrétně po trase Chapman´s Peak Drive; říká se jí také
Marine Drive a je považována za jednu z vůbec
nejkrásnějších cest na světě.
Řeknu to stručně: na jedné straně strmé skály a na druhé příkrý sráz, končící ve zpěněných
vodách oceánu. Navíc pojedete přes osadu Scarborough, kde stojí továrna na zpracování langust.
Pochutnat si na nich můžete v restauraci Camel
Rock, což je ideální zastávka předtím, než vjedete
do Nature Reserve Cape of Good Hope.
Milí cestovatelé, udělejte tu prosím i něco pro

V majáku na Mysu dobré naděje už léta
strážce nesedí. Už ho neuvidíte tak
opuštěný a zádumčivý, jak ho zažili naši
Hanzelka se Zikmundem.
36
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mě. Až spatříte Cape Point a stanete u cedule
s magickým nápisem Mys dobré naděje, dejte si
kávu v restauraci Two Oceans, podívejte se dobře
do mapy… a nikomu nikdy neříkejte onen nesmysl, že jste viděli, kterak se před vašimi zraky mísí
vody Atlantického a Indického oceánu.
Neříkejte to navzdory tomu, že jste to stokrát
slyšeli i od renomovaných cestovatelů a že tomu
věří i mnozí místní. Stačí jediný pohled na mapu
a je vám jasné, že nejjižnějším bodem afrického
kontinentu je Cape Agulhas neboli Střelkový mys,
a ani tam mísení vod dvou oceánů pouhým okem
nepostřehnete.
Navzdory tomuto vytrvalému klamu je Mys
dobré naděje fascinující místo, k němuž se mnohem lépe hodí původní název Bouřlivý mys. Proč,
to poznáte na vlastní kůži, až vám vítr vezme čepici a maják na Cape Point ve vteřině zmizí v mléčné mlze.
Pokud budete mít štěstí a ocitnete se v tomto magickém koutu země bez dvanácti autobusů
s japonskými turisty, zažijete okamžik nesmírné
úcty k námořníkům, kteří plujíce do neznáma
poznali spíš tvář ,bouřlivého mysu´ než mysu

www.traveldigest.cz
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naděje dobré, a vraky jejich lodí, včetně slavného
Létajícího Holanďana, leží v hojném počtu někde
v dálce před vámi.
Při cestě nepříliš pohostinnou krajinou s velkou pravděpodobností potkáte pštrosy – možná
budou vůbec prvními volně žijícími zvířaty, jež
zahlédnete –, a určitě uvidíte paviány, ale střežte
se s nimi jakkoli navázat kontakt. Tím by totiž
mohla vaše dovolená skončit, ale o tom později.
Budete-li se vracet po pobřeží False Bay, pak se
jednak vykoupete, protože voda v zálivu je přece
jen o pár stupínků teplejší než na otevřeném moři,
a navíc vás čeká slavná The Boulders Beach nedaleko Simon´s Townu.
Je proslulá hezkým koupáním – ovšem ne pro
vás, ale pro kolonii roztomilých tučňáků brýlových. Pokud navštívíte JAR mimo sezonu, nejlépe
od července do září, možná právě tady uvidíte velryby. K tomu, abyste zahlédli obrovského kytovce,
který patří do takzvané africké šestky, potřebujete
tři věci: dalekohled, trpělivost a štěstí.
Kapské Město a jeho okolí vám toho může
nabídnout ještě spoustu, přesto byste se už měli
pomalu vydat znovu na cestu. Vlastně ještě

malinké zdržení vám ještě dopřeji: pokud jste
milovníky vína, nekonečných vinic a malebných
farem, určitě si nenechte ujít zdejší wine routes.
Ubytujte se třeba v kapesním městě Stellenbosch
a podnikejte odtud spanilé jízdy na vinné farmy,
rozeseté po okolí jako mák na poctivé housce.
Mapu wine routes dostanete v každém infocentru a jako slepecký pes vás spolehlivě povede od
vinice k vinici. Nevyřeší za vás jen dilema, jestli
mají lepší sauvignon blanc na vinici La Motte, či
v Boschendalu, anebo zda byste si neměli raději
zajít na červené víno v Rust en Vrede. Všude vás
přivítají, dají ochutnat všechno, co mají, a když si
koupíte jednu láhev, většinou vám ani nenaúčtují
poplatek za degustaci.
Další vaší starostí bude už jen včas si rezervovat stůl ve vyhlášené restauraci Moyo v nedalekém
Spieru. Je tak obrovská, že nehrozí, že by pro vás
neměli místo, ale několik stolů je umístěno v korunách stromů, a takové stolování si určitě nenecháte ujít. A pokud nemáte velký hlad, stačí jen usadit
se nahoře ve větvích a kochat se atmosférou, která
sice nemá se Vzpomínkami na Afriku mnoho společného, ale stojí za to.
www.traveldigest.cz
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Cesta lanovkou
na Stolovou
horu je
možná ‚méně
dobrodružná‘
než pěšky,
ale je krásná.
Lanovka
vypadá
bezpečně,
a když se
s vámi
začne otáčet
podlaha, aby
vám nabídla
všechny možné
výhledy,
‚zavaříte
foťák‘. Máte-li
závratě,
nechtěla bych
stát vedle vás!
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Pozdrav od delfínů

Zahlédnout
slona v přírodě
je zážitek,
vidět celou
rodinku vám
vyrazí dech, ale
pozorovat stádo
hodiny, až
vás přestanou
registrovat
a začnou
procházet
kolem vašeho
auta a zkoumat
ho chobotem,
to se nedá
popsat. Jen
nepolevujte
v ostražitosti!
Kdyby se
chobůtkem
dotkli třeba
horkého
výfuku, tak
tomu pak
pozůstalí říkají
osudová chyba.
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Až vystřízlivíte, sedněte za volant a vydejte se po
silnici N2 na jednu z největších atrakcí Západního Kapska: Garden Route. Jestli chcete známým
vyprávět, že jste byli na nejjižnějším bodu Afriky,
musíte si ještě nadělit asi dvousetkilometrovou
zajížďku na jihovýchod, ke zmíněnému Střelkovému mysu.
Rozhodně tady nečekejte žádné zvláštní turistické služby ani speciální atrakce. Hledáte-li ovšem
rozmanitou krajinu a unikátní floru, nebude to
zbytečné zdržení. Zvlášť když se během proplétání po malých silničkách podél úchvatného pobřeží
Whale Coast stavíte v městečku Elim. V roce 1824
tam Moravští bratři založili misijní stanici, která
má dnes statut národní památky. Zdejší uličky
a domečky s doškovými střechami mají nesporný
půvab, a navíc ve vás tohle místo vyvolá zvláštní
pýchu a zamyšlení nad spletitými cestami našich
krajanů.
Ale už rychle zpátky na N2, která vás bezpečně dovede až do Mušlového zálivu. Tam sice dálnice končí, ale zato tady začíná něco, co se jen tak
někde nevidí. Slavnou Garden Route, vedoucí až
do přístavu Port Elizabeth, sice můžete ujet za půl
dne, ale to by udělal jen naprostý blázen… Poprvé
od příjezdu se totiž konečně pořádně vykoupete
v příjemně teplé vodě, a pokud se ubytujete v některém ze zdejších domků na pláži, bude vám
voda z oceánu umývat terasu a delfíni na obzoru
čas od času připraví představení, jako by je za to
někdo platil.
Do Mušlového zálivu připlul v roce 1488 Bartholomeo Dias. Dokonalou repliku jeho lodi si
prohlédnete v místním muzeu a vězte, že i ta sem
z Portugalska doplula ,po svých‘, přesně o pět set
let později. Najdete tam i slavný Poštovní strom

a pod ním starou botu, kde v šestnáctém století
nechávali námořníci před vyplutím na oceán
vzkazy ostatním lodím i přátelům.
Cestou do Knysny minete město George,
které je víc než čímkoli jiným domovskou stanicí
slavné železniční tratě Outeniqua Choo-Tjoe. Za
návštěvu rozhodně stojí i nedaleká zátoka Victoria
Bay, která je považována za jednu z perel Garden
Route. Je tu malá písečná pláž a útesy tu vytvořily
odlivové jezírko – něco jako přírodní koupaliště.
Projedete ještě kolem mořské rezervace Gouakamma a už jste v Knysně. Nenechte se odradit
tím, že slavná laguna rozhodně není tyrkysová,
jak jste si mysleli, ale spíše je jakési barvy bahnité. Ústí zátoky, které hlídají dva skalní výběžky,
jimž se proto říká The Hrade, je ďábelské. Určitě
si vyjeďte za město na vyhlídku; je dobře značená
a ,hlavy‘odsud máte jako na dlani.

Tropické drama
Pokud nemáte spadeno na husté pralesy, které jsou
hlavním magnetem Knysny, pak pokračujte do
Plettenberg Bay. Tady se určitě zastavte, najděte si
ubytování a vypravte se na okružní trek poloostrovem Robberg. Devítikilometrová a dost náročná cesta je neopakovatelným zážitkem. Z ostrých
útesů budete pozorovat na slunci se vyhřívající líné
tuleně, pobíhající damany a s ohlušujícím hukotem
dorážející vlny, které vám v případě silného přílivu
můžou velmi zkomplikovat návrat. Cestu lemují lavičky s nenápadnými měděnými cedulkami
s nápisy typu: „Pro našeho otce, pro kterého byl
Robberg nejkrásnějším místem na Zemi“, vypovídající o tom, že nejste přehnaně sentimentální, ale
prostě jste se dostali na výjimečné místo.
Tvrdí to i Lutz Pinkepank z Německa, který se
tady před dvěma lety usadil, otevřel si milý penzion, a díky němuž si v téhle zemi poprvé neopaříte ruce v umyvadle a téměř zaslzíte dojetím nad
evropskou vodovodní baterií. Tedy takovou, která
nemá kohoutky na teplou a studenou vodu zvlášť
a navíc každý v protilehlé části umyvadla… Tahle
maličkost se tady po Britech drží jako klíště. Až
budete Plettenberg Bay opouštět, může vás uchlácholit jenom vědomí, že před sebou máte Národní
park Tsitsikamma.
Jestli vás omrzel život, zastavte se ještě na
mostě přes řeku Bloukrans – tady si otestujete,
nakolik vám selhává pud sebezáchovy. Stačí zaplatit 500 randů za sedm vteřin strachu a dopřát si
největší bungee jump (-216 metrů) na světě. Pro
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ty z vás, kdo jste dostali příliš dlouhé lano, tady
cesta končí, děkuji vám za pozornost... My ostatní
jedeme dál.
Přijíždíte do Národního parku Tsitsikamma
a neprší? Pak jste děti štěstěny – ale moc se neradujte, však ono brzy začne. Když se vydáte k ústí řeky
Storm k Storm River Mouth, zjistíte, že se krajina
kolem vás zásadně proměnila. Kam dohlédnete,
tam vysoké kopce držící mraky a liány usvědčují
les, že se proměnil v tropický. A ústí řeky je drama
samo. Sedm metrů vysoký a sedmdesát sedm metrů dlouhý visutý most vám dá nahlédnout do temné rokliny, kterou se řeka Storm žene s takovou
dychtivostí, jako by tušila, že se za pár okamžiků
rozplyne v nekonečných vodách oceánu.
Pokud jste se však těšili, že se odtud vydáte na
jednu z nejslavnějších a také nejdobrodružnějších
stezek, totiž na tu Vydří, nejspíš budete zklamáni.
Cesta trvá pět dní a objednat se musíte asi tak rok
dopředu. Nezoufejte a jděte po ní aspoň kousek,
k jezírku pod vodopádem, kde si můžete i zaplavat. Park navíc nabízí spoustu možností dlouhých
i krátkých treků s průvodcem i bez něj.

Doživotně závislí
Pořád vám schází pravé africké safari? Brzy budete mít příležitost. Zhruba dvě stě kilometrů odsud
leží Addo Elephant Park, jediná rezervace svého
druhu v provincii Východní Kapsko. A také nejjižnější místo na zeměkouli, kde můžete potkat
slony, a navíc vám při jejich pozorování nehrozí
malárie. Ubytování v dobře zásobeném hlavním
kempu s restaurací si raději zajistěte dopředu, stejně jako noční safari s průvodcem.
Až se budete vracet do Kapského Města,
čeká vás velké rozhodování. Buď pojedete po N2
v opačném směru a cestou navštívíte místa, která jste poprvé přehlédli nebo nestihli – anebo se
vydejte na slavnou R62, vnitrozemskou obdobu
Garden Route, jež vás povede zase úplně jinou
divukrásnou krajinou až do Kapského Města.
Tak jako tak se budete vracet s očima rozšířenýma údivem. A zvolna si budete uvědomovat,
že ,vzpomínky na Afriku´ nejsou jen film, ale
i nemoc, která vás od této chvíle čas od času přepadne a na niž je jen jeden lék. Vracet se a znovu
žasnout nad krásou nejjižnějšího cípu Afriky.
www.traveldigest.cz
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Černošské
kluky, které
náklaďáčky
svážejí do
práce, potkáte
všude. Někdy
vás zarazí
poněkud umělá
zaměstnanost
- to když
drží celý den
praporek
a upozorňují
vás, že cesta
je zúžená do
jednoho pruhu.
Dělají to však
nesmírně
svědomitě
a dostávají
tak mzdu za
práci a ne
podporu. Tihle
mladíci ale
jedou z vinice
a tam se práce
nepředstírá!
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PRaKTiCKé iNFoRMaCe

Atrakce

restaurace

• potápění se se žraloky
v ochranné kleci, www.
sharkwatchsa.com
• potápění se za krokodýly
(poblíž Oudtshoornu)
• jízda na pštrosech
(Oudtshoorn), www.oudtshoorn.
com
• cyklistický závod Kapským
Městem (koná se v březnu)
• pozorování velryb: celé
pobřeží jižního Kapska k tomu
poskytuje nejlepší podmínky
na světě (od srpna do října, kdy
,velrybí sezona´ vrcholí, funguje
speciální infolinka, na níž
vám poradí, kam se za kytovci
vypravit; tel. 08321210)
• běh po kolmé stěně útesů
v Knysně (rappjumping), www.
sealadventures.co.za
• tree top canopy tours
v Tsitsikammě: jízda po lanech
v korunách stromů tropického
pralesa, www.treetoptour.com
• The Diamond Route:
skutečný adrenalin (spíše pro
platící pány). Nádhernými
diamanty je JAR proslulá, stejně
jako jasně modrými kameny
tanzanity. Více na
www.thediamondworks.co.za.
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Musíte ochutnat jihoafrickou
specialitu, sušené syrové
maso biltong. V minulosti
býval otázkou přežití a i vám
se bude na safari moc hodit.
Koupíte ho prakticky všude,
ale narazíte i na specializované
obchody (biltong houses).
Jste-li aspoň trošku romanticky
založení, určitě si dopřejte
brai, místní verzi barbecue.
Dřevo i kořeněné maso koupíte
snad u každé benzínové
pumpy a ohniště najdete i na
náměstích. Všichni v JAR ve
volných chvílích nedělají nic
jiného, než že grilují – vždy
a všude.
Restaurace Moyo je naprosto
výjimečná nejen stolováním
v korunách stromů (viz článek),
ale i švédským stolem, na jehož
konec nedohlédnete. Spier,
www.moyo.co.za.
Restaurace Jemima´s
v Oudtshoornu je zvenčí
nenápadná, ale když vstoupíte,
ocitnete se v luxusním
obývacím pokoji. Tenhle podnik
už několik let patří do top ten
v celé JAR! Náš tip: pštrosí
steak s omáčkou z portského
a brusinek.

ubytování

Z toho nemusíte mít vůbec
žádný strach. Systém B&B,
tedy postel a snídaně, je
v celé zemi dokonalý, a to na
nejrůznějších úrovních, od
ubytování pro batůžkáře až
po pokojíček s vířivkou a věží
s dalekohledem pro snadnější
pozorování velryb.
Obecně si můžete v JAR dopřát
luxus, který by vám za stejné
peníze jiná země nenabídla.
• Ubytování vám snadno najdou
v síti informačních center
označených ,i´, která jsou snad
v každém městečku. Stačí, když
řeknete částku a podmínky.
• Cena za hotel odpovídající
našim čtyřem hvězdám se
v průměru pohybuje kolem
800 R.
• Hotely bývají nejdražší,
následují guest houses a B&B
(ceny těch lepších se pohybují
od 400 R za dvoulůžkový pokoj)
• Pokud si pronajmete dům na
pláži pro šest osob, ovšem bez
snídaně, bude to možná levnější
než pokoj v hotelu (dům na

pláži 800 R).
• jedete-li v sezoně, zamluvte
si ubytování – aspoň v těch
nejvyhlášenějších centrech
• dopředu přes internet (www.
tsitsikamma.com, Oudtshoorn:
www.riversideguestlodge.co.za).
• Nocleh v kterémkoli národním
parku si rezervujte přes
centrálu jihoafrických národních
parků v Pretorii, e-mail:
reservations@sanparks.org.
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vyplatí se vědět

DOPRAVA
Z Prahy do JAR létají British
Airways přes Londýn, www.
britishairways.cz, nebo
Lufthansa pres Frankfurt, www.
lufthansa.cz.
Dopravit se po vlastní ose do
Frankfurtu a odlétat odtamtud
se SAA může být levnější než
letět z Prahy. Letenka do JAR
stojí cca 25 000 Kč.
Vzdálenosti v JAR jsou tak
obrovské, že se bez auta
prakticky neobejdete. Nejlepší
je objednat si ho už doma
a také ho rovnou zaplatit, což
s plným pojištěním stojí asi
tisíc korun na den. Tuto službu
nabízejí Jihoafrické aerolinie
SAA, které mají zastoupení
v Praze a při zakoupení letenky
vám nabídnou rogram Fly and
Drive. V Praze je výhradním
zástupcem Globair v Kozí ulici
3, www.flysaa.com.
V JAR se jezdí vlevo a připravte
se na křižovatky se značkou
Stop! na všech příjezdech. Platí,
že kdo dřív přijede, ten dřív
jede.
Jako turisté nepotřebujete
vízum ani očkování.
Časový posun
V období našeho letního času
žádný, jinak +1 hodina.
Měna
1 R (rand) = 3 Kč
Kdy se tam vydat
Hlavní sezona je od listopadu
do února. Krásné počasí si tu
však užijete až do dubna.

Bezpečnost
JAR je bezpečnější zemí, než
naznačuje její pověst, pokud se
řídíte základními pravidly:
• čím více se vyhýbáte velkým
aglomeracím, tím lépe;
• čím méně vypadáte jako
turista, tím lépe;
• čím méně výbavy (foťáků,
i značkových brašen), tím lépe;
• čím méně vypadá vaše auto
nacpané k prasknutí, tím lépe;
• čím méně si po setmění
dopřáváte romantické
procházky, tím lépe;
• čím více ctíte pravidlo don´t
flash your cash, tím lépe;
• ve městě se v autě zamykejte;
Co je psáno,
je většinou pravda
V JAR má každé varování svůj
význam. Nepodceňujte je!
• Říká-li nápis v uzavřeném
kempu, že si máte na noc zavřít
okna, pak není bezpečné mít
je otevřená. Pomyslíte-li si,
jsou tady mříže, sem se nikdo
nedostane, nejspíš se v noci
probudíte a nad hlavou budete
mít obrovskou tyč, jejíž jeden
konec bude v ruce kohosi
neznámého za oknem, na
druhém konci bude vaše
kabelka, a tiše přeputuje celou
místností, aby navždy zmizela.
• Říká-li nápis, že nemáte
krmit baboony, nevystrčte
z auta ani vlásek, tím méně
ruku s houskou. Německý
turista před námi to udělal,
dokonce vystoupil. Pavián
mu nejprve chtěl sežrat foťák
a jeho nejedlost ho natolik

rozladila, že majitele poškrábal
(což je hodně nebezpečné
a pravděpodobně vám tím končí
dovolená). Vzápětí pavián
nastoupil do otevřeného auta
nedbaje toho, že tam už sedí
turistova žena. Tu poškrábal
taky, ani nevím, jestli předtím,
než jí vzal tašku s pasy, anebo
až poté. V každém případě
s ní zmizel v korunách stromů
a v autě nechal jen blechy.
• Říká-li nápis, že trek je
náročný, pak vemte jed na to,
že nejde o výlet do Stromovky.
• Říká-li nápis, že trek trvá
sedm hodin, trvá sedm hodin.
• Říká-li nápis, že v případě
přílivu je cesta nebezpečná,
znamená to, že zmizí pod vodou.

Kde se dozvíte víc
www.tourismcapetown.com
www.wcapetourism.co.za
www.capegardenroute.org
Velvyslanectví JAR v Praze:
Ruská ulice 65
Praha-Vršovice
saprague@terminal.cz
Velvyslanectví ČR v JAR:
936 Pretorius Street, Arcadia,
Pretoria, tel: +27 123 423 477,
mobilní tel: +27 824 160 016
konzulát ČR v JAR:
2 Fleetwood Avenue, Claremont
7708, Cape Town, tel: +27
217 979 835, konzulární
pohotovost: +27 829 005 631

mapa: freytag & berndt
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