Jiading International Youth
Friendship Camp 2016
Nezabudnuteľný zážitok. Týmito slovami

sa

dá opísať náš 9- dňový pobyt v Číne, Jiading
International Youth Friendship Camp 2016. V prvom
rade,

veľká

vďaka

patrí

našej

pani

riaditeľke

a organizátorom zo Šanghaja, bez ktorých by sme
nemohli zažiť to, čo sme zažili. Celý pobyt bol do
detailov premyslený a nie je vôbec sa na čo sťažovať. Navštívili sme veľa
krásnych miest, vrátane televíznej veže v centre Šanghaja, videli neuveriteľne
krásne záhrady, divadelné predstavenie,

cirkus, v ktorom sme mali možnosť

zažiť skvelú akrobatickú show, a hlavne bola pre nás veľká česť spoznať ich
kultúru aj bližšie, ako len cez

internet či televíziu. Spoznali sme nových

kamarátov z mnohých kútov sveta, a to z Maďarska, Francúzska, Nového
Zélandu, Kórei, Japonska, Číny a Montenegra. Všetci boli veľmi priateľskí,
komunikatívni a hlavne domáci boli neskutočné pohostinní a snažili sa, aby sme
na pobyt spomínali len v tom najlepšom. Každé ráno nás čakal pred hotelom
autobus, ktorý nás sprevádzal po meste, nakoľko Šanghaj má rozlohu až 7 037
km².

Toto mesto je známe vďaka svojmu modernému vzhľadu, na rozdiel od

iných

miest

v Číne,

ktoré

dýchajú

históriou.

Nachádza

sa

tu

mnoho

mrakodrapov, múzeí, či športových alebo kultúrnych centier. V centre, ktoré sme
navštívili, nás posadili do školských lavíc, kde sme sa pokúšali o čínsku kaligrafiu.
Taktiež sme sa zahrali na umelcov a veľmi zaujímavá bola pre nás výroba
umelých

kvetov a vyrezávanie veže Jiading Fahua Tower

z papiera. Tradície

zďaleka nekončili, oblečení v Hanfu (klasický čínsky kroj)

sme sa naučili ich

typický

pozdrav.

Štvrtý deň nás čakal Disneyland. Bolo tam veľa skvelých

atrakcií, no práve my- nezvyčajné tváre v Šanghajskom zábavnom parku sme sa
stali jednou z nich a mnoho miestnych ľudí sa chcelo s nami odfotiť .  Jednou
z najzaujímavejších vecí bola príprava jedla Nanxiang Dumpling (podobné našim
pirohom, no plnka bola mäso alebo zelenina), ktoré sme si sami uvarili a svoje
výrobky ochutnali. Človek by si povedal, že nikdy nedá do úst niečo také, čo je
pre obyvateľov žijúcich v Číne úplne prirodzené,

no aby sme neostali hladní,

bolo nutné siahnuť aj na miestne „špeciality“. Predposledný deň každá skupina

strávila deň v rodine.

Bolo od nich pekné gesto, ukázať nám ako naozaj žijú,

trávia spolu voľné chvíle a síce sú to ľudia úplne odlišní ako my, s rozdielnou
kultúrou, správaním a vystupovaním, zanechali v našich životoch niečo špeciálne.
Obohatili nás o mnoho skvelých zážitkov a sme šťastní, že práve Šanghaj sa stal
našou destináciou.

Soňa Lukačovičová

