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Streda 16.9.  2015  Rôznorodá Čína 

Škola sa stala súčasťou každodenného života. Ráno je tých 2 
spachtošov ťažko zobudiť, ale, keď už vstanú, s radosťou 
zbaštia raňajky a ide sa. Mám síce pocit, že ich treba naháňať, 
ale v podstate to prebieha v pokoji. Milla samozrejme kladie 
ráno tú istú otázku:  

„Prečo musím chodiť do školy? Hovorila si, že je tam zábava. 

Nie je. Musím stále pracovať.“ 

Život je ťažký... Francúzska disciplína a učebné osnovy dávajú 
zabrať aj mne. Namiesto čiarok a oblúčikov sme skočili hneď do 
tvorenia, čítania a písania viet tohto typu: „Kde bolo tam bolo, 

boli raz tri malé prasiatka.“ Ako 
vysvetliť dieťaťu, čo sa práve pasuje 
s prvými písmenkami, čo je to jednotné 
a množné číslo vo francúzskej gramatike, 
kde sa mení aj člen, prídavné meno a aj 
podstatné meno..... Slovenčinu sme 
zobrali zľahka a oblúčikujeme. 

 

Posledný víkend sme 
strávili v 5. najväčšom 
meste Číny, Shenzhene. 
10 miliónov obyvateľov 
nie je najmenej, ale 
nemala som pocit 
stiesnenosti alebo 
prevalcovania masou. 
Dopravnú zápchu sme 
zažili iba pri ceste 
z prístavu do hotela, 
inak sme na cestovanie 
využívali metro, ktoré 
nebolo vôbec preplnené, 
zato čisté.  

V 1. deň sme sa vybrali do “Eye of the world“ – miesto s miniatúrmi stavieb z celého sveta. Dalo sa tam 
chodiť aj celý víkend. 2. deň to bola „Splendid China“ – miniatúry čínskych budov a prírodných úkazov  
a „China village“ – čínske etniká. V prvom sme si vytipovali miesta, čo by sme chceli navštíviť a v druhom 
sme si pozreli prezentáciu tancov, spevov a života niektorých z menšín. Tých je vo veľkej krajine 56. 
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Hlavné pôvodné je Han – z čoho sa odvodzuje aj mandarínčina, teda oficiálny jazyk – Han (etnikum) yu 
(jazyk). 

Zaujali ma etniká zo západných hraníc, kde je vplyv islamu. I ľudia tam vyzerajú ako zmiešanina Turkov 
a Číňanov. Pán, ktorý mal na starosti uvádzanie programu dokonca ani ako Číňan nevyzeral, ale mlelo mu 
to po čínsky riadne, takže bol☺ Ženy tejto skupiny vyzerali ako šeherezády so šikmými očami a hudba bola 
neskutočne lákavá. Alebo minority od Himaláj s typiskám hrdeľným ťahavým spevom a tancom s rukávmi 
až po zem. Táto obrovská krajina je tak rôznorodá a nádherná. Hudba oblasti vnútorneho Mongolska vyráža 
dych. Z Youtubu sme si stiahli piesne skupiny Hanggai a večer, keď máme chuť na stepné tóny premiešané 
s basovou gitarou tak si hodíme.... nabiehajú mi z toho zimomriavky. Hrubé hlasy spojené s dvojstrunovými 
čínskymi husľami... 

Ďaľšou novinkou spojenou so začiatkom školského roku je bicykel. Pred 2 týždňami si Milla zmyslela, že 
zvládne bicyklovať bez pomocných koliečok. Zdvihla som obočie a veľmi sa mi ich nechcelo 
odmontovávať, ale spravila som to, lebo Pine dávala pozor na Gwen na ihrisku a Arlan sa hral na chodníku. 
1. pokus a šup, Milla udržala rovnováhu. Nevedela začať, no, dokázala zastať a zoskočiť dostatočne 
bezpečne. Na 2. deň stačilo dať nižšie sedačku a vedela hneď aj zatáčať. Šikuľa. A aké to bolo jednoduché. 
Rozhodla sa a išla. Niekedy mi príde, že dokázať veci by bolo omnoho jednoduchšie, keby sme ich zobrali 
s detskou vierou a presvedčením, že to dokážeme. 
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Nedeľa 4.10. 2015 Tajfún 

Čínske domy na tajfún dimenzované určite nie sú. Ten súčasný začal v piatok. Nevinne. More bolo 
nepokojné a fúkalo, ale v celku sa to dalo vydržať. Dokonca aj na pláži. V Sobotu doobeda už nie. Tato 
zobral všetkych troch, no, po nejakých pár minútach sa vrátili, lebo ich piesok štípal v očiach. Mali ho 
všade, aj v ušiach. Stihla som vypražiť rezne a pred obedom ich ešte aj okúpať. Poobede sa situácia 
stupňovala. Hnedé vlny rástli a vietor silnel. Noc sa niesla v kvílení vetra. Okná netesnia, dvere nedoliehajú. 
Zistili sme, že je lepšie nechať niektoré okná a dvere pootvorené, aby sme znížili hlasitosť vetra. Vlny 
udierali až po zábradlie cesty. Stačilo o meter dva vyššie a prešli by asfaltovú cestu, kúsok zelenej plochy 
a voda by bola pri činžiaku. Bŕŕŕ.  

Teraz, keď sme deťom dali veľkú izbu a my sme sa presťahovali do Millinej, máme posteľ pri nízkom okne. 
Stačí otvoriť oči a z postele sa dá sledovať pláž. Zobudila som sa niekoľko ráz a usťovala sa, že vlny 
nepresiahli zábradlie. Pod všetkými oknami máme rozprestreté uteráky, aby zachytávali pretekajúcu vodu. 
Vietor točí kvapky všetkými smermi a tie sa dostanú cez škárky dnu. Čas ide pomaly a nudíme sa. Slávi asi 
najviac. Nevydržal, pred chvíľou dal na seba pršiplášť a šiel sa prejsť. Neviem ako ďaleko zájde, ale 
potreboval vypadnúť. Nie je stavaný na život v klietke ☺. 

Hm, keď hovoríme o živote v klietke. Tento týždeň sme mali možnosť vidieť život iných expatov a ich detí. 
Jedna z rodín s 3 deťmi vo veku našich detí býva vo vedľajšej bytovke. Usha, najstaršia, chodí do triedy 
s Millou. A v podstate ostali ako jediní počas 10 dňových čínskych sviatkov tu. Všetci ostatní expati išli 
niekam za teplom alebo do Francúzska. Zavolali sme Ushu aj s jej mladším bratom Sanyem sa hrať. Bolo to 
vo štvrtok doobeda. Ich AI ich najprv nechcela pustiť, ale potom ich na 30 minút pustila s tým, že Usha sa 
musí vrátiť, lebo potom bude 2 hodiny cvičiť na piáno.2 hodiny? Nedalo mi to. Veď má len 7 rokov. Deti 
boli milé a dohodli sme sa, že ich poobedie zoberiem na pláž. Ten deň to nevydalo. No na 2. deň sa 
podarilo. Prísna AI (čínska babbysiterka) držala na rukách najmladšie bábätko a pustila iba Ushu. Mladší 
brat nemohol, lebo mu dlho trvalo zjesť obed, povedala Usha. Bolo to síce namáhavé, lebo som mala aj 
Gwen, ale decká sa zabavili. Skákali v pieskových dunách. Zdalo sa, že Usha to zakúša 1.x. A vtedy mi to 
došlo. Tie deti som nevidela takmer nikdy na ihrisku. Kam idú po škole? 

Odpoveď som dostala po ceste domov. Stretli sme Ushinu matku 
idúcu z práce. Tešila sa, že sme zobrali jej dcéru a zároveň mi 
povedala, že u nich sa môže chodiť von iba vtedy, keď sa deti 
doobeda dobre správajú a dobre zjedia obed. Keď nie, tak musia 
byť doma s AI. Obaja rodičia pracujú. Domov sa vracajú po 7-8 
hodine večer. Usha musí hrať na klavíri 2 hodiny denne. Prišlo mi 
to kruté. Bolo mi jasné, že budú deti ako odtrhnuté z reťaze, keď sa 
nedostanú von.... V sobotu som sa prekvapila ešte viac. Okolo 5 

poobedie sme skočili k nim, 
aby sme ich zobrali do 
telocvične, keďže vonku 
začínal tajfún. Otvorila nám 
znova AI. Kde sú rodičia? 

Netušila som. Išli na nákupi? Potrebovali sa odreagovať? 
AI povedala, že chce deti o pol siedmej doma. To 
znamená, že rodičia ešte stále nebudú doma.... 

Tento týždeň mi ešte Slávi povedal, čo sa dopočul. Pred 
2 týždňami vyskočil niekto v SLA (South living area – 
naše vybudované sídlisko) von oknom. Nie je to 
ojedinelý prípad. Pred 2 mesiacmi sa to stalo tiež. 
Slavi sa tiež sťažuje na zvýšené napätie v práci. 
Finálne fázy sú v plnom prúde a nie  každý stres dokáže zvládnuť bez nutnosti siahnutia si na život....  


