Senioři čínské velvyslankyni zazpívali
„Beskyde, Beskyde"
Zlínsko – Kulturním vystoupením, zpěvem, občerstvením a celou řadou darů
uctili v pátek velvyslankyni Čínské lidové republiky Ma Keqing, která přijela do
Zlínského kraje na dvoudenní návštěvu. Po poledni navštívila kašavskou
mateřskou a základní školu, odpoledne se pak setkala s klienty Domova pro
seniory v Lukově.
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„Možná jste ještě nikdy nebyli v Čínské lidové republice, ale v budoucnosti
budete mít příležitost navštěvovat naši zem," řekla ke kašavským školákům
velvyslankyně poté, co jí děti zazpívaly. Když si Ma Keqing prohlížela školu,
mile ji překvapil pingpongový stůl téměř u vchodu. Stolní tenis je totiž čínská
národní hra. „Děti hrávají o přestávkách," vysvětlil velvyslankyni s úsměvem
ředitel školy Zdeněk Vlk.
Velvyslankyně škole věnovala mimo jiné televizi, a rakety na badminton.
„Slyšela jsem, že jste velmi šikovní, také prostředí je u vás velmi příjemné,
atmosféra dobrá. Od pana starosty vím, že Kašava se letos stala krajskou Vesnicí
roku. Věřím, že vaše škola je také školou roku v kraji," loučila se s dětmi
prostřednictvím tlumočníka Ma Keqing. Ze školy si coby dar odvezla květiny a
propagační materiály. „Potěšilo nás, že taková vzácná paní došla až k nám do
kašavské školy," zhodnotila návštěvu deváťačka Petra Dočkalová.
Odpoledne velvyslankyně navštívila Domov seniorů v Lukově. „Je to velice
pěkné, nám se strašně líbí. Taková subtilní žena a má odvahu vykonávat takovou
funkci," usmívala se během setkání s velvyslankyní Marie Dočkalová. Seniorům
darovala Ma Keqing rovněž televizi, pak i měřič na tlak a čínské byliny. Od
klientů domova obdržela na památku svícen ve tvaru anděla. Jedna seniorka
předala velvyslankyni ručně vyšívané prostírání a vyšívaný obrázek
s folklorními motivy. Celá čínská delegace byla mile překvapena tím, když jim
klienti zazpívali píseň Beskyde Beskyde. Velvyslankyně pak popřála ke stým
narozeninám seniorce Ludmile Stránské.
„V Číně řeší otázky stárnutí obyvatel, proto se Ma Keqing chtěla podívat do
nějakého zařízení pro seniory. Volba padla na nás a my jsme rádi," zhodnotila
vzácnou návštěvu ředitelka lukovského domova Michaela Procházková.
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