
Nedávno, přesně osmého února, začal podle čínského kalendáře rok Opice. Bude trvat až 

do 27. ledna a měl by s sebou přinést do našeho života dynamiku a vzrušení, ale též klid a 

stabilitu v rodině.  

     Číňané oslavují rádi a s velkou pompou. Pokud jste oslavy nového roku nestihli, 

nezoufejte. Vydat se do Číny, ať již na jazykový nebo Au Pair pobyt, není až tak náročné. A 

to, co v Číně zažijete, bude velkolepé a nezapomenutelné. 

     Vzhledem k tomu, že Čína není úplně za rohem, i když spoustu věcí připravíme za vás, 

projděte si s námi to, co vás při pobytu v Číně čeká a s čím je dobré počítat už dopředu: 

 Číňané jsou lidé milí a dobrosrdeční. Tak proč se nenaučit jejich krásný jazyk, jak 

slovem, tak písmem? 

 Čína je vyhlášená skvělými nákupy za pár peněz. Budete potřebovat opravdu velké 

kufry, abyste odvezli všechny ty báječné kousky, které tam nakoupíte pro vás a vaše 

nejbližší, 

 přibalit si nezapomeňte ani dobrý foťák, nebo kameru. Je to země s překrásnou 

přírodou, od úžasných hor, zahrad, které jsou zapsány na seznamu UNESCO, až po 

líbezné rybářské vesničky či velkoměsta, kde to opravdu žije, 

 zajít si u nás na čínské nudle rozhodně není totéž, jako se projít tamními trhy či 

supermarkety. Jídla jsou delikátní a úplně jiná, než u nás. Naplánujte si pobyt na 

dlouhou dobu, ať stihnete ochutnat co nejvíce místních specialit, 

 v Číně to žije. Co chvíli se tam konají různé festivaly a karnevaly. Možná máte něco 

načteno, viděli jste pár dokumentů, ale není nic lepšího, než všechno zažít na vlastní 

kůži. Při pobytu v Číně se nebudete nudit, ani cítit sami, 

 připravte se na smlouvání. I když vám to na začátku může přijít nepřirozené, za chvíli 

tomu přijdete na chuť a zjistíte, že je to docela adrenalin a zábava, 

 máte-li dobrý smartphone, v Číně ho skutečně využijete. Pomůže vám s překladem, 

když budete v nouzi, ale hlavně ho oceníte při snímání různých QR kódů, kterých 

bude kolem vás plno a učiní váš pobyt v Číně pohodlný a přehledný. 

 

Ale dost už povídání. Zkuste zažít vzrušení a naplňte rok Opice, která je v pohybu a plná 

odvahy – kde jinde než přímo v Číně? Plánování a přípravy nechte na nás, vyřídíme za vás 

vše potřebné. Když budete chtít poradit, jsme tu pro vás. O Číně víme mnoho, takže vám 

pomůžeme zorientovat se v tom, co vás bude zajímat. A ještě něco. Zážitky necháme na vás. 



Je to váš život a věřte, že cesta do Číny za jazykovým kurzem, nebo Au Pair pobyt v ní bude 

to, na co budete vždy rádi vzpomínat.  

Proto se vydejte do Číny, třeba právě s naší agenturou COOLAGENT. 

http://www.coolagent.cz/au-pair/au-pair-cina/ 

http://www.coolagent.cz/kurz/kurz-cinstiny-peking/ 

 

Jakmile navštívíte Čínu, nezapomeňte ukázat i nám ty nevšední krásy, a označte Vaše 

fotografie naším hastagem #coolagentonline 

 

COOLAGENT 

Vaše cesta do světa 
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