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1. Příprava pobytu
a. Očkování
Před cestou jsem dostal několik rozporuplných rad ohledně očkování i od různých
doktorů (očkovat se / neočkovat se). Nicméně jsem důvěřoval infekčnímu
oddělení ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Doporučovali nechat se očkovat
proti žloutence A+B a břišnímu tyfu. Další nabízená očkování, která byly
v kategorii „volitelné“ jsem odmítl. Vzhledem k tomu, že jsem byl již očkovaný
proti žloutence předtím, nechal jsem si doočkovat břišní tyfus. Nutno dodat, že
chvíli po očkování jsem měl kolaps organismu a skončil jsem na pohotovosti
(těžko říct zda-li se jednalo o reakci, nicméně to není radno podceňovat)
b. Vízum
O víza jsme žádali společně s dalšími členy skupiny zhruba v období února,
bohužel víza nepřišla najednou a měla velké zdržení, tudíž je potřeba pro příští
roky začít mnohem dříve, případně nečekat na víza dle pokynů univerzity, ale
rovnou si koupit letenky, neboť s blížícím se časem odletu RAPIDNĚ rostou ceny
letenek!
c. Letenky
Jak jsem zmínil v předchozí části, kvůli dlouhé čekací době na víza a pokynů
školy jsme kupovali letenky 5 týdnů před odletem a poměrně se prodražili. Dále
jsme si připlatili 1200korun za rezervaci míst, která se ukázala jako naprosto
zbytečná. Samotná cesta tam probíhala se společnosti Swiss air a zpět se
společností Austrian air. Obě společnosti nabízí dostačující komfort během cesty
a nabídku nových filmů
d. Pojištění
Pojištění jsem si sjednal u společnosti Axa assistance dle limitů školy. Pojištění
jsem na pobytu poté řádně využil a za mě můžu říct, že lidé na lince jsou
nápomocní a zařídí vám přímo schůzku u konkrétního doktora (na rozdíl od jiné
pojištovny) dle potřeby. Bohužel jejich dodací doby jsou +-24hodin.
e. Ostatní
Před cestou doporučuji ještě nakoupit/přibalit alespoň 2 adaptéry, nebo
adaptér+rozdvojku, min. 2metrový ethernetový kabel a veškeré léky (velmi
doporučuji černé uhlí, prášky proti bolesti, něco proti zánětu v krku a kapsle proti
kašli + další), externí nabíječku (osobní zkušenost, že v tomto počasí to baterie
v telefonu nedávají tak dobře, jako v Česku)
f. Oblečení
Přesto, že je během léta v Hong Kongu nesnesitelné horko je třeba si přibalit
teplé oblečení, neboť napříč Hong Kongem (zvláště pak v metru, restauracích a

ve škole) běží všudypřítomná klimatizace a do školy je nutné si brát kalhoty a
mikinu (pocitová teplota cca 15C v místnosti). Osobně jsem tohle podcenil a
pomalu týden to pak vyležel

2. Pobyt, studium na škole
a. Předmluva
K vpuštění do Hong Kongu měl být potřeba průvodní dopis ze školy, který na
vstupu do Hong Kongu vůbec nikdo nekontroloval.
Dle všech emailů jsme měli pokyn dorazit do Hong Kongu nejdéle do 27.6 do
17hod, tedy poměrně dlouho před začátkem kurzu (3.7). Vzhledem ke striktně
danému termínu jsme si museli vybrat odlet v neděli, což opět zdražilo naše
letenky. Nakonec se však ukázalo, že termín vůbec nebyl takto pevně daný a
mnozí přiletěli i po tomto termínu. Jediným důvodem bylo předání čipové karty
pro přístup do školy. Je také si dát pozor koho se ptáte na cestu, často vás ve
škole nasměrují některým směrem, i když neví, kde se dané oddělení nachází.
My jsme strávili hledáním poměrně dost času před zmíněnou 5 hodinou, což na
klidu nepřidalo.
b. Ubytování
Pro ubytování se na kolejích je třeba vyhledat security servis, který je u hlavní
brány do objektu (vjezd pro auta). Ty vám na základě cestovního pasu přidělí
kartu k otevření pokojů. Letos, na rozdíl od minulého roku, jsme nebyli ubytováni
společně, ale řada z nás bydlela s místním spolubydlícím. Já jsem naštěstí
žádného místního spolubydlícího na pokoji nedostal.
Pokoje jsou pak zařízeny solidně, troufnu si říct, že vypadají mnohem moderněji
než hradecké. Na pokoji se nachází pro každého studenta skříň, postel, stůl,
polička, datová zásuvka (ethernet), polička a společná klimatizace. Klimatizace
funguje na terminál z karty do pokoje, kde venku člověk může vložit 50 nebo 20
HKD, které potom vloží na klimatizaci a platí potom kolik „propálí“ elektřiny.
Peníze na klimatizaci jsou nevratné!
Za povlečení byl účtován poplatek, který jsem však neplatil, neboť jsem si
povlečení přivezl a polštář koupil v Ikea za zhruba 50czk.
Tento pokoj pak sdílí s dalším pokojem koupelnu, kde je sprchový kout, záchod a
umyvadlo se skřínkou pro každý pokoj. Dále na střeše každého vchodu se
nachází prádelna s jednoduchým pracím cyklem (na 40C) – prášek je třeba mít
vlastní a v přízemí se pak nachází společenské místnosti (TV, projektor, gauč),
klavír a počítačová místnost s tiskárnou (dostupná s přihlašovacími údaji).
Celkově hodnotím koleje jako velmi hezké a v porovnání s Českem jako rozhodně
nadprůměrné.

c. Internet
Kromě internetu na kolejích skrze notebook je nutností připojení i skrze
mobilního operátora. Hned na první informační schůzce nabízejí kartu operátora
Three za cca 108HKD, který obsahuje 1.5GB. Bohužel ani toto nám nebylo
sděleno, a tak jsme si zařídili vlastní kartu předtím. V Hong Kongu jsme prošli na
ulici dostupné operátory (CSL, Three, China mobile, China Unicom, Smartone).
Vzhledem k poměrně vysokým cenám za datové balíčky jsme zvolili China mobile
s nabídkou 30HKD/10dní neomezeného internetu rychlostí 384kbs, což není
zrovna závratná rychlost, ale pro aplikace typu messenger, volání a vyhledávání
na mapě s offline podklady dostačující. Ze zkušenosti můžu říct, že není problém
si na tom pustit online rádio, nebo Youtube v 360p (víc už nestíhá). Ostatní
nabídky, které nám nabízely vycházely dráž, než školní nabídka a datové balíčky
nebyly v základu rozhodně vysoké (pohybovali se okolo 1-2Gb).
d. Výuka
Výuka probíhala ve smíšených skupinách, kdy jsme si na jedné z úvodních
schůzek vybrali dle přidělených lístečků parťáky do skupin (styl Češi vyberte si
koho chcete). V naší partě jsme byli netradičně 2 češi, 2 taiwanci a slečna
z Korei. Kromě slečny jsme neměli v týmu problém se domluvit anglicky.
Hned z počátku byly jasně stanoveny cíle a harmonogram stavby a programování
softwaru pro ovládání robotického autíčka. K práci jsme dostávali pravidelně
manuál, díky kterému byla celá stavba poměrně snadná. Z každého dne se pak
musel nechávat podepisovat report o udělané práci během dne a dále se
registrovaly jednotlivé příchody/odchody. V týmu jsme se v práci poměrně
střídali do programování Androidu, kdy i přes přesné dodržování návodu aplikace
vůbec nefungovala na mobilních telefonech a na zapůjčených tabletech
nefungovala tak, jak by měla. Zde si zaslouží ocenit taiwanský člen našeho týmu,
který na debugování kódu strávil jedno odpoledne a „zachránil“ tak náš tým.
V požadavcích bylo uvedeno, že každý člen bude potřebovat Android zařízení,
které ve finále zapůjčila škola, nebylo tedy nutné zařizovat vlastní Android
zařízení.
Celá výuka probíhala v jedné počítačové laboratoři až na výjimky, kdy byla výuka
„okořeněna“ jazykovými lekcemi, přednáškou některé firmy či popisem
konkrétních aspektů jednotlivých států (dobré zmínit, že v těchto přednáškových
místnostech byla největší zima). Během všech akcí/laboratoří se výuky také
účastnili „student helpers“ což byli v podstatě brigádnici z řad školy, kteří
pomáhali s výukou místním profesorům (např. když někomu něco nešlo).
Dále ve 2 dnech jsme měli místo výuky „company visit“ což znamenalo jet na
druhou stranu Hong Kongu (cca hodina cesty) do komplexu kancelářských
budov, kde jsme snad neviděli nikoho pracovat. Nejen osobně, ale i za téměř
všechny účastníky kurzu můžu říct, že tyto návštěvy nebyly vůbec zajímavé,
neboť jsme téměř nic neviděli (výstava telefonů, chodeb, modelu budovy, jídelny
a venkovního trávníku) a de facto se všichni účastnici shodli, že nejzajímavější
částí byl průjezd čínské letadlové lodi.

Na samém konci pak proběhl závod autíček, který zakončily závěrečné proslovy
studentů a profesorů a raut
Příjemnou částí byl fakt, že díky rychlému postupu z počátku jsme získali
v jednom týdnů 1,5 volného dne pro naše aktivity navíc.
e. Doprava a platby
Pro dopravu v Hong Kongu je třeba zakoupit Octopus kartu, kterou je možné
zakoupit ihned na letišti se zálohou 50HKD (ze které se při vracení strhne 9HKD
poplatek za využití karty). Na kartu je možné ihned vložit hotovost (nebo ve
kterékoliv stanici metra a supermarketu Welcome u školy), ze kterého se strhává
příslušná částka dle cesty (v průměru okolo 10-15HKD za jednu cestu).
S výběrem peněz jsem nezaznamenal problém. Bankomat hlásil o možném
15HKD poplatku za výběr, ale naštěstí mi tento poplatek nebyl účtován. Kartu
mám Visu od Unicredit bank (bez poplatku při výběru v zahraničí). Jinak až na
pár výjimek, jako obchod se suvenýry, MHD nebo jedné jídelně není problém
platit kartou úplně všude.
Pro dopravu úplně stačí používat Google mapy, které mají Hong Kong detailně
zmapovaný včetně jízdních řádů autobusů.
MHD se není problém dostat takřka kamkoliv po Hong Kongu, takřka kamkoliv,
kam vede silnice vás doveze bus/metro. Malý tip, na Victoria Peak je levnější si
vzít Uber (ne taxi!). Ušetří se tím dobrá hodina ve frontě i pár peněz (cca 50HKD
za jednou cestu – při cestě více lidí se to vyplatí)
f. Stravování
Bohužel co se týče stravování, tak mi místní kuchyně k srdci nepřirostla.
Rozhodně doporučuji navštívit restauraci Tim Ho Wan, kde za cenu okolo 20HKD
můžete okusit velmi dobré místní jídlo ohodnocené Michelskou hvězdou (pozor
jídlo, ne obsluha). Jídlo v kantýně, zvlášť v AC1, mi však až na výjimky moc
nechutnalo a preferoval jsem evropský druh jídla. Jídelny jsou 3 a nabízejí
evropskou kuchyni, japonskou i čínskou (poslední považuji za téměř
nepoživatelné). Snídaně vyšly okolo 20HKD, obědy a večeře pak okolo 30HKD.
Brzy se však pár dobrých jídel přejí, a tak jsme po zbytek pobytu pravidelně
navštěvovali McDonald ‘s, kde za podobné ceny se mohl člověk najíst velmi
dobrého jídla.
Ceny v supermarketech jsou zhruba na 3násobné úrovni českých cen, vůbec pak
nejdráž paradoxně vycházejí kousky, které jsou v Česku velmi levné, jako např.
pečivo, kdy 5 plátků toustového chleba vyjde zhruba na 20HKD, 100 g masa pak
zhruba na 40-50HKD. Co se týče ostatních potravin, tak stále platila rovnice
česká cena * 3. Poměrně levně vychází sushi v obchodě (20-35HKD/krabička).
Voda v celém Hong Kongu není pitná, je třeba si vodu převařit, nebo využít
kolejní čističky vody, která do vody přidá velké množství chlóru. Voda takto
upravená je pitná, ale chuťově se balené vodě ani neblíží.

g. Zdravotní péče
Jelikož jsem podcenil výkon klimatizací a shodou okolností měl i trochu smůlu,
musel navštívit hned několik lékařů/zdravotnických zařízení.
Ve škole je možné zajít k univerzitnímu doktorovi, který 150HKD provede
základní vyšetření + 35HKD vydá u sestry léky. Obecně se považuje
zdravotnictví v Hong Kongu jako vyspělé, avšak toto neplatí o univerzitním
lékaři, což nám potvrdili i místní studenti, kteří univerzitního doktora navštěvují
jenom kvůli omluvenkám do školy. Po 2 návštěvách, kdy se můj stav ještě
zhoršil a zadělal jsem si na zánět ucha, jsem se skrze cestovní pojištění objednal
do místní nemocnice. Kvůli dlouhé době na sjednání schůzky je počítat s tím, že
pojišťovna zajistí schůzku až na další pracovní den (2 dny tedy trvá sjednání
schůzky). Bohužel přes letní prázdniny si bere i hodně specialistů dovolenou, a
tak mě akorát místní obvodní lékař předal potvrzení pro specialistu, kterého mi
opět vybrala pojišťovna. Nutno dodat, že díky sjednání schůzky skrze pojišťovnu
jsem nemusel na místě složit 990HKD jako zálohu za ošetření.
Ještě je dobré vědět, že před vstupem do ordinace je potřeba mít základní
vyšetření od jedné z mnoha sester (tlak, teplota, základní údaje)
Za další 2 dny mi byla sjednána schůzka u specialisty. Ti chtějí však jistinu ještě
vyšší (opět zařizovala pojišťovna), bohužel už si nepamatuji částku přesně.
S léky od specialisty se stav již konečně částečně zlepšil

3. Finanční náklady
Hned z kraje je nutné zmínit, že v cestování po Hong Kongu jsem se nijak
neomezoval. Avšak co se týče jídla a nákupů, tak si myslím, že jsem se snažil
omezit výdaje na co nejnižší přípustnou úroveň. Určitě by šlo stáhnout výdaje
ještě o něco více, ale to už by bylo na úkor vlastního komfortu.
Letenky 21 600 + Vízum 1670 + Pojištění 1400 + Očkování 800 + Výdaje
v Hong Kongu cca 14 500
V součtu vyšel celý pobyt zhruba na 40 000, při odečtu školního stipendia zbylo
doplatit 8 000
Nutno ještě jednou zmínit, že v Hong Kongu jsem se snažil utrácet co nejméně to
šlo, avšak věřím, že kdyby se víza/letenky začaly řešit dříve a zbytečně se
nedbalo na dnech, mohlo se ušetřit až 5 000!

4. Závěr a shrnutí
Věřím, že pokud si někdo pečlivě pročetl tento manuál až do konce, bude mít
z organizace pobytu daleko lepší dojmy ve finále nežli my. Školní program
hodnotím jako velice zajímavý a díky rozřazení do mezinárodních skupin, jako
velice zábavný a přínosný. Myslím, že každý účastník kurzu získal nový pohled na
asijskou kulturu a mnoho cenných kontaktů. Zároveň se naučil něco nového,
neboť práce na autíčku byla poměrně rozmanitá.

