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Osobní údaje

Jméno, příjmení: František Linder
Email: fik.linder@gmail.com
Obor, ročník: IM2, 1. ročník
Délka pobytu: 4 týdny (3. 7. 2017 - 31. 7. 2017)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Kontaktní osoba: Monika Hebková - monika.hebkova@uhk.cz
Přijímací VŠ: City University of Hong Kong
Kontaktní osoba: 曾瑞楨女士 (Idy) - isidy@cityu.edu.hk
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Příprava před odletem

Přihláška na CityU
Nejprve bylo zapotřebí splnit veškeré podmínky stanovené naší fakultou. Těmi byly
například motivační dopisy, jak v angličtině, tak v češtině. Pokud plánujete na nějaký
podobný pobyt v budoucnu jet, je potřeba myslet už dopředu a snažit se sbírat, co
nejvíce kreditů s dobrým průměrem. Na druhou stranu letos nebylo nutností

dobrého průměru, protože nakonec se dostali snad všichni. Rozhodně bych to však
nepodceňoval.
Vízum
Po vyrozumění, že jsem se na letní školu dostal, bylo potřeba začít vyplňovat spoustu
dokumentů společně s vízy. Ty doporučuji odevzdat co nejdříve, letos pár studentů
dostala víza na poslední chvíli. FIMka má ale striktně dané deadliny, do kdy musíte
všechno odevzdat, takže vás to donutí udělat vše včas.
Očkování
Povinností není žádné očkování, nicméně jsou tu doporučená očkování. Za mě mohu
s klidným srdcem doporučit paní doktorku Lukešovou, je to moc vřelá paní s
hromadou zkušeností ze svých cest, takže vedle rozhodně nešlápnete. Dobré je mít
žloutenky typu A, B, břišní tyfus, meningokok. Někdo si nechává dávat i vzteklinu.
Mně se letos zařizování očkování vyhnulo obloukem, jelikož jsem byl naočkován na
všechno před rokem, když jsem strávil semestr na Taiwanu.
Letenka
Opět mohu doporučit pana Bezoušku z Action Travel. Pro mě je to mág. Nechápu, jak
tu cenu naší letenky vykouzlil, hledali jsme přes všechny různé portály nejlevnější
letenky a nikdy jsme se ani zdaleka na takovou cenu nedostali.
Letenka vypadala takto: Praha - Dusseldorf - Hong Kong - Hanoi, poté jsme se museli
dostat po vlastní ose do Ho Či Minova Města a odsud jsme letěli po trase - Hong
Kong - Amsterdam - Praha. Cena letenky s pojištěním byla 16 500Kč.
Cestovní pojištění
Pojistit jsem se nechal u České spořitelny k bankovnímu účtu. Měsíčně mi strhávali
55Kč.
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Studium

Letní škola byla rozvržena do 4 týdnů. Výuka probíhala každý den od pondělí do
pátku. Dopolední sezení bylo od 9:15 do 12 hodin, odpolední část byla od 13:30 do
16:30. Univerzita nám zpestřila tyto dny 2 návštěvami do místních firem (Cyberport,
Science Park).

Co se týče obsahu výuky, tak to bylo rozhodně zajímavé, pro někoho více, pro
někoho méně. Byli jsme rozděleni do týmů, že každý tým zastupoval jeden člen z
každé univerzity. Letos se tu setkali studenti z Číny, Taiwanu, Francie, Jižní Koreje a
České republiky. Za úkol jsme měli sestavit robotické auto, které jsme si sami
postavili a následně naprogramovali, abychom mohli následně proti sobě soupeřit při
závěrečném závodu.
Já osobně tyto výlety neabsolvuji kvůli studijní části, ale hlavně kvůli té kulturní.
Jelikož jsem bakalářský program strávil na finančním managementu, tak jsem byl
programátorský panic.
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Ubytování, strava, doprava

Ubytování
Bydleli jsme na kolejích CityU, které jsme měly kompletně hrazeny. Připlatit si musíte
akorát za klimatizaci, bez které si to tam neumím představit, ale nejsou to nikterak
hrozné výdaje. Potom ještě doporučuji si vzít třeba prostěradlo z Čech, nebo si
případně dokoupit v Ikee v Hong Kongu. Deku jsem si vzal například z letadla, koleje
vám budou nabízet za nějakých 500 HKD povlečení, polštář a deku, ale to si rozhodně
nekupujte, nevyplatí se to.
Strava
Ze začátku budete asi dost vykulený, čínská kuchyně je naprosto odlišná, zapomeňte
na kuřecí steaky a podobné, zde si lachtají v kostech. Nicméně zkoušejte a zkoušejte,
časem si přijdete na své. Univerzita disponuje 3 kantýnami, které jsou rozvrženy po
celém kampusu. V blízkosti je hned Festival Walk, ve kterém jsou další restaurace.
Jídlo vyjde kolem 120Kč. Při nejhorším jsou všude McDonaldy.
Až tu budete, tak zajděte k panu Wongovi. Na mapě ho naleznete jako Mr Wong's,
stanice metra Mong Kok a východ C4, nebudete litovat. Zaplatíte zde 180 korun a
dostanete jídla, že jsme to nikdy nesnědli a piva, co hrdlo ráčí.
Doprava
V Hong Kongu se dopravuje především pomocí metra, dostanete se všude s ním,
případně se můžete napojit na autobus. Hned po příletu si zařiďte kartu Octopus, se

kterou se zde jezdí v metru, ale zároveň s ní můžete platit v obchodech, restauracích,
téměř všude.
Zábava
Vzhledem k tomu, že Hong Kong nikdy nespí, tak tu o party není nouze. Doporučuji
navštívit známou Lan Kwai Fong, kde jsme strávili spoustu večerů. Hodně večerů
jsme ale také strávili na koleji, kde jsme se setkali s ostatními zahraničními studenty a
vedli debaty o všem možném. Studenti z Jižní Koreje za to uměli vzít a společně s
nimi jsme trávili asi nejvíce času. Poslední noc se zde nesla v nostalgické náladě a
došlo i na slzy. Spontánně se většina z nás sešla v místním parku a debatovali zde do
rána a srdceryvně se zde loučili.
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Finanční náklady

Letenky - cca 16 500Kč
Náklady na živoření v Hong Kongu - 25 000Kč
Finanční podpora od fakulty - 32 000Kč

Finance se velice těžko posuzují, v Hong Kongu je vše dražší, proto nemůžete zde
absolutně přepočítávat položky na české peníze. Proto si myslím, že finanční podpora
od školy je velice přívětivá. Když to srovnám s finanční podporou na pobyt na
Taiwanu na celý semestr, tak je to směšný. Tam bych se možná zamyslel a pár vočí
bych přidal.
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Slovo závěrem

Jako vždy závěr má patřit díkům, a tak ani já nebudu výjimkou. Chtěl bych poděkovat
fakultě, že nám nabízí velkou škálu studijních pobytů a stále je rozšiřuje, za peníze
samozřejmě patří také dík. Dále bych chtěl poděkovat všem svým kamarádům, kteří
tu se mnou trávili čas a mohli jsme tak zažít spoustu zábavy, na kterou nikdy
nezapomeneme. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat mým rodičům, kteří za
mnou po celou dobu stáli.

