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Jméno, příjmení: Tomáš Pěnička
Email: penicka.tomas@gmail.com
Obor, ročník: IM2, 1. ročník
Délka pobytu: 1 měsíc ( 3.7. - 31.7.)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímací VŠ: City University of Hong Kong

Přípravakpobytu
Vízum
Po výběrovém řízení jsme museli vyplnit několika stránkový formulář a následně také
zaplatit cca 1600 Kč za vyřízení víza. Vízum mi v pořádku došlo po zhruba 2 týdnech od
odeslání žádosti.

Očkování
Očkování jsem si zařídil přes paní Lukešovou sídlící na Ulrichově náměstí v Hradci
Králové. Do oblasti Hong Kongu není nutné žádné očkování, ale jelikož jsme měli v plánu
dále cestovat v oblasti jihovýchodní Asie, očkoval jsem se proti břišnímu tyfu, žloutence B a
také proti vzteklině. Celkově mě vyšlo očkování na 4500 Kč. VZP mi proplatila 1000 Kč.

Letenky
Letenky jsme si zařídili přes pana Bezoušku z cestovní kanceláře Action Travel.
Letěli jsme Praha -> Dusseldorf -> Hong Kong. Poté co skončila letní škola jsme se vydali na
cestu do Vietnamu. Letěli jsme Hong Kong -> Hanoi a následně zpět z Ho Či Minova města
do Hong Kongu. Zpáteční letenka z Hong Kongu pak byla přes Amsterdam. Celkově mě tyto
letenky vyšly na 18500 Kč, s pojištěním storna 19 000 Kč. Dlouhé lety jsme absolvovali s
aerolinkou Cathay Pacific Ocean.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění jsem si zařídil přes Českou spořitelnu. Jednalo se o produkt
cestovní pojištění k běžnému účtu, kde jsem zvolil variantu B a stála mě 55 Kč měsíčně.
Podmínkou je, že účet musí být aktivní minimálně jeden rok. Tedy celkové náklady na
cestovní pojištění jsou 660 Kč s tím, že jsem pojištěný na celý rok. Toto pojištění splňovalo
veškeré limity, které univerzita požadovala.

Studium
Výuka na této univerzitě byla rozdělena do 4 týdnů. Naším cílem bylo za 1 měsíc
vytvořit a naprogramovat robotické autíčko, se kterým budeme na konci pobytu soutěžit s
ostatními. První týden byl zaměřen na hardware. Přečetli jsme si manuál, a poté jsme
postupně zapojovali jednotlivé součástky jako rezistory, kondenzátory a další na základní
desku autíčka podle přiloženého schématu. Následně jsme součástky připájeli. Druhý týden
byl zaměřen na modelování designu našeho autíčka v programu DS mechanical. Poté byla
námi vytvořená karosérie vytištěná v 3D tiskárně. Další týden byl zaměřen na programování
fukcionalit našeho autíčka v Arduinu a poslední týden byl zaměřen na vývoj mobilní aplikace,
která komunikuje přes bluetooth modul s Arduinem a dává tedy autíčku signály, jak se má
pohybovat.

Závěrečný den naší školy pak probíhala soutěž, která spočívala v přesouvání malých
papírových krabic z jednoho místa na druhé. Cílem druhé soutěže pak bylo projet co
nejrychleji připravenou dráhou.

Ubytování,strava,doprava,internet
Ubytování
Po celý pobyt jsme byli ubytováni na kolejích CityU, které se nacházejí cca 5 min
chůze od kampusu univerzity. Bydleli jsme v dvoulůžkových pokojích. Já jsem byl na pokoji
se studentem pocházejícím z Hong Kongu. Se spolubydlícím jsem neměl problémy. Platili
jsme pouze za klimatizaci na pokojích, zbytek byl hrazen univerzitou.

Strava
Jídlo v Hong Kongu pro mě bylo celkem nepříjemným překvapením. Co se týče
stravy, kterou jsme mohli najít v kampusu ve zdejších kantýnách, tak bylo dobré jen máloco.
Proto jsme poté navštívili několikrát i McDonalds, který je zde dokonce levnější, než v ČR.
Vyzkoušeli jsme i několik street foodu, navštívili restauraci Tim Ho Wan, která má
michelinskou hvězdu a tam vyzkoušeli výborné knedlíčky dim sum. Našli jsme i několik
dobrých restauracích poblíž univerzity, kde však nemají anglické menu, ale s trochou úsilí
jsme si dokázali poradit.

Doprava
Hned po příjezdu jsme si na letišti zařídili Octopus Card, se kterou jde platit téměř
vše - metro, autobusy, jídlo v kantýně i některých restauracích a supermarketech. Nejčastěji
jsme zde k přesunu využívali metra, které je zde levné a velmi dobře se zde v něm dá
orientovat. Autobus jsme využili jen párkrát a pokud jsme se nevraceli zrovna moc brzy z
noční uličky Lan Kwai Fong, tak jsme využili několikrát i služeb taxíku, který zde není také
moc drahý.

Internet
Internet je dostupných na pokojích pomocí LAN kabelu. Přes notebook jsme si
vytvářeli hotspoty, aby jsme se mohli připojit i na mobilech. Koupili jsme si také sim kartu za
zhruba 240 Kč, na které jsme měli 6 GB dat.

Finance
Celkové náklady za pobyt Hong Kongu se vyšplhaly na cca 50 000 Kč ( 19 000 Kč
letenka, 4500 očkování, 1600 vízum a zbytek náklady na jídlo, pití, výlety a suvenýry). Škola
mi v rámci stipendia uhradila 32 000 Kč.

Závěr
Z letní školy v Hong Kongu si odvážím mnoho nových zkušeností, ať už se jedná o
programování Arduina, mobilní aplikace v Javě nebo o prohloubení jazykových dovedností.
Ale to hlavní co si s sebou odvážím je perfektní zkušenost ze spolupráce s mezinárodním
týmem, poznání nových přátel a také poznání nové kultury. Za to vše děkuji FIMce, že mi
toto umožnila.

