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Před odjezdem
Víza
Pro studijní pobyt v Hong Kongu je nutné vyplnit několika stránkový formulář pro získání víza. Tyto
dokumenty se poté posílají poštou na přijímací univerzitu. Poplatek za žádost o studentské vízum je
500HKD. Po vyřízení dorazila známka, kterou jsme si nalepili na stránku v pasu.
Někdy se mohlo zdát, že korespondence a vyplňovaných papírů je až příliš, ale studijní oddělení na
UHK bylo nápomocné a vše proběhlo hladce.

Očkování
Od odborníka mi byl doporučeno očkování proti břišnímu tyfu, zánětu mozkových blan a hepatitidě A
ve FNHK v Centru očkování a cestovní medicíny. Je vhodné řešit očkování včas, několik měsíců před
odletem. Očkování do Hong Kongu není povinné, jen doporučené, takže je na každého uvážení, před
čím se chce chránit. Záleží také na tom, jestli se chystáte cestovat i dále po Asii.
Včas také zajděte na svou pojišťovnu a zeptejte se jich, jestli vám na očkování nepřispějí nějakou
částkou. Účtenka od doktora, na kterou rozhodně nezapomeňte, má omezenou platnost.

Letenky
Letenky je dobré v ideálním případě řešit dopředu. Předem jsem věděla, že se nechystám vycestovat
jinam než do Hong Kongu na letní školu, proto jsem měla letenky už na konci února. Postupně se
cena za ně zvyšovala. Někdo vyčkával déle, jestli mu dorazí vízum.

Nakonec jsem našla let s Emirates z Prahy s přestupem v Dubaji, kde jsme měli 13 hodin na přestup a
prohlídku města. Zpátky jsme letěli také přes Dubaj s kratším přestupem 4 hodin. Tímto letem jsem
rozhodně neletěla sama, protože škola nám dala časy, ve kterých jsme se měli přihlásit a odhlásit na
ubytovně. Tyto časy nakonec nebyly brány tak striktně.

Cestovní pojištění
Pojištění jsem zařizovala u Kooperativy za příznivou cenu. Pojištění bylo jednorázové, pouze na pobyt
v Hong Kongu a započítaný let.

V Hong Kongu
Ubytování
Po příletu nás vyzvedl pomocný student z CityU a zavedl do školního kampusu. Cesta z letiště trvá asi
hodinu přímým autobusem. Ubytování zdarma poskytla přijímací univerzita na místních kolejích
nedaleko školy, asi 5-10 minut pěšky. Koleje jsou slušně zařízené a vypadají dobře na to, že na nich
žijí mladí studenti. Na pokoji jsem bydlela s Češkou, se kterou jsme bědovaly na to, že naše zamykání
u pokoje nefungovalo od první noci. Přestože se zámek na dveřích pokoje snažili opravit, po pár
hodinách znovu přestalo fungovat.
Klimatizace na pokojích jsou placené, dají se nabít Octopus kartou. S sebou jsem si vezla pouze
polštář, deku a prostěradlo jsem nakoupila v nedaleké Ikee. Věděla jsem, že na konci pobytu zde
lůžkoviny zanechám.
Na pokojích je pouze kabelové připojení k internetu a někdy je i nefunkční, pokud máte smůlu (nebo
štěstí, že se z vás nestane pokojový povaleč). Jedna naše ethernetová zásuvka fungovala, požádali
jsme tedy o přístup pro MAC adresu mého laptopu, na kterém jsem nastavila mobilní hotspot –
z počítače se tedy stal provizorní router. Wi-fi eduroam je pouze ve společenské místnosti, ve které je
také malá kuchyňka (pouze indukční vařiče a lednice, ze kterých se krade jídlo i pití).
Přístup jsme měli také do prádelny, kde byly za poplatek k použití pračky a sušičky.

Strava
Stravovali jsme se hlavně ve školních kantýnách, jídelnách. Byly levné a málokdy se mi stalo, že by mi
v nich něco nechutnalo. Je ale pravda, že nejsem příliš vybíravá a ráda ochutnávám nové věci.
Ceny jídel v kantýnách se pohyboval v rozmezí 20 – 40HKD, někdy i vyšší. Ceny jídel ve městě jsou
trochu dražší, ale záleží místo od místa a jestli se pohybujete v turistickém centru či nikoli.

Doprava
Po příletu jsme hned na letišti zakoupili Octopus kartu, se kterou jsme platili veškerou dopravu. Jedná
se o dobíjecí čipovou kartu, se kterou můžete platit místní dopravu, ve školních kantýnách,
supermarketu atd. Zaplatíte nejméně 150HKD s tím, že 50HKD je záloha, která vám (i s nevyčerpaným
zůstatkem) bude vrácena po vrácení neporušené karty.

Místní hromadná doprava je na velmi vysoké úrovni, spolehlivá a není problém se během několika
minut dostat do centra nebo i dál za město.
Kvůli komunikaci jsme si pořídili hongkongskou sim kartu, kvůli které jsme se mohli i připojovat
k internetu a být tak s ostatními stále ve spojení.

Výuka
Výuka probíhala pravidelnou docházkou, každý den v dopoledním bloku od 9:15 do 12:00 a
odpoledním bloku od 13:30 do 16:30.
Nejdříve jsme se rozdělili do týmu po 3 studentech, museli jsme si vybrat někoho z jiných univerzit
(Korea, Taiwan nebo Francie). Na výběru příliš nezáleží, pomocní studenti a učitelé vám s probíranou
látkou pomohou.
Naším úkolem bylo sestrojit motorek k velkému balonu ve tvaru ryby. První týden školy jsme dostali
součástky, pájku a sestrojovali jsme hardware, na 3D tiskárně tiskli vlastní model z programu
DesignSpark. V dalším týdnu jsme se zabývali Arduinem a ve zbylém čase jsme motorek propojovali
přes bluetooth s mobilní aplikací na Android.
Každý den jsme sepsali report o tom, co jsme dělali a co nového se naučili. Nakonec proběhl týmový
závod s „lítajícími rybami“ a konečná prezentace našeho projektu. Součástí byla i závěrečná
dokumentace.
Vše probíhalo v anglickém jazyce.

Náklady na pobyt a celkové zkušenosti
Od univerzity jsme dostali stipendium ve výši 25 000 Kč, které pokrylo velkou část mých nákladů.

Výdaje:
Letenky – 14 460 Kč
Očkování
- 1302 Kč (-500 od VZP)
- 2175 Kč (-1 000 od VZP)
Pojištění - 1 785 Kč
Vyřízení pasu - 800 Kč
Poplatek za vízum – 1 500 Kč
Nákup věcí s sebou - 2 000 Kč
Hong Kongská SIM karta - 180 Kč
Stravování, doprava a ostatní platby (přibližně sečteno z bankovního účtu)
17 000 Kč
Celkem – 39 702 Kč

To, co nepokrylo stipendium, jsem doplatila ze svých vlastních úspor. Předem si zjistěte, jaké limity a
poplatky má vaše kreditní karta. Ne vždy ale můžete platit kartou, proto je potřeba si občas vybrat
peníze z bankomatu, na kterém si většinou obě banky (hongkongská i česká) účtují vysoké poplatky.
V kolektivu jsme si občas hromadně vybrali a dlužnou částku poslali na účet tomu, kdo vybíral – ten
kdo měl u své banky na výběru v zahraničí nejnižší poplatek.

Závěr
Na letní školu v Hong Kongu jsem se nejdříve vůbec přihlásit nechtěla. Přemluvili mě přátelé, kteří
školu absolvovali v minulých letech. Přestože se mi některé věci nelíbily (chybělo mi domácí
zahradničení a absence noční oblohy ve velkém městě), letní školu v Hong Kongu bych ostatním
určitě doporučila. Seznámila jsem se s novými lidmi, užila si zábavu a navíc se i naučila něco nového.
Přestože učivo je spíše pro začátečníky, škola byla dobře navržena. Velkým zážitkem celé školy jsou i
výlety a že v Hong Kongu toho je k vidění dost.
Jsem ráda, že mi UHK poskytlo zázemí a možnost vycestovat pod jejich záštitou. Děkuji mockrát naší
univerzitě a fakultě za úžasnou příležitost.

