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Příprava před odletem 

Vízum 

Po výběrovém řízení bylo nutné vyplnit dlouhý formulář pro získání víza ke studiu  

v Hong Kongu. Vyřízení víza trvalo poměrně dlouho, ale naštěstí stihlo přijít včas,  

protože jsme někteří letěli o 3 týdny dříve.  

Očkování 

Většinu očkování jsem měla z minulého studijního pobytu na Taiwanu, doočkovat 

jsem si nechala ve FNHK pouze vzteklinu, cca za 800 Kč a 500 Kč mi přispěla VZP.



Letenka 

Letenku nám zařizoval bývalý student Honza Novák z Cestovního ruchu, který pracuje 
pro společnost OK Tours. Ten nám zařídil výhodné letenky z Praha-Dubaj-Bangkok-
Hong Kong-Kuala Lumpur-Dubai-Praha za cca 20 tisíc korun. Před letní školou jsme 
chtěli 3 týdny cestovat, takže jsme měli zastávku 14 dní v Thajsku, Kambodži a pak 
pár dní v Kuala Lumpur. Letěli jsem ze společností Emirates.  

Cestovní pojištění 

Pojištění mám od České spořitelny (ke kartě) výhodněji a mám ho celoročně od 
loňského pobytu na Taiwanu.  

Studium 

Výuka na CityU probíhala vždy od pondělí do pátku od 9:00 do 16:30 s přestávkou na 

oběd - hodina a půl. Našim projektem byla tzv. Fly Fish. Během prvního týdne letní 

školy bylo naším úkolem pájet komponenty na zákl. desku. Poté jsme vymodelovali 

ochranný kryt na motory, který jsme později vytiskli na 3D tiskárně. Když jsme měli 

vše složené, dostali jsme se k programování. Nejdříve jsme se seznámili  

s programováním Arduina a později s Android studiem, ve kterém jsme vyvíjeli 

aplikaci pro ovládání naší lítající ryby. Aplikace komunikuje přes bluetooth  

s Arduinem a to pak ovládá pohyb ryby.  

Na konci měsíce jsme vytvořili report z průběhu letní školy a od prezentovat náš 

projekt. Vše jsme vytvářeli v 3členných týmech složených ze studentů z různých 

univerzit. Já měla ve skupině jednoho Taiwance a Korejku.  

Ubytování 

Ubytování bylo zařízené na kolejích CityU hned vedle areálu školy. Bydlela jsem 

na pokoji ještě s jednou studentkou z Fimky. Koupelna je sdílená mezi dvěma pokoji 

a jednou týdně ji uklízí uklízečky. Klimatizace byla placená, takže jsme se snažily 

s ní šetřit a mít ji zapnutou pouze večer. Internet je na pokojích dostupný pouze 

pomocí LAN kabelu, pro telefon jsme si jinak vytvářeli hotspot z počítače a zařídili 

SIM kartu s internetem (4Gb).  



Strava 

V areálu kolejí se nachází jedna kantýna, další tři jsou pak v areálu školy. Doporučuji 

kantýnu 2, kde nám asi chutnalo nejvíce, bohužel nabídka jídel je pořád stejná  

a jídla se po týdnu omrzí, takže jsme chodili i do kantýny 3 kde mají např. pizzu  

a špagety. Na kalejích je na každém patře mírně vybavená kuchyňka, ve které je 

možné cokoliv připravit. V kuchyňce jsou také dvě prostorné lednice. 

Doprava 

Ihned po příjezdu jsme si na letišti zařídili Octopus Card, katička, na kterou si lze 

nahrát peníze a pak s ní platit téměř vše – autobusy, metro, jídlo, klimatizace na 

pokoji, vodu z automatu a podobně. Dopravovali jsme se zde především metrem, 

které je levné a stanice má téměř všude.  

Finance 

Mé celkové náklady se pohybují okolo čtyřiceti tisíc korun. Letenky pokrylo 

stipendium od školy (25 000 Kč). V mém rozpočtu je započítané i 3týdenní cestování 

před letní školou, takže pokud někdo nebude chtít cestovat, budou jeho náklady 

rozhodně menší. Bohužel, i tak se pouze se stipendiem od školy nevystačí, neboť je 

celkově bydlení v Hong Kongu docela drahé. Co je poměrně levné je elektronika. 

Koupila jsem si tam mé vysněné GoPro 6 :-D které vyšlo levněji i s příslušenstvím cca 

o 6tis Kč. Někteří nakupovali levněji foťáky, hlavně zrcadlovky.  

Závěr 

V Hongkongu jsem chtěla poznat novou kulturu, seznámit se s novými lidmi a naučit 

se základy programování pro Android. Má očekávání byla splněna. Závěrem bych 

chtěla poděkovat rodině za finanční podporu a hlavně FIMce, že mi umožnila tento 

nezapomenutelný zážitek. 

 


