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Před odletem 

Před odletem bylo potřeba zařídit mnoho věcí jako bylo především vízum, očkování, cestovní 

pojištění a taky byla nutnost co nejdříve koupit letenku, aby byla za dobrou cenu. Dále jsme 

museli vyplnit elektronickou přihlášku na CityU a mnoho dalších dokumentů. 

Letenka 

Pořizování letenky bylo nakonec trochu komplikovanější, než jsme očekávala. Jelikož jsme se 

rozhodli s partou lidí jet před letní školou na Filipíny na ostrov Palawan, takže jsme museli 

naplánovat všechny lety, aby na sebe dobře navazovaly a stihli jsme nastoupit v daný den na 

letní školu. Letenka do Hong Kongu mě vyšla na 15 600 Kč a z Hong Kongu na Filipíny nějakých 

6 000 Kč. Cestování až na Filipíny bylo opravdu náročné, ale rozhodně toho nelituji a můžu 

jenom všem doporučit využít téhle možnosti a poznat ještě další země. 

Vízum 

K vyřízení víza bylo potřeba vyplnit všechny příslušné dokumenty a mít platný pas. Dokumenty 

se museli vyplnit a odeslat škole v Hong Kongu co nejdříve, aby nám všem víza přišla včas. 

Jelikož jsme odlétali asi o 10 dní dřív, byla jsem trochu nervózní, aby se to stihlo, ale nebyly 

žádné problémy. 

Očkování 

Do Hong Kongu je doporučené nechat se očkovat proti žloutence typu A, břišnímu tyfu a 

meningokoku. Jelikož jsme cestovala ještě na Filipíny, nechala jsem se očkovat proti vzteklině, 

což vůbec nebyl špatný nápad, protože tam všude pobíhalo spoustu psů. Může se to hodit i 

v Hong Kongu, kde můžete v přírodě vidět opice. Celé očkování mě vyšlo kolem 4200 Kč a od 

mé pojišťovny VZP jsem dostala příspěvek asi 1500 Kč. Očkování doporučuji opravdu 

nepodcenit, a hlavně začít vyřizovat co nejdříve. 

Cestovní pojištění 

Cestovní pojištění byla další věc, kterou jsem nechtěla podcenit, hlavně především kvůli cestě 

na Filipíny. Zařídila jsem si opravdu dobré pojištění od Direct, kde jsem měla neomezené 

léčebné výlohy a cestovní asistenci, také jsem si nechala pojistit odpovědnost, svoje zavazadlo 

a storno letu. Celé pojištění mě vyšlo na 3 300 Kč. Dále doporučuji zaregistrovat se do systému 

DROZD. Je to organizace, která slouží občanům České republiky k poskytnutí rychlé pomoci 

v nouzi. 

Pobyt ve škole 

Ubytování 

Po příletu do Hong Kongu nám byla přidělena moc milá slečna s CityU, které na nás čekala na 

letišti a pomohla nám dopravit se ke kolejím. Byli jsme rozděleny do pokojů po dvou, bydleli 

jsme většinou pospolu, tedy vždy dva Češi. Další menší nepříjemnost, byly návštěvy na 

pokojích, které byly docela přísně hlídány a po půlnoci se musel vždy opustit navštívený pokoj. 
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Na pokojích nebyly lůžkoviny, daly se půjčit, ale my jsme raději zajeli metrem do Ikei, kde 

jsme si pořídili polštář a prostěradlo a nějaké nádobí. Z domu jsme si vezla malý spacák, 

proto jsem si nemusela dělat starosti s peřinou.  Na každém pokoji byla klimatizace, která se 

vždy dobíjela pomocí octopus karty, za 20 HKD nám vydržela v průměru asi 4 dny, a to jsme ji 

nechávali puštěnou i přes noc, jelikož se ve velkém vedru nedalo moc spát. V horním patře 

měla každá budova kolejích pračky a sušičky, které se poměrně dost využívaly. 

Strava 

Se stravou jsem byla docela spokojena. U kolejích se nacházela jedna kantýna, kde byl i 

obchod, zde jsem se nestravovala, ale obchod jsme využívali, dal se tu koupit například kabel 

k připojení na internet a nějaké potraviny. V areálu školy byly další tři kantýny, nejčastěji jsem 

chodila do kantýny AC2. Ze začátku trošku trvalo zorientovat se v odlišnosti jídel a umět si 

vybrat něco dobrého, ale nakonec jsem byla s jídlem celkově velmi spokojena. Strava tu byla 

hlavně za dobrou cenu a poměrně rozmanitá, s výjimkou, že opravdu často jíte rýži.  

Ve městě nám někdy nezbývalo nic jiného než navštívit Mcdonald, ale pokud to šlo snažila 

jsem se tomu vyhýbat. S přáteli jsme dokonce navštívili restauraci Tim Ho Wan, která získala 

michelinskou hvězdu, pokud chcete zažít gurmánský zážitek, doporučuji navštívit. Jídlo je 

velmi chutné a cenově je to stále dostupné (myslím, že na jednoho to vyšlo kolem 80 HKD). 

Jednou jsme dokonce zabloudili do nějaké restaurace, kde chodili jen místní a neexistovala 

zde angličtina, naštěstí se nás ujmula jedna velmi milá mladá paní, která nám pomohla 

objednat, vyzkoušeli jsme zde tzv. sharing, kdy si objednáte vetší množství jídla a se všemi u 

stolu ho sdílíte, je to místní tradice. Nakonec jsme z této události měli jeden z nejlepších 

zážitků. 

V blízkosti kolejí je velké obchodní centrum City Walk, kde se dají koupit nějaká potraviny a 

jsou zde nějaké restaurace. Ale celkově jsou tu potraviny skoro třikrát dražší, takže se příliš 

nevyplatí vařit si. Něco jsem si opravdu museli odpustit, jako například mléko a sýr. (jelikož 

tyto potraviny vyšly asi v přepočtu na 100 Kč) 

Náplň školy 

Náplň školy byla velmi zajímavá a i zábavná. Byli jsme nahnáni do místnosti, kde jsme si museli 

utvořit týmy. Já jsem měla opravdu štěstí, jelikož jsme se dala dohromady s opravdu šikovnými 

a milými kluky z Taiwanu a Korei. Měli jsme za úkol sestavit létající rybu. Nejdříve bylo potřeba 

napájet součástky na základní desku s plošnými spoji, museli jsme upevnit motory (levý, pravý 

a dva dolní) a taky vytvořit držák pro baterii. Měli jsme k dispozici podrobné video návody. Po 

téhle první části jsme v mém týmu zjistili, že jsme udělali někde chybu a museli jsme některé 

součástky přepájet. Následně jsme vytvářeli chrániče na vrtule, používali jsem k tomu 3D 

program DesignSpark.  

Tohle vše jsme stihli udělat poměrně rychle a po zbytek výuky jsme se zabývali vytvářením 

programu v Android studiu a samotnému programování. Bylo potřeba naprogramovat arduino 

a bluetooth připojení, aby bylo možné rybu ovládat pomocí mobilu. Tato část byla opravdu 

komplikovaná a pro mě jako začátečníka v programování obzvlášť. Nakonec se programování 
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nejvíce ujal Tony z Taiwanu, který byl už trošku pokročilejší. Celkově jsme byli opravdu skvěle 

sehraný tým, a dokonce jsme se v závěrečné soutěži umístili na druhém místě. 

Cestování, doprava 

V Hong Kongu jsme se snažili využít každou volnou chvíli k cestování, navštívili jsme opravdu 

mnoho nádherných míst jako třeba Victoria Peak, Lion Rock, Big Buddha, Thousands of 

Buddhas, Evenue of Stars, Ocean park, Sharp Island, Golden beach, Kam Shan countryside park 

a mnoho dalšího. Všude v Hong Kongu mě okouzlily úžasné chrámy a spirituální místa a 

definitivně jsem si zamilovala Hong Kong v noci, kdy se rozzáří miliony světýlek. 

 

Na letišti jsme si hned zařídili octopus kartu, kterou můžete využívat k veškeré dopravě a 

k platbě v obchodech a například i v kantýně. Zaplatíte 50 HKD jako vratnou zálohu a pak si jí 

průběžně dobíjíte. Využívali jsme především metro a autobusy. 

Závěr 

Od letní školy jsem očekávala, že poznám novou kulturu, spoustu úžasných míst, nové přátelé 

a naučím se základy programování pro Android. To vše se mi splnilo nad mé očekávání.  

Chtěla bych poděkovat škole, že mi umožnila uskutečnit tuhle nezapomenutelnou příležitost, 

která mi mnoho dala jak v mém profesním, tak osobním životě. Velké dík patří i mé rodině a 

přítelovi, kteří mě podporovali a dodávali odvahy na cesty. 

 


