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Příprava k pobytu
Vízum
Bylo nutné vyplnit několikastránkový formulář pro získání víza do Hong Kongu a odeslat jo
do několika dnů po samotném výběrovém řízení. Formulář byl čínsko-anglický, ale dostali
jsme obrázkový návod a případnými nesrovnalostmi nám pomohla ochotně odborná
referentka děkanátu Monika Hebková.

Očkování
Pokud jste nebyli očkováni nikdy předtím na cesty po Asii doporučuji začít co nejdříve. Stačí
si zajít do fakultní nemocnice v Hradci Králové na oddělení Centra očkování a cestovní
medicíny (
https://www.fnhk.cz/cocm). Tam vám poradí a doporučí jaké očkování je vhodné
aplikovat pro danou destinaci a její aktuální situaci. Jelikož jsem cestoval před Hongkongem
cestoval i do jiných destinací jako je Thajsko a Kambodža, byl jsem očkován proti žloutence
typu A, břišnímu tyfusu, meningokoku (A, C, W135, Y) a proti vzteklině. Doktor vám zhotoví i
mezinárodní očkovací průkaz. Celé očkování mě vyšlo cca 6 - 7 tis. Kč, ale na některá
očkování mi štědře přispěla moje zdravotní pojišťovna Zdravotní Pojišťovna Škoda (ZPŠ).

Mezinárodní řidičský průkaz
Pokud by jste si plánovali po Asii půjčit skůtr, je dobré u sebe mít kromě svého tuzemského
řidičské průkazu i ten mezinárodní. Vyhotoví vám ho přímo na místě na magistrátu dopravy
vašeho trvalého bydliště. Poplatek je 50 Kč.

Letenky
S letenkami se doporučuji obrátit na našeho bývalého studenta FIM Bc. Jana Nováka
(novak.jan41@gmail.com). Je velice ochotný a pomůže vám sestavit letenky přesně podle
vašich představ za dobrou cenu. Mě osobně výsledná cena vyšla mnohem levněji než od
pana Bezoušky. Případně sám poradí, najde a doporučí výhodnější alternativu.
Moje cesta byla trochu komplikovanější jelikož jsem měl letenky Praha➡Dubaj➡Bangkok➡
Krabi➡Bangkok➡Siem Reap➡Bangkok➡Kuala Lumpur➡Hong Kong➡Dubaj➡Praha, i

přesto mě celá cesta vyšla cca na 25 000 Kč. Čistě cesta Hong kong➡Praha a zpět
vycházela na 15 - 16 tis. Kč s Emirates Airlines pokud jste si cestu zabookovali dostatečně
dopředu.

Cestovní pojištění
Osobně využívám celoroční cestovní pojištění od Fio banky. Měsíčně stojí 75 Kč a můžete si
ho aktivovat jen po dobu vašeho pobytu. Stačilo jen ve škole podepsat prohlášení, že
nesplňuji v jednom bodě školní podmínky.

Průběh letní školy
Ubytování
O ubytování se postarala univerzita v Hong Kongu, kde jsme byli ubytovaní na místních
kolejích zdarma. Každé dva pokoje mají společnou koupelnu a záchod. Měli jsme k dispozici
elektrickou zásuvku, síťovou zásuvku, lampičku, skříň, noční stolek, postel a stůl s
kolečkovou židlí. Naše internetová zásuvka bohužel po celou dobu nefungovala. Zároveň
doporučuji vzít sebou vlastní wifi router nebo dostatečně dlouhý kabel RJ-45.
Škola nabízí poskytnutí lůžkovin za 500 HKD, ale doporučuji zajít do jedné z místních Ikeí,
kde se dá koupit polštář, přikrývka i prostěradlo mnohem levněji.

Strava
Na jídlo je možně chodit do jedné ze čtyř kantýn. Menu se mění podle denní doby. Jídlo
stálo přibližně 120 Kč. Možné je využívat i fastfood ve městě, který ale je levnější téměř
zanedbatelně. Doporučuji vyzkoušet místní restaurace a ochutnat místní pokrmy. Například
Tim Ho Van je nejlevnější restaurace s Michelinským oceněním na světě.

Doprava
Ihned po příletu na letiště doporučuji zařídit Octopus kartu, která funguje jako elektronická
peněženka a dá se s ním platit v místním MHD. Jako příjemný bonus je, že s touto kartou se
dá platit téměř po celém Hong Kongu ve všech obchodech, takže u sebe nemusíte nosit
žádnou hotovost. Pokud jsme chtěli do míst v časech kdy MHD nejezdí, využili jsme dopravu
pomocí taxi, které není alespoň ve dvou lidech moc drahé.

Studium
Studium bylo rozděleno do čtyřech částí. V první jsme pracovali s hardwarem a podle
schématu spájeli jednotlivé části dohromady. Poté jsme připojili Arduino s Bluetooth low
energy (BLE) modulem a programovali v C++. Poté jsme začali vyvíjet v Android Studiu a
naprogramovali mobilní aplikaci, která se připojovala k právě k BLE modulu. Během těchto
lekcí nám byli nápomocni místní studenti a lektoři z univerzity. Výsledkem byla mobilní
aplikace přes kterou jsme ovládali létající “dron” pověšený na balónku s heliem. Jednotlivé
lekce byly prokládány návštěvami místních firem a přednáškami expertů na danou
problematiku.

Finanční náklady a zkušenosti
Náklady
Celkové náklady jen pro Hong Kong na stravu, zážitky, letenky a pojištění mě vyšly přibližně
na 45 000 Kč plus výše zmíněná částka za očkování. Aproximačně mi vyšlo, že Hong Kong
je zhruba třikrát víc dražší město než Hradec Králové, takže je dobré zde dopředu očekávat
vyšší náklady na život.
Výdaje byly částečně pokryty stipendiem v hodnotě 25 000 Kč, které bylo oproti minulým
ročníkům sníženo. Což mi přijde celkem škoda, jelikož tamnější náklady na živobytí jsou
opravdu vysoké.

Hodnocení pobytu
Pobyt v Hong Kongu považuji za obrovský přínos. Měl jsem možnost procvičit svou
angličtinu a zároveň měl šanci si zkusit mluvit i jinými asijskými jazyky, poznal jsem mentalitu
východních kultur, ochutnal místní kuchyni, prošel si krásami i nebezpečím asijské přírody a
prodíral se v jednom z nejvytíženějších a nejlidnatějších měst na světě. Určitě neseďte jen
na koleji, jelikož Hong Kong je plný turisticky zajímavých míst.
Letní školu určitě mohu doporučit všem kteří se chtějí naučit programovat, jelikož kurz je
situován i pro úplné začátečníky. A vůbec možnost spájet si vlastní zařízení a pak ho
naprogramovat k obrazu svému zní sakra dobře!

