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Tento rok vyhlásila UHK soutěž o 20 stipendijních míst na letní školu na City University of Hong Kong.
Vybraní studenti dostali stipendium ve výši 25 000,- Kč a ubytování a výuka na dané univerzitě jsou pro
ně zdarma. Mezi těch 20 šťastných jsem se nakonec dostal i já.
Přihlásit se mohli studenti informatických oborů, kteří budou po dobu letních prázdnin stále studenty
univerzity. Začátkem roku jsme museli vyplnit přihlášku a společně s ní poslat i motivační dopis v české
i anglické verzi. Vyžadována byla také kopie platného pasu. Po vyhodnocení přihlášek a vyhlášení
výsledků proběhla informační schůzka, kde museli studenti závazně slíbit účast na letní škole.

Před odletem
Studentské vízum
Jelikož jsme cestovali do Hong Kongu za účelem studia, bylo třeba získat studentské vízum. Vyplnili
jsme několik formulářů a zaplatili poplatek 500 HKD. Víza přišla poštou na UHK, kde jsme si je vyzvedli
osobně. Vízum je třeba si nalepit do pasu.

Informace pro CityU
City University of Hong Kong po nás vyžadovala předem informace, abychom byli zaregistrováni do
systému a aby nám mohli připravit studentské karty. Po vyplnění několika elektronických formulářů
a nahrání fotografií bylo třeba ještě potvrdit, že máme zájem o ubytování na kolejích.

Očkování
Je třeba řešit očkování s dostatečným předstihem, protože některé vakcíny se musí aplikovat brzy
a třeba i vícekrát. Já osobně jsem využil služeb MUDr. Ticháčkové v Trutnově, která se specializuje na
očkování pro zahraniční cesty. Byl jsem očkován proti meningokoku, břišnímu tyfusu a žloutence typu
A. Vakcínu proti žloutence typu B jsem měl stále aktivní z dřívějška. Doporučuji s doklady navštívit svou
zdravotní pojišťovnu, která obvykle část očkování proplácí.

Letenky
Jelikož je cesta do Hong Kongu poměrně dlouhá, je vhodné řešit letenky včas. Ať kvůli ceně nebo kvůli
návaznostem přestupů. Poměrně snadno jsme sehnali letenky od Emirátů – odlet z Prahy s přestupem
v Dubaji, který trval jen něco okolo 3 hodin. Obdobně zpáteční let.

Cestovní pojištění
Je úplně zbytečné chodit přímo do pojišťoven, které jsou drahé a nabízí nízké limity. Ideální je zajít do
své banky, která vám obvykle nabídne cestovní pojištění k běžnému účtu. Já jsem využil celosvětového
cestovního pojištění od MONETA Money Bank, kde mám svůj běžný účet. Limity několikanásobně
převyšovaly částku, kterou vyžaduje směrnice školy.

Potřebné maličkosti
Určitě je vhodné vzít si s sebou maličkosti typu opalovací krém, repelent, redukce do zásuvky apod.

Přílet a život v Hong Kongu
Octopus karta
Ihned na letišti je k zakoupení Octopus karta, která funguje po celém Hong Kongu. Plní roli elektronické
peněženky. Vysloveně je potřeba k placení dopravy, ale platit s ní můžete téměř kdekoliv. Před
odletem zpět se dá na letišti zase vrátit a vyplacena vám bude i nevypotřebovaná částka.

Ubytování
Přestože nám CityU vypsala termíny na check-in pro ubytování, které byly přes den, security na kolejích
je přístupná 24/7 a velmi ochotná, a tak neměli problém s tím nás ubytovat ve 2 hodiny ráno.
Každý pokoj je pro dva studenty a dva pokoje sdílí jednu koupelnu. K dispozici je každému studentovi
kromě postele i jedna velká skříň, stůl s židlí a stolní lampičkou, pevný internet a klimatizace. Ta se
dobíjí za pomoci Octopus karty. Postel je bez lůžkovin, které se ale dají za poplatek buď půjčit, nebo si
je v nedaleké Ikei můžete koupit.
Každé patro má k dispozici společenskou místnost, která disponuje několika lednicemi, sporákem na
vaření a mikrovlnkou. V těchto místnostech je také dostupná eduroam wi-fi. Každá budova má na
střeše nebo v některém z horních pater pračky a sušičky volně k využití. Platíte opět Octopusem.

Doprava
Na univerzitu není třeba speciální dopravy, jelikož je jen pár minut chůze z kolejí. Pokud se však chcete
dostat někam dále, Hong Kong má skvěle řešené tzv. MTR (vlak a metro v jednom). Jezdí každých pár
minut a mapa zastávek je velmi srozumitelně popsána.
Kam nejede MTR, tam jezdí autobusy. Důležitá informace je, že na autobus musíte mávat, pokud chcete
nastupovat, jinak je možné, že vám nezastaví. Pokud vám nezastaví ani tak a zamává zpátky, znamená
to, že je plný a musíte počkat na další.
Taxíky jsou mimochodem také skvělý dopravní prostředek a pokud vás jede víc lidí, kolikrát
i pohodlnější a levnější než autobus.

Jídlo
Stravování v Hong Kongu je velmi drahá záležitost, a to především, pokud si potrpíte na 3 a více jídel
denně. Uprostřed kolejního kampusu je jídelna a univerzitní kampus nabízí další 3 kantýny. Zde se
najíte za nejlepší peníze. Snídaně a obědy jsou 20 – 40 HKD a večeře 30 – 60 HKD. Kdo si potrpí na
západní zvyky, platí více. Pokud se rozhodnete jíst mimo území univerzity, připravte si 50 – 100 HKD za
chod.

Sport
Univerzita nabízí studentům venkovní bazén, venkovní hřiště na basketbal a vnitřní posilovnu. Abyste
byli oprávněni navštěvovat univerzitní posilovnu, potřebujete speciální kartu, ke které vede dlouhý
byrokratický proces. Hodláte-li do posilovny chodit, doporučuji začít kartu řešit co nejdříve. Mezi
kolejními budovami najdete několik hrazd, posilovacích strojů, boxovacích pytlů, a dokonce i žíněnky
nebo žebřiny.
Ve městě najdete také několik dalších sportovišť. Posilovny, tělocvičny nebo i ledové kluziště uprostřed
obchodního centra.

Kam se podívat
Hong Kong je betonová džungle uprostřed džungle. Stačí tak vyjet za hranice města a jste v přírodě. Ta
nabízí několik vrcholků, na které stojí za to se vydat, jelikož je z nich nádherný výhled. Navštívit lze
i mnoho pláží a přilehlých ostrůvků. Koho zajímá spíše architektura, přímo ve městě najdete parky,
chrámy a sochy. Pokud máte rádi zvířata a chcete si užít i nějakou tu zábavu, doporučuji navštívit Ocean
Park.

Škola
Výuka
Vyučování probíhalo v laboratořích, každý den měl dopolední a odpolední část. Na začátku jsme byli
rozděleni do týmů po třech členech (každý musel být z jiné školy). Po vzájemném seznámení
a icebreaking aktivitách jsme byli seznámeni s projektem, který na nás čeká. Měla to být létající ryba
ovládaná mobilní aplikací.
Nejdříve jsme se věnovali obvodovým deskám, pájení komponentů a 3D tisku dalších potřebných
komponentů. Po sestavení kostry jsme připojili motorky, které měly zajistit létání. Abychom je dokázali
ovládat, použili jsme Arduino a vymýšleli potřebný kód. Když jsme zajistili fungující logiku
prostřednictvím Arduina, došlo na programování v Android Studiu a vývoj vlastní aplikace, pomocí
které budeme mobilním telefonem pohybovat rybou ve vzduchu.
Po dokončení projektu a testování byl uspořádán závod létajících ryb, aby se ukázalo, který tým nejen
že zvolil nejlepší design ovládání, ale je také nejzručnější.

Kulturní výměny
Jelikož kromě českých studentů byli přítomni také studenti z Taiwanu, Korei, Francie a (samozřejmě)
Hong Kongu, byly na programu pravidelné kulturní výměny. Ty měly za úkol seznámit s danou zemí,
jejími zvyky a obyčeji a v neposlední řadě jazykem.

Exkurze
V rámci výuky jsme také navštívili několik místních firem. Mezi ně patřily například China Unicom,
Deloitte aj.

Finance
Mé náklady na letní školu byly následující:
-

vízum
očkování
letenky
cestovní pojištění
pobyt v Hong Kongu

1 500,3 800,14 900,180,cca 24 000,-

Od školy jsem obdržel stipendium ve výši 25 000,- Kč. Od VZP jsem dostal zpět 1 500,- na očkování.

Závěr
Jsem velice rád, že jsem prostřednictvím letní školy dostal možnost podívat se do Hong Kongu. Myslím,
že bych se na toto místo za jiných okolností nikdy nepodíval. Nejen, že jsem se naučil nové věci
a prohloubil znalosti, které jsem již měl, ale poznal jsem i jinou kulturu a hlavně nové lidi. Každému,
kdo nad letní školou v Hong Kongu uvažuje, mohu jen doporučit!

