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Příprava k pobytu
Vízum
O vízum jsme prostřednictvím Univerzity Hradec Králové žádali ihned, jakmile jsme se
dozvěděli, že jsme přijati. Vyřízení víza může trvat od podání žádosti až 8 týdnů. Museli
jsme také City University of Hong Kong poskytnout naše údaje ke kartě, na základě těchto
údajů nám byl strhnut poplatek za vyřízení víza cca 1600 Kč.

Letenky
Letenky jsem si zakoupila na serveru pelikan.cz za cca 18 000 Kč. Letěla jsem se společností
Emirates s přestupem v Dubaji. Na zpáteční cestě jsem měla 9 hodin na přestup, od
Emirates získáte při čekání nad 4 hodiny stravenky na jídlo. Během přestupu jsem měla čas
se podívat na pár hodin do Dubaje, vízum nebylo třeba.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění jsem měla od společnosti Slavia pojišťovna druh Standard za 1 050 Kč.
Pojištění splňovalo kritéria požadovaná školou. Zahrnovala ale pouze běžnou sportovní
činnost.

Pobyt
Ubytování
Ubytování jsme měli zařízené od City Univesity of Hong Kong na místních kolejích. Bydlela
jsem ve školním areálu univerzity na budově se všemi českými studenty. Bydlela jsem na
pokoji ještě s jednou indonéskou studentkou. Se sousedním pokojem jsme měli společnou
koupelnu. Já jsem si přivezla vlastní lehký spací pytel a prostěradlo, abych si za poplatek cca
1 500 Kč nemusela lůžkoviny půjčovat. Na patře byla vybavená kuchyňka. Vše bylo poměrně
nové a čisté včetně zmiňované kuchňky.
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Strava
S mojí stravou to bylo vše obtížnější z důvodu mé bezlepkové diety. Ne vždy jsem věděla,
co jít smím a co ne. Ve škole bylo hned několik kantýn a ty jsme během pobytu občas
střídali. Má nejoblíbenější byla AC2. Snídaně a večeře jsem většinou měla na pokoji.
Všechny obědy jsem strávila v kantýně, obvykle s rýží, zeleninou, vejci, tofu a masem. Jídlo
v poměru s ostatními asijskými zeměmi bylo ale drahé a ani nebylo tak dobré. Jeden
obyčejný oběd ve školní kantýně vyšel až na 100 Kč. Nejlépe jsme udělali, když jsme si zašli
na suši, to bylo velmi dobré a na rozdíl od všeho ostatního v Hongkongu hodně levné.
Doporučuji.

Doprava
Hned po příjezdu na hongkongské letiště jsme si zařídili Octopus Card, kartička, na kterou
si nahrajete peníze a kterou můžete platit po celém Hongkongu od malých obchůdků, přes
kantýnu, až po metro.
Jezdili jsme především metrem, síť metra byla opravdu hustá a ceny přijatelné. Jen ta
hrozná kvanta lidí…

Studium
Letního kurzu se zúčastnili studenti ze 4 zemí – Čína, Taiwan, Jižní Korea a Česká republika.
První dva týdny jsme byli rozděleni na dvě skupiny a v laboratořích u počítače jsme prošli
video kurzem základů programování v JAVA pro Android. Výstupem byla sada menších
projektů, které jsme sami tvořili v Android Studiu a následně publikovali na GitHubu.
Poslední dva týdny jsme si vytvořili skupinky po 4 lidech a zvolili si téma našeho projektu –
nové androidí aplikace. Na tomto projektu jsme ve skupině po celé dva týdny pracovali a
na konci celého letního kurzu jsme sepsali dokumentaci a aplikaci jsme před publikem
profesorů a studentů prezentovali.
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Já jsem byla úplný začátečník v oblasti Java programování. Dnes díky celému programu, ale
především díky pomoci profesorů a šikovných českých studentů, jsem sice stále začátečník,
ale troufám si říct, že začátečník - pokročilý.

Finance
Mé celkové náklady na přípravu na pobyt a samotný pobyt byly cca 35 000 Kč, z čehož mi
32 000 Kč v rámci stipendia hradila škola. Nutno říci, že nižší náklady jsem měla také díky
mému stravovacímu hendikepu – celý kufr do Hongkongu byl narvaný jídlem z Čech a
zároveň jsem byla nucená improvizovaně vařit.

Závěr
Do Hongkongu jsem odjížděla především pro základy Androidu. Pracuji necelý rok jako
business analytik a každá taková znalost se mi velmi hodí, je dobré vědět, jak co funguje.
Základy Androidu se mi dostaly, ale nejen to. Poznala jsem spoustu nových a zajímavých
lidí, mezi které patří i moje upovídaná indonéská spolubydlící. Také jsem zažila a
prozkoumala novou zemi. Moc děkuji všem, díky kterým jsem si žít měsíc v Hongkongu
mohla zkusit.
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