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PŘÍPRAVA K POBYTU
VÍZUM
Pro pobyt v Hong Kongu bylo nutné vyplnit několika-stránkový formulář pro získání víza. Tuto
žádost o vízum bylo nutné zaslat co možná nejdříve, jelikož čekací doba se pohybuje okolo 4 –
5 týdnů. Přibližně po 4 týdnech vízum v pořádku dorazilo.

OČKOVÁNÍ
Do oblasti Hong Kongu a Filipíny, kam jsme měli dále namířeno, se doporučuje očkování na
břišní tyfus a žloutenku typu B.
Naočkovat jsem se nechal u pana prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., který se na takováto
očkování specializuje. Celková částka za obě očkování se pohybovala okolo 2 000 Kč, z čehož
mi však nakonec moje zdravotní pojišťovna VZP proplatila částku přibližně 1 500 Kč.

LETENKA
Let jsme naplánovali tak, abychom do Hong Kongu dorazili 5.7. a nazpět domů letěli 15.8.,
jelikož po studiu v Hong Kongu jsme dále pokračovali na poznávací pobyt na Filipíny –
Palawan.
Spojení bylo tedy Praha -> Dubai -> Hong Kong a cesta zpět Hong Kong -> Dubai -> Praha.

Letěli jsme se společností Fly Emirates v Economy třídě, přičemž celková cena letenek vyšla
na jednu osobu 17 257 Kč. Na leteckou společnost nemohu mít jedinou připomínku, protože
cesta byla nakonec jedním z nejlepších zážitků z celé letní školy.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojištění pro vycestování jsem zakoupil u mé zdravotní pojišťovny VZP. Toto pojištění
zahrnovalo neomezené pokrytím léčebných výdajů a celková částka se i po slevě vyšplhala na
1 250 Kč.

PRŮBĚH
UBYTOVÁNÍ
O ubytování jsme se nemuseli nijak starat, jelikož bylo zařízeno místní univerzitou. Kampus se
skládá z 11 budov, každá o 12-ti patrech. Každé dva pokoje mají společné sociální zařízení.
My jsme ji sdíleli s čínskými studenty. V pokoji jsme byli dva Češi. Zařízení pokoje bylo
skromné, ovšem vše bylo nové a čisté. K dispozici jsme měli elektrickou zásuvku, síťovou
zásuvku, lampičku, skříň, noční stolek, postel a stůl s kolečkovou židlí.

STRAVA
Na snídaně jsem chodil do jedné z pěti kantýn, které jsou různě uspořádané buď v areálu kolejí,
nebo v některé z budov univerzity v kampusu. Snídaně stály v přepočtu přibližně 60 - 75 Kč,
obědy a večeře okolo 100 - 125 Kč.
Často jsme však na večeři chodili do města na sushi, což bylo výrazně levnější. Přijatelná
varianta byla také v místních fast-foodech, které jsme rovněž několikrát navštívili.

DOPRAVA
Z velké části je Hong Kong pokrytý relativně hustou sítí metra, které by se cenově dalo
přirovnat k metru pražskému. Systém přesedání z linky na linku je v Hong Kongu vyřešen
elegantním způsobem, takže není třeba nijak složitě hledat navazující linku metra.
Krom metra se v Hong Kongu vyskytují také autobusy a mikrobusy. Pokud jsme chtěli do míst
v časech, kdy MHD nejezdí, využili jsme dopravu pomocí taxi.

INTERNET
V areálu kolejí a v univerzitním kampusu se nacházejí Wi-Fi sítě eduroam a místní CityULan,
kam se lze přihlásit se školními přihlašovacími údaji. V areálu univerzity se signálem nebyl
problém, ale to nelze říci o pokoji na kolejích.

Krom školních stítí jsme využívali především vysokorychlostní LTE mobilní připojení, které
jsme si zakoupili na začátku pobytu. K dispozici jsme měli 12 GB dat za přibližně 270 Kč.

STUDIUM
Náplň studia byla rozdělena do dvou hlavních částí.
První část trvala 2 týdny, a byla zaměřena na výuku programování v jazyce Java a CSS,
používání Android komponent v layout souborech a vytvoření několika základních aplikací pro
porozumění celkového kontextu látky.
V druhé části studia jsme měli na výběr, jestli pokračovat v programování, nebo se zaměřit na
tvorbu hardwarových součástek (antén) pro mobilní telefony.
Jelikož na hardwarovou část se hlásilo málo lidí, rozhodl jsem se, že si právě toto zaměření
vyberu.
Netušil jsem ovšem, jak náročné to bude. Nakonec jsem nelitoval a jsem rád, že jsem si tímto
kurzem úspěšně prošel.

FINANČNÍ NÁKLADY A ZKUŠENOSTI
NÁKLADY
Celkové náklady za pobyt v Hong Kongu (strava, letenky, místní doprava, vstupy, pojištění a
očkování mě vyšly přibližně na 47 500 Kč. Tato částka byla pokryta stipendiem na tento pobyt
a zbytek mi pokrylo prospěchové stipendium za uplynulý školní rok.
Celkové náklady za 10 denního pobytu na Filipínách se i s letenkami vyšplhal na přibližně
15 000 Kč.

MÉ HODNOCENÍ POBYTU
Pobyt v Hong Kong považuji za jednu z mích největších zkušeností. Měl jsem možnost
procvičit svou angličtinu, ale především se měl možnost poznat mentalitu, zvyky a především
názory ostatních lidí.
Dále jsem zlepšil svoje znalosti v programování a naučil jsem se vytvářet funkční antény do
mobilních zařízení.
Studium v Hong Kong musím doporučit každému, kdo má zájem naučit se programovat pro
Android a poznat krásy jednoho z nejlidnatějších měst světa … Hong Kongu.

