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1. Osobní údaje
Jméno a příjmení: Richard Feix
Kontakt: RichieF@seznam.cz
Obor: Informační management, 1. ročník navazujícího studia
Délka pobytu: 1 měsíc
Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové
Přijímající univerzita: Chang Jung Christian Univerzity
Kontaktní osoba na vysílající univerzitě: Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz)
Kontaktní osoba na přijímající univerzitě: Prudence Chen (prudence@mail.cjcu.edu.tw)

2. Před odletem
Letenka
Letenka byla zařizována přes známého ze společnosti Letuška.cz, Jindřicha Machače. Nebyla
pořízena s delším časovým předstihem, ale jak cena, tak časová návaznost byla výborná. Bylo nutné
promyslet, kam se člověk chce podívat před a po letní škole. Moje volba byla taková, že po skončení letní
školy budu cestovat několik dní po Taiwanu na východě země, poté hlavní město Taipei a nakonec
přeletění do Hongkongu. Odtamtud přes Německo domů do Čech.
Cesta tam: Praha – Londýn – Hongkong – Taipei – (autobus od univerzity na CJCU)
Cesta zpět: Taipei – Hongkong (týden pobytu) – Dusseldorf – Praha
Cena 20368,- Kč.

Vízum
Vízum na Taiwan nebylo třeba řešit, protože do 90 dní pobytu na Taiwanu není vízum
potřeba.

Pojištění
Jelikož jsem pojištěn u Vojenské pojišťovny ČR - VoZP, první moje volba byla právě tato
pojištovna. Bylo to zařízeno rychle a bez potíží (jediný problém byl, že se nedá platit kartou, takže je lepší
mít peníze v kapse). VoZP spolupracuje s ERGO.cz, které nabízí cestovní pojištění.
Pojištění na 49 dní vyšlo na 1911,- Kč (možná se slevou, jakožto zákazník VoZP)

3. Studium
Letní škola měla dopředu připravený program. Škola – studium – byla pouze v pondělí a úterý od 9 ráno
do 17 večer s přestávkou na oběd. Byly zde dva předměty – Programování v programu Processing a
Projektový management. Oba předměty byly zajímavé a samozřejmě celé v anglickém jazyce. Dle slov
učitelů je to pro ně nové – stejně jako pro nás. Ale vše probíhalo vcelku jednoduše. Každý učitel byl
maximálně vstřícný a ochotný vysvětit jakýkoli problém nám přišel do cesty. V programování se učily
základy, které pokročilí programátoři dávno zvládají, ovšem pro studenty, kteří měli tento předmět jenom
krátce na UHK, byl tento předmět lehce nejistý. Nakonec však nebyl problém a úspěšně se vše zvládlo.
Projektový management odsýpal pro mě snadněji. Již z názvu předmětu je jasné, že jsme vytvářeli
projekt. Zde byla možnost si vyzkoušet všechny nástroje, které program openproject nabízí. Od plánování
času, po finanční výpočty. Každé úterý se psal krátký test k probrané látce, opět bez větších problémů
zvládnutelný. Ostatní všední dny byly zaměřené na návštěvy muzeí, „továren“ a dalších míst, které se
v okolí školy nacházejí. Některé muzea byla zajímavější, některé poněkud „zbytečné“. Za zmínku jistě
stojí všemi oblíbené tří patrové muzeum šroubků a matiček :-), které většině lidí nesedlo. Nutno říci, že na
Taiwanu to vypadá, že jsou muzea kolikrát zaměřena na trošku mladší generaci než u nás. Ovšem vše
se dá přežít a nikomu hodina či dvě – nijak neublížily. Na tyto vzdělávací cesty nás odvážel domluvený
autobus. Nebylo tedy co řešit z naší strany. Někdy jsme dostali i nějaký lunchbox či větší svačinu, nebylo
tedy třeba chodit někam na jídlo. Čas návratu býval kolem 16-17 hodiny.

4. Na Taiwanu
Ubytování
Ubytování bylo zařízené od školy. Koleje jsou součástí velkého areálu CJCU. Nutno říci, že
tato škola je lehce stranou od velkých měst v okolí, není zde tedy mnoho míst, kde by si studenti (s
delším pobytem) vyhledali ubytování. Ale pro měsíční letní školu, koleje jsou samozřejmostí. Koleje jsou
rozdělené na dvě křídla, dámská a pánská. Ovšem není problém se scházet kdekoli mimo, jenom se
lidem moc nelíbí, když jsou páni v dámské části a naopak. Nutno říci, že během letních prázdnin na škole
je 1/100 lidí, takže toto není žádný problém.
Každý pokoj je vybaven klimatizací, která funguje jen nějaké hodiny, jelikož je klimatizace
energeticky náročná pro celou univerzitu. Dalo by se říci, že klimatizace je vypnutá v dobu, kdy jsou
studenti ve škole či mimo koleje. Přes noc je samozřejmě zapnutá. Dále jsou na pokoji 4 postele, na které
je nutno vylézt po malém, ale zatraceně nepohodlném žebříčku. Každý student má stolek s elektrickou
zásuvkou, židli a skříňku na věci. Na pokoji je také malá koupelna, která bohatě stačí na studentské
přežití. Elektrická zdířka je klasická USA/Asie, je tedy vhodné si sehnat redukci. A doporučil bych i delší
(1m-2m) USB kabel do mobilu, který dosáhne ze zdířky u stolečku, do postele :-), život je hned
jednodušší.
V prvním patře je malá lednička, která má zřejmě sloužit pro všechny obyvatele pánské části
koleje. Ale stačila asi pro pánskou část naší výpravy. Není tedy úplně jednoduché si kupovat velké
zásoby, jelikož na ně nemusí být místo v lednici.
V každém patře je instalována fontánka na vodu, jelikož se nedoporučuje pít voda přímo
z kohoutků. Tato voda z fontánek má 3 stupně – Vroucí na čaje, polévky, kávu apod. Teplou vodu a
studenou vodu. Není problém si každý den napustit lahve studenou vodou. Kupování balené vody je tak
skoro zbytečné.

Doprava
Doprava kolem školy byla řešená hlavně naším autobusem, který nás vozil ze školy na studijní
cesty. Mimo školu většina studentů 17/20 – zařídilo skútr. Tyto skútry jsou nejoblíbenějším dopravním
prostředkem na Taiwanu. A zdejší obyvatelé jsou králové cest. Skútr jezdí všude, od přechodů pro
chodce po chodníky, cesty pro skútry i samozřejmě silnice. Já jsem si skútr nezařizoval, protože nemám
potřebu se zmrzačit v cizí zemi a hlavně, spokojeně jsem cestoval s hromadnou dopravou – vlakem. Je
zde velmi vyhovující spojení z CJCU do Tainanu, města ležícího 10-15 minut pomalým vlakem. A taktéž
do Kaoshiungu, velkého města ležícího naproti Tainanu. Zde se dá sehnat a vidět vše, co člověk
potřebuje. CJCU leží přesně mezi těmito městy, je to tedy ve výhodné lokalitě a doprava je častá, levná a
přesná. Jediný drobný problém je v tom, že se složitě dostanete vlakem do a z nějakého většího obchodu
typu Carrefour na koleje. V tom případě je skútr velkou výhodou. Je zde taktéž výhoda v případném
cestování o víkendu na hory apod. Ale rozhodně se dá všude dostat autobusy, případně vlakem. Zas tak
ochuzen se oproti ostatním necítím. Je to o něco lepší zážitek, se motat mezi lidmi na nádraží, v metru a
po ulicích s pomocí svých nohou. Rozhodně je větší možnost cokoli vidět a zastavit se, než se skútrem,
kdy je člověk neustále ve střehu. Jak jsem již zmínil – Taiwanci jsou králi silnic, jsou schopní se vynořit
z jakékoli zatáčky jakoukoli rychlostí. Bezpečnost na skútru je vždy omezenější než pěším stylem.

Stravování
Osobně jsem nevěděl, co čekat od Taiwanské kuchyně. I když samozřejmě vím, že vše je
založené na nudlích a rýži. Od známostí – studentů, kteří byli na UHK a pochází z Taiwanu, jsem slyšel,
že je tam mnohem větší výběr než u nás, že se to stěží dá popsat. Měli pravdu. Škola sama o sobě má
menzu, ovšem kvůli 20-40 lidem, kteří jsou v létě v areálu – nebudou vařit. To je pochopitelné. V blízkosti
školy, hnedka za vlakovou zastávkou (cca 200m od vstupu do areálu) je „snídaňovna“, kde se dá levně a
výborně nasnídat – od palačinek, po lehký burger, či skvělé, levné tousty. Je zde taktéž obyčejný – pro
nás neobyčejný čaj. Ceny jsou výhodné, burger s masem = plátkem masa, za cca 27 korun. Toust za 15,
čaj za 7. Opravdu stačí na půl dne fungování. To mě věřte, nejsem střízlík :-), mám rád jídlo.
O kousek dále se nachází restaurace Sunshine, která je opět cenově velmi výhodná a vybere
si tam člověk z bohaté nabídky. Od žebírek (u nás by to byl pepřený plátek masa s kostí) po hotpot (
miska s plody moře a vším možným, pod kterou stále hoří plamen). Pro mě jakožto člověka, který nejí
mořské plody, nepatřícího mezi milovníky ryb a čehokoli co nemá správný počet nohou – trošku složitější
pobyt, ale zde nebyl problém si vybrat skvělé jídlo. Zmíněné žebírka, vycházejí na 50-55kč, Vykostěný
plátek kuřete na 70kč, typická taiwanská klobáska za 50kč – vše s rýží a čajem zdarma. Skvělé a cenově
nenáročné.
Další navštěvovaná restaurace byla „Francouzská“, která je asi 500 m od vchodu do areálu
školy. Je to o něco dražší restaurace, kde je zas o něco větší výběr. I s o trochu větší cenou se člověk
dokázal najíst levně. Za oběd či večeři dát 100-150 kč není žádná útrata oproti naší zemi.
Menu ve většině restaurací je v čínštině, anglicky bývá zřídkakdy, je to tedy velmi velký
problém, pokud člověk není zařízen. Stačí si však říci nějakým lidem z okolí a rádi vám to přeloží, nebo
využít nejdokonalejší mobilní program = překladač od google. Jednoduše zamíříte foťákem na text a ono
vám to samo řekne, co to je. Není to super přesné, ale kuře, rýže, chilli – pochopíte, co to asi je. Se
slovníkem v ruce se to vyřešit jen tak nedá.
Pro většinu studentů byly trošku úsměvné první dny, kdy jsme dostali ke každému jídlu hůlky.
Jde o zvyk, ale stejně si člověk připadá pěkně divně. Po pár dnech to už nebyl problém. Mě osobně se při
cestě domů jedlo divně příborem :-). Hůlky zde tedy všude. Ale dá se to zvládnout lehce, zašpiníte se
pouze párkrát :-).
V okolí školy je oblíbený řetězec 7/11, kde se dá koupit cokoli, není to nejlevnější, ovšem je to
nonstop a bez jakýchkoli problémů. Hnedka vedle 7/11 je větší obchod, kde se dá vybrat více věcí od
pracích prášků po všechno zboží, které nabízí 7/11. O něco dále ve městě – vesnici, je další obchod,
který nabízí i nějakou zeleninu a ovoce. Ceny bývají podobné všude. Za českého občana musím říci, že i
Taiwanské pivo se blíží českému, takže pro milovníky – dá se sehnat za slušnou cenu.

5. Finance
Špatně se mě počítá, kolik jsem utratil za celou cestu a letní školu, protože jsem byl na Taiwanu, později
v Hongkongu a rozpočet jsem měl dohromady. Letenka byla již zmíněna, kolem 20000 Kč, ubytování
zdarma, cestování od školy zdarma. Myslím, že peníze poskytnuté školou pokryjí značnou část letní
školy. Osobně jsem utratil kolem 55000, ubytování v hotelích na východě země, v Taipei a Hongkongu
v ceně. I když jsem jel na nejlevnější solo pokoje. Určitě to nebylo tak drahé, jak jsem čekal před cestou.
Za zmínku taktéž stojí zaplacení měsíčního tarifu na mobil – asi 750 kč na měsíc – neomezená data a asi
500$ na kredit. Při samostatném cestování, skvělá výhoda.

6. Závěr
Tento měsíc školy a necelý měsíc cestování mě dal opravdu hodně. Měl jsem informace od taiwanských
studentů, kteří byli na UHK, o kráse tohoto ostrova, ovšem nečekal jsem to až tak úžasné. Lidé, příroda,
historie, prostředí, vše úžasné. Trošku to bylo pokaženo velkou dopravou ve velkých městech, ale toto
nijak nesnižuje kvalitu této letní školy a dalších cest. Setkal jsem se tam se slečnou/učitelkou čínštiny
z UHK, najedl v restauracích typických jídel, viděl neuvěřitelné chrámy, vybarvené do posledního detailu,
seznámil s místní kulturou a budhismem, navštívil jih země s přelidněným super nočním trhem, jednou
dlouhou ulicí s tisíci lidmi kolem. Později viděl neuvěřitelné přírodní bohatství národního parku Taroko,
kde vás bolí za krkem při neustálém rozhlížením kolem. Nedá se vše popsat, chce to vidět osobně.
Pokud máte šanci jet na Taiwan na letní školu, neváhejte. Buďte tam o pár týdnů déle, na vlastní ose,
lepší prázdniny nezažijete.

