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Příprava pobytu
Očkování
Na tento

krátký

pobyt

jsme

neměli

žádné

povinné

očkování,

pouze

doporučené.

I přesto, jsem se raději nechala naočkovat proti žloutence typu A, B, vzteklině, břišnímu tyfu a
meningitidě. Také si nechte vystavit mezinárodní očkovací průkaz za cca 90,- Kč. Veškeré očkování
jsem si nechala udělat ve FN v Hradci Králové v centru očkování a cestovní medicíny. Očkování vyšlo
cca na 5000,- Kč, po zažádání na VZP mi 1500,- Kč pojišťovna proplatila.

Pojištění
Cestovní pojištění jsem měla zřízené již dříve od České spořitelny, ve které mám účet.

Vízum
Pro tuto cestu na Tchaj-wan jsem žádné vízum nepotřebovala. Platí zde totiž dohoda o bezvízovém
pobytu nepřesahujícím 90 dní. Jediné, co je zapotřebí je kontrola platnosti pasu.

Letenky
Stejně jako mnoho ostatních studentů i já jsem si zakoupila letenky přes pana Bezoušku. Vše proběhlo
v pořádku a můžu jedině doporučit. Balíček letenek nás celkem vyšel na 24 000 Kč včetně pojištění a
vypadal takto: Praha > Dubaj > Cebu > Taipei, a zpáteční cesta Taipei > Dubaj > Praha. Letěli jsme
společností Emirates Airline.

Průběh studia
Vyučování na CJCU probíhalo po dobu 4 týdnů od pondělí do pátku, od 9.05 – 16.30 hod.
Pouze v pondělí a úterý se konaly hodiny programování a projektového managementu. Z těchto
předmětů jsme byli klasifikováni.
Středy a čtvrtky byly pro nás přichystány různé exkurze - muzea, návštěvy firem atd. Každý pátek byl
pro nás od školy připravený zajímavý program např. hodina breakdance, kreativní dílničky, létání
s drony, vaření podobné Master Chef :D a mnoho jiného.

Ostatní informace
Ubytování
Ubytování bylo zajištěné školou a také plně hrazeno. Každému nám byl přidělen pokoj (po 3-4) na
kolejích

CJCU

přímo

v

areálu

školy.

Součástí

pokoje

byla

i klimatizace, která byla řízena centrálně a fungovala jen v určitou dobu, což se nám ze začátku zdálo
jako

velký

problém.

Přes

den

jsme

byli

ve

škole

a o víkendech jsme cestovali po Tchaj-wanu, tudíž se to nakonec dalo přežít. Součástí ubytování byl i
bezplatný přístup k Wi-Fi v celém areálu školy.

Doprava
Na Tchaj-wanu jezdí většina obyvatel na skútru, proto jsme i my si na měsíc skútr pronajali. Cena za
půjčení skútru na měsíc byla kolem 2 400,- Kč. Skútry jsme využívali každý den na nákupy, výlety, do
restaurací. Opravdu ho plně využijete. Skútry jsme měli půjčené od Louise. Pouze pozor na dopravu,
která je na Tchaj-wanu poněkud chaotická. Kousek od areálu CJCU se však nachází i vlaková zastávka.
Pokud tedy plánujete zapůjčení skútru či auta vyřiďte si mezinárodní řidičský průkaz. Ten vám vystaví
MěÚ ve vašem rodném bydlišti, za cca 50 Kč.

Strava
Školní jídelna byla přes prázdniny zavřená, avšak kousek od areálu CJCU se nachází spoustu dobrých
restaurací, nebojte se je navštívit a ochutnat vše. Vedle restaurací jsou také obchůdky (i 7/11) kde se dají
najít potřebné potraviny, drogerie atd.

Finance, celkové shrnutí
Celkové náklady
Škola nám poskytla stipendium ve výši 32 000 Kč. Celkový pobyt na Tchaj-wanu i s týdenní dovolenou
na Filipínách a zastávkou v Dubaji mě vyšel na 62 000 Kč. Ze svého jsem si tedy uhradila 30 000 Kč.
Tímto bych také chtěla poděkovat UHK, že mi umožnilo zažít tento úžasný pobyt na Tchaj-wanu, ze
kterého mám neskutečné zážitky, poznala jsem spoustu nových lidí a zažila kouzlo Asie, kam se chci
ještě někdy vrátit.

