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Příprava pobytu 

Očkování 

Na cestu do zahraničí jsou nezbytná některá očkování. Která, to vám poradí například v Centru 

cestovní medicíny v Hradci Králové, stejně jako mně. První návštěvu se není čeho obávat, 

zkušení doktoři vám dají pouze doporučení, která očkování jsou pro vaši cestu vhodná. Po 

domluvě si sjednáte termín první očkovací dávky. S očkováním doporučuji neotálet, očkovací 

dávky se totiž dávají v pravidelných intervalech, tak abyste to všechno stihli . Nezapomeňte 

si nechat vystavit mezinárodní očkovací průkaz, za ten zaplatíte poplatek kolem 90 Kč. Také 

nezapomeňte uschovat doklad o očkování pro svou zdravotní pojišťovnu, abyste si mohli 

nárokovat příspěvek.  

 

Vízum  

Pro tuto cestu na Tchaj-wan jsem nepotřebovala zařizovat žádné vízum. Platí zde totiž dohoda 

o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Jediné co musíte udělat, je zkontrolovat si platnost 

cestovního pasu, který by měl být platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území Tchaj-

wanu. 



Letenka 

Doporučuji se obrátit na pana Bezoušku (mbezouska@action.cz). Dokáže sestavit letenku 

přesně podle vašich představ. Moje letenky ( PRG - Düsseldorf - Hong Kong – Kaohsiung 

a zpátky) vyšly i s pojištěním letu na 19 500 Kč.  

Rozdíl v ceně letenek udělá také, pokud poletíte na hlavní letiště do Taipei. Vzhledem k tomu, 

že naše škola byla ale v Tainanu, nedaleko Kaohsiungu, rozhodla jsem se letět až sem.  

 

Cestovní pojištění 

Své cestovní pojištění jsem si zajišťovala u pojištovny VZP. Zakoupila jsem variantu 

s neomezeným pokrytím léčebných výdajů a cena tohoto pojištění se pohybovala kolem 

2 000 Kč. 

 

 

Průběh studia 

Vyučování na CJCU probíhalo po dobu 4 týdnů od pondělí do pátku, od 9.05 – 16.30 hod. 

Pravidelně se konaly jen hodiny programování a projektového managementu, které 

se vyučovaly v pondělí a úterý a ze kterých jsme byli následně klasifikováni. Středy a čtvrtky 

jsme věnovali různým exkurzím – muzea, firmy…Každý pátek jsme trávili čas v areálu školy 

vždy zajímavým způsobem – hodiny breakdance, kreativní dílničky, hra na „MasterChef,“ 

létání s drony a mnoho jiné. 

 

 

Ostatní informace 

 

Ubytování 

Ubytování jsme měli zajištěné školou a bylo nám plně hrazeno. Byl nám přidělen pokoj 

na kolejích CJCU přímo v areálu školy. Součástí pokoje byla i klimatizace, která byla ale řízena 

centrálně a fungovala jen v určitou dobu. To nám ze začátku dělalo celkem problém, hlavně 

v noci, protože klimatizace se ve 4 hodiny ráno vypla a do půl hodiny nás vzbudilo to strašlivé 

teplo. 

 

Internet  

Součástí ubytování byl i bezplatný přístup k WiFi v celém areálu školy. Zařídili jsme si ale 

místní sim karty s neomezeným internetem na měsíc, která vycházela na 1 000 NT, tedy 

na nějakých 750 Kč. ¨ 

 



Strava 

Prvních pár dnů na Tchaj-wanu bylo pro mě celkem krizových. Nepatřím totiž mezi milovníky 

mořských plodů, ryb a onomu podobným. Názvy pokrmů byly v čínštině, takže než jsem 

s pomocí překladače dohledala, jaké „normální“ jídlo mají, chvíli mi to zabralo. 

Jídlo si tedy obstarával každý sám, kde chtěl, co chtěl. Výběr byl opravdu veliký a nakonec 

nám, tuším všem, asijská kuchyně velmi zachutnala. 

 

Doprava 

Skútr. Nejčastější dopravní prostředek na Tchaj-wanu. Pro nás jasná volba. Cena za půjčení 

skútru na měsíc se pohybovala kolem 2 200 Kč. Benzín tu byl levnější, takže za něj jsme moc 

neutratili. Skútry jsme využívali snad každý den, ať už jsme jeli jen do 400 metrů vzdáleného 

bistra. Také jsme využili vlaky, autobusy i metro vždy bez problému. 

 

 

Finance, celkové shrnutí  

Celkové náklady 

Tento pobyt na Tchaj-wanu, se všemi náklady, společně s následnou dovolenou na Filipínách 

vyšel na 60 000 Kč. Od školy jsem dostala stipendium ve výši 32 000 Kč. Ze svého jsem si tedy 

hradila 28 000 Kč. Ale ty zážitky z mé první, a snad ne poslední, návštěvy Asie jsou 

nevyčíslitelné.  

 

Celkové hodnocení pobytu 

Letní školu mohu všem jedině doporučit. Naučíte se novým věcem, poznáte mnoho nových 

přátel a přinejmenším strávíte prázdniny v Asii. Lidé zde jsou velmi vstřícní a kdykoli budete 

s něčím potřebovat pomoci, velmi rádi se vám budou věnovat. Jediné, co mně trošku zklamalo, 

že jsme na letní škole byli pouze sami. Žádní jiní studenti ze zahraničních univerzit. Program 

na škole byl ovšem zajímavý a přesto, že jsme ve škole trávili poměrně dost času, mě to zde 

velmi bavilo.  

 

 

 

 

 

 

 


