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Osobní údaje 
Jméno: David Glevický 

Kontakt: glevicky.david@gmail.com 

Místo pobytu: Chang Jung Christian University 

Termín letní školy: 27. 7. – 26. 8. 2018 
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Před odletem 
Vízum 
Na letní školu nebylo potřeba víza řešit, protože do 90 dní pobytu není vízum potřeba. 

Očkování 
I když oficiálně nebylo vyžadováno žádné speciální očkování, přesto jsem si nechal doočkovat 

cestovatelský základ – žloutenka A/B, vzteklina a břišní tyfus. Očkování je vhodné řešit předem, nelze 

naočkovat vše najednou a zároveň, je vhodné počítat s tím, že některé vakcíny mohou být na více 

dávek.  

Řidičský průkaz 
Určitě je vhodné zvážit pořízení mezinárodního řidičského průkazu. Zařízení je velmi snadné, na 

počkání a stojí 50 Kč. 

Cestovní pojištění 
Jsem osobně celoročně pojištěn u Fio banky za 60 Kč měsíčně. V jednom bodě nesplňuje podmínky 

školy, proto je nutné podepsat potřebné papíry, že v případě nesrovnalostí, si člověk řeší věci sám. 

Tento fakt je tedy vhodné brát v potaz při výběru cestovního pojištění, i tak se ale na této položce dá 

rozumně ušetřit. 

Letenky 
Ceny letenek v letních měsících nejsou ideální, proto je vhodné počítat s cenou od 15 do 20 tisíc. 

Osobně jsem spojil letní školu také s cestováním, proto následnou ukázku letenky berte pouze jako 

názorný itinerář, případně inspiraci, a ne standard pro letní školu.  

Zakoupil jsem multi-city letenku PRG-TPE a návrat DPS-PRG, respektive z Prahy do Taipei a návrat z 

Denpasaru na Bali do Prahy zpět, za cenu 18 900 Kč. Obojí přes Dubaj s Emirates, po cestě zpět s 

jednodenní zastávkou právě v Dubaji. A k tomu jednosměrnou letenku KHH-DPS od společnosti Scoot 

s přestupem v Singapuru za cenu necelých 3 300 Kč. S tím, že jsem při odletu ušetřil za cestu do 

Taipei. 

Itinerář byl tedy následující – první týden Taipei, poté přesun školním autobusem do CJCU (to si 

zkuste domluvit, ušetří vám to dost peněz), čtyři týdny Summer school a Summer camp, dva extra 

dny v Kaohsiungu, necelé tři týdny Bali a den Dubaj. 

Studium 
Na rozdíl od minulých let, bylo letos studium rozděleno na dvě nezávislé části – Summer school a 

Summer camp. Summer school byla tradiční letní škola, kde jsme chodili každý den do školy, 

pracovali na projektech a učili se nové věci. Summer camp byl zase naopak více jako takový tábor, 

kde jsme byli rozděleni do skupin, hráli různé hry, jezdili na exkurze nebo například nacvičovali 

vystoupení na poslední den.  

Ubytování 
Ubytováni jsme byli na kolejích, které byly hrazeny. Pouze se dával depozit na klíč, respektive pokoj 

byl po čtyřech a každý dával depozit 300 NT, přesto byl na jeden pokoj pouze jeden klíč. 

Velkým mínusem byla klimatizace na jiném než prvním patře. Na prvním patře šla kdykoliv ručně 

vypnout a zapnout, na pátém patře, kde jsem byl ubytován poslední týden na Summer camp byla 



bohužel ovládaná centrálně a zapínala se pouze v určitou dobu, což mě osobně moc nestačilo a často 

mi bylo horko. 

Nejvíce negativní zážitek na kolejích byl po příjezdu, když jsme zjistili, že koleje nejsou vybaveny 

matracemi, dekou a polštářem, které nám byli dopředu přislíbeny. Osobně jsem letěl pouze s carry-

on batohem, nebyl by tedy pro mě žádný problém odbavit si kufr s polštářem, vlastním spacákem a 

například nafukovací matrací - bohužel jsme to nevěděli dopředu. Spacáky jsme dostali, a nakonec 

jsme vyřešili i problém s matracemi tím, že jsme se dohodli, že nám zapůjčí alespoň pár starých 

vyřazených matrací ze skladu – ale lepší než spát měsíc na prknech :). Na koho matrace nezbyly, tak 

jsme se složili a několik matrací dokoupili. Jenom trochu zvláštní bylo, že někteří studenti z jiných 

univerzit, kteří se účastnili Summer school matrace měli. 

Krom těchto pár aspektů bylo ubytování naprosto v pořádku – teplá voda, dostatek místa, vcelku 

čisté pokoje a klid na spaní. 

Strava 
Stravovat se šlo, jak ve školní kantýně, tak v městečku vedle školy. I když jsem si vědom, že spousta 

lidem jídlo různě nechutnalo, tak z mého pohledu naprostá spokojenost – levné a výborné. O jídle by 

rozhodně šlo psát několik odstavců, tak že pokud bude mít někdo nějaké otázky, neváhejte mě 

kontaktovat, rád vám poreferuji co, kde a jak.  

Doprava 
Rozhodně doporučuji si zapůjčit skútr, je to velmi pohodlné a rychlé. Zvláště pokud se chcete dostat 

někam po škole nebo na víkend do hor na více dní. Je zde spousta možností co vidět v okolí a většina 

není možná bez skútru – hory, vodopády, chrámy, houpací mosty, pláže, a podobné. Škola je 

„bohužel“ umístěna trochu nešťastně uprostřed dvou větších měst, tak že je to všude daleko bez 

dopravního prostředku. 

Náklady 
Letenky, včetně všech přeletů mě vyšly na 22 200 Kč. Očkování jedné dávky žloutenky a tři dávky 

vztekliny vyšly celkem na 3 300 Kč, mínus 500 Kč příspěvek od pojišťovny. Výdaje před cestou, jako 

například cesta na letiště, drogerie, probiotika, léky byly zhruba 700 Kč. Ubytování v Taipei na tři noci 

vyšlo zhruba na 1000 Kč, hostel na jednu noc v Kaohsuingu cca 260 Kč. Sim karta s neomezenými 

daty na 30 dní stála cca 730 Kč. Pronájem skútru na celou délku pobytu vyšlo na necelých 2200 Kč. 

Zbylé výdaje, necelých 9 200 Kč, byly za jídlo, zábavu a benzín. 

Letní škola mě tedy vyšla na cca 39 000 Kč, s tím že zde nebyly započítány výdaje z následující cesty 

na Bali a Dubaje. Stipendium bylo 25 000 Kč a pokrylo tedy nadpoloviční výdaje letní školy.  

Závěr 
Určitě bych letní školu všem doporučil a i přesto, že občas byly věci dost chaotické a nepřehledné, 

tak jsem poznal nespočet nových přátel, poznal novou kulturu, objevoval krásy přírody a užil si 

nezapomenutelnou srandu. Ve výsledku klady rozhodně překryly veškeré organizační nedostatky a 

budu velmi rád na Taiwan vzpomínat a doufám, že tam ještě podívám. Pokud budete mít jakékoliv 

otázky ohledně Taiwanu nebo letní školy, velmi rád předám zkušenosti a poreferuji :). 
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