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Příprava před odletem
Vízum
Na Taiwan není třeba vyřizovat vízum dopředu, stačí 3 měsíční visitor vízum, které lze získat po
příletu na Taiwan.

Očkování
Jelikož to byla má první cesta do asijské země, tak jsem neměl žádné očkování potřebné pro tyto
země. Po konzultaci s kamarády a paní doktorkou z centra pro cestovní medicínu a očkování jsem se
nakonec rozhodl pro očkování žloutenky typu A a břišního tyfusu. VZP na tato očkování může přispět
až 2x 500 Kč ročně, což jsem rád využil.

Letenka
Letenku jsme se snažili vyřešit co nejdříve a nejzajímavější nabídku jsme dostali u p. Bezoušky
z Appia travel, která zahrnovala i cestu z Taipei na Bali a poté zpět do Taipei. Na Taiwan jsme letěli
přímým letem z Vídně. Do Vídně jsme cestovali vlakem od společnosti RegioJet, kde jsme
nastupovali v Pardubicích. Cena jízdenky do Vídně byla kolem 500 Kč. Z Taiwanu jsme ještě před
letní školou přeletěli na 12 dní na Bali. Celková cena za letenku byla 21 000 Kč.

Cestovní pojištění
Pojištění k platební kartě od České spořitelny jsem zvolil z důvodu, že u této společnosti mám
zavedený osobní účet. Jelikož pojištění stálo pouze 55 Kč měsíčně a splňovalo všechny limity
stanovené školou nebylo rozhodování příliš dlouhé. Cestovní pojištění zahrnovalo (léčebné výlohy 6
mil. Kč, úrazové pojištění smrt/ trvalé následky 200/400 tis. Kč, pojištění zavazadel 20 tis. Kč,
odpovědnost za škodu na životě/majetku 2mil / 1 mil. Kč, zpožděni zavazadel o 6 hodin a více hod.
1500 Kč/hod (max. 8 tis. Kč), zpoždění letu o 6 a více hod. 1500 Kč/hod (max. 8 tis. Kč).

Studium na CJCU
Výuka na CJCU probíhala až na výjimky od pondělí do pátku od 9:00 do 16:30 s přestávkou na oběd –
80 minut. Program letní školy byl rozdělen na Summer school (první 3 týdny) a Summer camp
(poslední týden).

Summer school
Summer school byla rozdělena do dvou předmětů, které jsme měli po celou dobu našeho pobytu.
Prvním předmětem byl "Information techology with practice" a druhý předmět byl "Information
techology with practice". Pro oba předměty byla povinná docházka a práce v hodinách. Na obou
předmětech jsme dělali hodinové práce a závěrečné projekty, které jsme následně prezentovali.
Information techology with practice byl předmět zaměřený na práci se SW QGIS který umožňuje
vytvářet mapy s teplotním zabarvením, grafy a dalšími informacemi. V rámci předmětu jsme byli na
exkurzi na meteorologické stanici v Tainanu. Naším úkolem pak bylo vytvořit mapu výletu s dalšími
informacemi. Skupinovým projektem pro tento předmět bylo vytvoření teplotně zabarvené mapy
s vybranými informacemi – naše skupina využila výsledky voleb druhého kola posledních
prezidentských voleb. Tento předmět byl v pořádku až na nedostatek času pro vytvoření finálního
projektu. V předmětu Introduction to interaction design šlo hlavně o základy programování Arduina.
Vyučující podrobně vysvětloval základy programování a na konci jsme vytvořili malý skupinový
projekt. Během tohoto předmětu jsme měli malý DIY projekt, kdy jsme si nejprve navrhli vlastní
design klíčenky, která nám byla později vyřezána laserem. Druhý DIY projekt byla stolní lampička
s nastavitelnou barvou osvětlení a vlastním designem. Do předloh jsme v Corelu Draw navrhli vlastní
vzor, který byl později vyřezán laserem do dřevěné kostry lampičky. Pomocí Arduina Nano jsme
naprogramovali funkce RGB LED pásku, který prosvěcuje designovou lampičku, je tak možné
nastavit pomocí potenciometru libovolnou barvu nebo náhodný program pomocí přepínače. Všichni
vyučující byli velmi milí, pohodoví a snažili se nám vyjít vstříc.

Summer camp
Součástí letní školy byl Summer camp, který byl zcela odlišný od Summer school. Na začátku
Summer campu jsme se museli vystěhovat z našich pokojů a v lehce pozměněné sestavě se nastěhovat
zpět do jiných pokojů, což se nezdá jako problém, ale ve skutečnosti nám to zabralo téměř celý jeden
den, kterých je během krátké návštěvy tak krásné země jako je Taiwan, nedostatek. Od Summer
campu jsem čekal trochu více, ale i tak musím říct, že byl summer camp až na pár situací dobrý.
Během Summer campu jsme byli rozděleny do skupin, které byli namixovány z deseti národností.
Dále Summer camp obsahoval tvorbu skupinového projektu, který jsme prezentovali poslední den
našeho pobytu. Musím říci, že vytváření závěrečného projektu si naše skupina náramně užila se
spousty zábavy. Dále jsme během Summer campu měli dva dny, kdy jsme jezdili po exkurzích.
Exkurze nebyly špatné, ale některé bych nahradil. Program Summer campu začínal vždy ranním
budíčkem v 7:00 hod a končil v 21:00 hod, kdy jsme během této doby měli předem dané aktivity,
takže jsme neměli čas na naše aktivity nebo poznávání Taiwanu. Celkově bych Summer camp
hodnotil asi i kladně, protože se nám všem podařilo navázat mezinárodní přátelství, což bylo dle mého
názoru hlavní myšlenkou Summer campu.

Ubytování
Ubytováni jsme byli na poměrně čistých a útulných kolejích v campusu CJCU v pokojích po čtyřech
osobách. V první části summer school jsme bydleli pouze s kolegy z FIM, avšak na začátku Summer
campu jsme byli přesunuti do vedlejšího pokoje, kdy k nám byl přidán indonéský kolega Jaja.
V každém pokoji je stůl, patrová postel, klimatizace (zdarma), toaleta a sprcha ze které teče vždy po
ránu a k večeru teplá voda. Každý pokoj měl vždy svůj jeden klíč pro čtyři osoby. Velké překvapení
na nás čekalo v pokojích, když jsme zjistili, že postele nemají žádné vybavení potřebné pro spaní. Tím
je myšleno (matrace, deka, polštář, prostěradlo, povlečení). Musím říct, že na tuto situaci nebyl nikdo
ze studentů připraven. Každý počítal s tím, že postele budou mít základní vybavení, ale toho jsme se

bohužel nedočkali. Následně na naše vyžádání nám byly propůjčeny "matrace" které bych přirovnal k
plážovým karimatkám, které nebyly pro spánek komfortní. Naštěstí jsem si sebou vezl HAMAKU
(houpací síť) kterou jsem si v pokoji natáhl mezi postele a spal jsem 90% pobytu v ní. Musím říct, že
spánek v Hamace byl oproti posteli naprosto komfortní. Následně si další kolegové zakoupili hamaky
a tím započalo naše hamakování na Taiwanu. Pro Vaší představu přidávám fotografii našeho pokoje
níže.

Strava
Taiwan je doslova plný jídla, a není se tak problém najíst doslova kdekoli. Během prázdnin fungovala
univerzitní kantýna jen ve velmi omezeném režimu ale i přes to nám univerzita nabízela zajištění
stravy. Tuto možnost jsme nevyužili, protože hned za branami univerzity se nachází spousta stánků a
restaurací, kde je možné obstarat výtečnou snídani, oběd, nebo večeři od 25 do 100 TWD.

Doprava
Po příletu nás na letišti čekal školní autobus s koordinátorkou, který nás odvezl přímo do campusu.
Hned druhý den po příjezdu jsme si půjčili scootery u Loius scooter rent, protože pohyb po Taiwanu

bez scooteru je pro mě téměř nepředstavitelný a scootery k Tawianu prostě patří. Avšak na jeden
nejdelší výlet (Sun moon lake, Taroko a východní pobřeží) jsme si půjčili auto od Pony rental, protože
1400 km na scooteru během prodlouženého víkendu není příliš komfortní.

Finance
Naše univerzita nám pro letní školu poskytala stipendium ve výši 25 000 Kč. Tato částka Vám pokryje
většinu nákladů, ale pokud si chcete užít krásu Taiwanu, musíte počítat s tím, že Vás to bude něco stát.
Celkově mě letní škola stála okolo 40 000 Kč.

Závěr
Na Taiwan jsem odjížděl s tím, abych se naučil něco nového, poznal novou zemi a její kulturu a také
abych poznal nové přátele z různých koutů světa. Musím říct, že vše se mi splnilo. Taiwan je krásná
země, kterou bych doporučil ostatním studentům i nestudentů, alespoň jednou v životě navštívit. Je
škoda, že letní škola je pouze na jeden měsíc, protože pro tak krásnou zemi to je opravdu krátký čas.
Závěrem bych chtěl poděkovat naší univerzitě za úžasnou příležitost, kterou nám studentům naskytla.
Díky letní škole se Taiwan pro mě stal srdeční záležitostí se spousty vzpomínek, na které budu vždy
rád vzpomínat.

