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ÚVOD
Ahoj čtenáři, jsou tomu již 3 roky, co jsem se vydal na můj první studijní pobyt. Tehdy to byl
Kazachstán bezprostředně poté následovaný Taiwanem a o rok později přišla Velká Británie a nyní, nyní
se vracím z Malajsie. Malajsie je naprosto dokonalou esencí celé Asie a Lakeside Campus of Taylor’s
University toto tvrzení jenom potvrzuje. Opět si pro začátek zopakujeme několik faktů. Jsme mladí, více
či méně bez závazků, fakulta nám doslova cpe peníze a prosí nás, abychom někam odcestovali. Prosí nás,
abychom odcestovali do jednoho ze strategicky nejvýznamnějších business uzlů Jihovýchodní Asie
v období jeho výrazného ekonomického růstu. Prosí nás, abychom dostali možnost studovat na prestižní
soukromé univerzitě společně s potomky arabských šejků i studentů, z těch nejchudších vrstev, kteří
prodali i tu poslední kozu, aby mohly následovat svůj sen a studovat.
Neexistuje jediný důvod, jediná výmluva, proč nevyrazit.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě na fb.com/davidsvaty. Co se týče kontaktů v Malajsii, mám
jich pěknou řádku, stačí mi napsat na FB a společně zvážíme, zda vám některý z nich může pomoci.
Kontakty na univerzitu je naprosto zbytečné zveřejňovat. Univerzita Vás kontaktuje sama a v čas.
Abych nezapomněl, v Malajsii používají především WhatsApp a případně FB Messenger. SIMka
s pořádnou náloží dat je téměř nezbytná. Doporučuju HotLink.

Příprava pobytu, studium na přijímací škole
Je to děsně easy. Proběhne standardní výběrová schůzka. Jelikož nemáte konkurenci z důvodu
toho, že se studenti na zahraniční pobyty nehlásí, tak Vám okamžitě nabídnou stipendium a vy se závazně
přihlásíte. Připraví se finanční smlouva, tu podepíšete a vyplníte pár formulářů. FIMka Vás oficiálně
nominovala a vy čekáte na reakci Taylor’s University zda Vás přijme. Jste oficiálně přijati a Shamila
Ganapaty (pracovnice International Office) Vás začne Spamovat emaily. Následujete všechny guide
booky a dodržujete pokyny. Budou po Vás chtít zaplatit manipulační poplatek, malajským zákonem
nařízené zdravotní pojištění pro zahraniční studenty a poplatek spojený s vyřízením víza (na jejich straně).
Vaše jediná starost je zaplatit peníze v čas a v plné výši. Peníze platíte v jejich měně na jejich lokální
bankovní účet. Můžete zajít do banky a zaplatit nesmysl poplatků a shipnout to s tím nejhorším kurzem
nebo si uvědomit, že žijeme v 21. století a využít https://transferwise.com/u/5aaac6 a poslat peníze se
středním kurzem a minimálním poplatkem. Jiným způsobem peníze již neposílám. Potvrzení o očkování
nebo vyšetření jsem nedokládal. Zařídil jsem si pouze zdravotní pojištění dle směrnic rektora a pořídil si
letenku. Důležitou součástí přehnané komunikace je výběr předmětů, je potřeba si vybírat předměty pouze
z jednoho oboru resp. departmentu a vyučované v semestru, ve kterém tam jedete.
Letěl jsem s Cathay Pacific. Mají úroveň, servis je na jedničku a jejich letadla nepadají. Sbalil jsem si
40kg zavazadel a opět se ukázalo, že jsem neponaučitelný a tahám sebou 20kg zbytečností. Je naprosto
nezbytné si uvědomit, že letíte do země, kde i v zimě, kdy je období dešťů, neklesá teplota pod 25. Teplé
oblečení potřebujete jenom do letadla, dopravních prostředků a místností tj. tam, kde je klimatizace. Stačí

Vám 5 triček, jedna košile, jeden až dva páry ponožek, nějaký trenky, dvoje kraťasy a tepláková souprava,
sandály, pantofle a „najky“. Osobně si vždycky přibalím spacák a zimní čepici - moje dutiny si moc
nerozumí s klimatizací. Možná bych ještě sáhnul po slunečních brýlích a to je tak všechno. Jo abych
nezapomněl, bez smartphonu se prakticky neobejdete a notebooku jakbysmet. Ideální je ještě powerbanka,
abyste byli 25h denně online. Jakmile máte naplánovaný přílet a tudíž víte, kdy vám začíná semestr, což
Vám Shamila pošle v jednom z miliónu zbytečně obsáhlých a nic neříkajících emailů, tak začnete shánět
ubytování. Čekáte na oficiální zvací dopis a student pass, se kterým pár dnů před odletem běžíte na
malajskou ambasádu a prosíte p. Nováka, aby Vám vystavili to studijní vízum, že Vám to za chvíli letí.
Jakmile se tak stane, máte vyhráno. To je vše, co se týče přípravy v ČR. Není se vlastně na co připravovat.
Proskočíte letišti a zjistíte, že je všechno naprosto jinak, než jste si plánovali. Každopádně skvělý zážitek.
Začnete chodit do školy, nabídnou Vám vstoupit do desítek klubů, societies a různých více či méně
drahých skupin. První dny je škola plná dobrovolníků a do pár dnů víte přesně kudy kam. Doporučuju
okamžitě zahájit tažení proti hlavnímu officu vašeho departmentu a žádat o změnu rozvrhu, dokud to je
možné. Když budete mít štěstí, narvete všechny předměty do pár dnů a zbyde Vám tak více času na
poznávání krás Malajsie. Výuku jsem si bezezbytku užil a často jsem se přistihl, jak v posluchárně sedím
s otevřenou pusou a hltám každé slovo od lidí, kteří mají desítky let praxe v oboru, v oboru, který učí.
Pamatujete si, kdy se vám to stalo naposledy? Prakticky jsem nevynechal jedinou přednášku nebo cvičení.
Zápočty jsou formou individuálních a skupinových prací, případně midterm testu nebo nějakého
praktického projektu. Většina individual a group assignmentů je v podobě eseje, business plánu nebo
nějakého reflektivního psaní. Fomátování, zdroje, citace, odevzdávání přes TurnItIn apod. je
samozřejmostí. Doporučuju začít na všem pracovat asap ať se z toho pak nezblázníte.

Ubytování, strava, doprava, ostatní
V Malajsii funguje vše, jak jinak než, jinak. První přichází na řadu ubytování. V Malajsii funguje
tzv. „institut“ agenta. Malajci svěřují pronájem nemovitostí tzv. agentů, kteří za ně řeší vše. Nájemník
prakticky nepřijde do styku s majitelem, dokonce i na smlouvě je uveden agent. To, že jsem dostal kontakt
na agenta od mého známého, nebylo zárukou spokojenosti a po dvou měsících jsem si hledal jiné
ubytování, protože s ním nebyla rozumná řeč. Pokud nemáte žádný kontakt, začněte hledat třeba na
propertyguru.com.my. Doporučuji nalézt ubytování, které zahrnuje i energie. Cena 500 MYR za menší
klimatizovaný jednolůžák včetně energií je fajn. Osobně jsem bydlel v Suria Mas což je komplex třech
budov, bazénu, posilovny, sauny a restaurace. První jednolůžkový pokoj mě vycházel i s energiemi na 480
MYR měsíčně a ten druhý na pouhé 300 MYR včetně energií. Dokážete bydlet levněji?
Další kapitolou je doprava. Je několik důvodů, proč je pozice vašeho dočasného domova vůči kampusu
univerzity důležitým faktorem vaší spokojenosti. Jezdit na motorce nebo skůtru není dobrý nápad.
Infrastruktura je dělaná prakticky a pouze pro auta. Na 1000 aut vychází jedna motorka. Na 10000000 aut
vychází jeden chodec. To číslo je trochu přestřelené. Chci tím naznačit, že tak, jak jsou Češi zvyklí chodit,
protože je všechno dostupné, blízko nebo je to zábava, tak v Malajsii to nejde. Ne, že by bylo všechno tak
strašně daleko, ale ono není zkrátka kde resp. kudy chodit. Některé silnice prostě nepřejdete, protože tam
není přechod, jiné mají most, ale ten je nějakým způsobem uzavřený nebo třeba chodník vede naprosto
koncepčně a účelově do nikam. Zbývá si pořídit auto nebo jezdit v MHD nehledě na to, že je buď strašné
vedro nebo prší, takže i kdyby bylo fyzicky možné se dostat z bodu A do bodu B pěšky, tak Vás to
přestane bavit, protože ať tak nebo tak, budete mokří. K místu, kde jsem začal bydlet, jezdil shuttle bus –

organizovaný svoz studentů do kampusu. Lucky já. Vůbec jsem to netušil. Měl jsem v plánu všude chodit.
Plán jsem rozpustil po 8 dnech a s vděkem přijmul rádoby pravidelně přijíždějící autobus.
Pokud nejedete vyloženě na budget, tak se vařit nevyplatí, na každém rohu je indická, čínská nebo lokální
malajská resturace, kde se s přehledem najíte do stovky a v těch nejlevnějších do 30,- Foodtrucky a různý
streetfood je naprosto všude. Hlady nezahynete.

Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Na účet mi s dostatečným předstihem cinklo 52000,-. Pokud si je necháte stranou a investici do
letenky, poplatků spojených s administrativou a vystavením víza si uhradíte ze svého, tak máte naprostou
jistotu, že přežijete. Budeme-li počítat 500MYR na měsíc ubytování a 1000MYR na lowbudget stravu,
dopravu a občasné espresso ve škole, tak jsme na 1500MYR měsíčně resp. 6000MYR za 4 měsíce což je
cca 36000,- Navýšíme-li to o lehkou polovinu, jsme na stipendiu a můžeme si dovolit si občas koupit coca
colu, pivo, zmrzlinu, chipsy, dát si 4 namísto 3 teplých jídel denně, ve škole si dát každý den ke snídani
vafli a havajské espresso. Upřímně, zaplaťte ubytování a připravte si cca 2000MYR na měsíc a nebude
Vám chybět vůbec nic.
Je těžké bezprostředně po návratu rekapitulovat, avšak …
Naprosto stěžejní je vědět, proč tam jedete, co tam hledáte. Pokud to víte, tak budete žít svůj sen,
tak jako já. Pokud to nevíte, tak budete vždycky nespokojeni, bez ohledu na to, kam cestujete.
Jo, a abych nezapomněl, pro ty, kteří si vydělávají hraním pokeru, tak PokerStars nemají
v Malajsii licenci. Je potřeba se připojovat přes některou z evropských IP adres, takže si připravte stabilní
VPNku. Většina ostatních pokerových heren licenci má nebo nejsou nijak regulovaní.

