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1. Osobní údaje
Jméno a příjmení:
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Délka pobytu:
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Vysílající instituce:

Univerzita Hradec Králové

Obor

Management cestovního ruchu

Kontaktní osoba na UHK:

Monika Hebková, Monika.Hebkova@uhk.cz

Přijímající instituce:

Wenzao Ursuline University of Languages

Kontaktní osoba Wenzao:

Constance Chen, 99058@mail.wtuc.edu.tw

2. Před odletem

Letenka – Cenově výhodnější letenky nám pomohl sehnat pan Bezouška (mbezouska@action.cz), naše
trasa byla Praha – Helsinky – Bangkok – Taipei – Peking – Helsinky – Praha. Letěli jsme se společností
Finair a cena letenky byla 23000,-

Očkování – Před odletem jsem se nechala očkovat proti břišnímu tyfu, žloutence, meningokoku a
vzteklině. Podle mého názoru je lepší mít více očkování než riskovat nějakou nemoc. (Například na
Filipínách mě kousla opice). Pro studium na Wenzau bylo také potřeba dodat výsledky HIV testů,
rentgenu plic, testů na syfilis a celkové zdravotní prohlídky a také jsem si nechala vystavit mezinárodní
očkovací průkaz. Očkování a veškeré zdravotní prohlídky a potvrzení mě vyšly cca na 6000,-.
Doporučuji začít s očkováním s předstihem.

Pojištění – Pojištění jsem si sjednala u Fiobanky za poplatek 75,- měsíčně. Od Banky budete potřebovat
potvrzení o pojištění v anglickém jazyce, na které se čeká zhruba týden od zažádání.

Vízum – Vízum jsme si nijak nezajišťovali, měli jsme tedy oprávnění zůstat na Taiwanu 95dní jako
turisté, poté je nutné zemi opustit. My jsme se rozhodli vycestovat na Filipíny po midterm exams.

Mezinárodní řidičský průkaz – Průkaz Vám vystaví na úřadě za poplatek 50,-. Pokud již nějaký
mezinárodní řidičský průkaz vlastníte, vezměte si ho s sebou spolu s fotkou.

Banky – Na Taiwanu není běžné platit kartou. Zařídila jsem si účet u UnicreditBank, která má výběry
v zahraničí zdarma. Peníze jsem na Taiwanu většinou vybírala v obchodě 7/11 nebo Family Mart. Za
výběry jsou na Taiwanu účtovány poplatky.

Co s sebou? Určitě si vezměte vlastní opalovací krém, protože v Asijských zemích je zvykem prodávat
opalovací krémy s bělícím účinkem. Šampony, sprchové gely jsou trochu dražší než u nás a většinou je
prodávají ve velkém balení, které vám vydrží pomalu na celý pobyt. Také nezapomeňte na potřebné
léky. Různé pastilky proti bolesti v krku apod. jsou však na Taiwanu snadno k dostání a cenově
dostupné.
Pračky perou pouze studenou vodou, takže bych nedoporučovala příliš bílého oblečení, není snadné ho
vyprat a rychle se zničí.

3. Studium na přijímací škole

Podmínku UHK bylo splnění 3 předmětů a to nezávisle na jejich kreditním ohodnocení. Před začátkem
školy proběhla informativní schůzka, kde jsme se seznámili se svými „buddy“, kteří nám se vším
pomáhali. Byla pro nás přípravená prezentace, ve které jsme se dozvěděli o zajímavých místech
v Kaohsiungu, o tom, jak to na univerzitě funguje a podobně. Potom jsme si vybírali předměty, naši
„buddíci“ nám s výběrem a orientací ve školním systému pomáhali. Na volbu předmětů jsme měli 2
týdny.
Organizace SOSA, která se stará o mezinárodní studenty, funguje na Wenzau velice dobře, se vším jsou
ochotni vám pomoci, zasílají informativní e-maily, a také pro mezinárodní studenty pořádají různé akce.

Kurz čínštiny - Jedním z volitelných předmětů byl také kurz čínštiny, který není započítávám mezi ty
3 povinné předměty. Nicméně vám určitě doporučuji si ho zapsat. Ze začátku jsem si nebyla jistá, jelikož
jsem chtěla především cestovat. Kurz totiž probíhá každý den ráno od 8 do 10h. Je zapotřebí plnit úkoly
a učit se na testy. Při absolvování kurzu můžete zameškat maximálně 28hodin výuky. Nakonec jsem
však kurz dokončila a stihla jsem odjet jak na Filipíny, tak podnikat výlety po Taiwanu. Naučila jsem
se alespoň trochu čínsky, což mi dost pomohlo při jakékoliv domluvě. A navíc budu mít oficiální
certifikát z čínského centra, což je super.
Pokud byste se kurzu účastnili, pamatujte, že o certifikát si musíte sami zažádat v průběhu studia.

Cross culture communication – super předmět, učitel je moc milí Američan, při výuce se rozebírají
jednotlivé země či různá aktuální témata ze světa. Občas jsme dostali nějaký jednoduchý úkol. Na
midterms jsme museli udělat prezentaci na zvolenou zemi, mohli jsme být ve skupině po 3. a jako
závěrečnou práci jsme psali esej o programu work and travel ve zvolené zemi. Takže sečteno podtrženo
– snadný předmět s milým učitelem, doporučuji.

Media production – tento předmět nebyl mezi předměty vyučovanými v angličtině, nicméně,
rozhodla jsem se, že ho vyzkouším. Učitel nemluvil anglicky, ale s překladem a vším potřebným nám
pomohl jeden z taiwanských spolužáků. Jinak byl učitel fajn, a tak jsme se dohodli, že pokud budeme
plnit své povinnosti, nemusíme na hodiny chodit, když stejně nerozumíme ničemu, co učitel říká.
Požadavky na splnění – natočit a sestříhat 3 různá videa.

Taiwan image – zajímavý předmět, kde se dozvíte dost a kultuře a různých tradicích na Taiwanu. Na
splnění předmětu bylo více požadavků, všechny však byly velmi snadné. Byly to různé prezentace a
projekty, eseje, absolvování výletu a napsání zprávy z výletu apod. Na midterms byl test z teorie a na
final závěrečný projekt ve skupině.

Tenis – Pro všechny případy jsem si zapsala i čtvrtý předmět. Tenis se hraje na střeše a je vyučován jen
v čínštině. Počítejte s tím, že si moc nezahrajete, jelikož je tam příliš mnoho studentů. Ale i tak to byla
fajn zkušenost.

3. život na Taiwanu
Ubytování – ubytování nám zprostředkovával Tomáš Juříček – určitě doporučuji, měli jsme hezký byt
u řeky Love River, s krásným výhledem, možností využití střešních prostor pro grilování apod. Jediná
nevýhoda byla, že do školy trvala cesta 20min na skútru. Na druhou stranu, zase jsme to měli kousek na
Secret Beach a ostrov Cijin. Hned vedle je 7/11, kousek jsou night markets a pár minut jízdy na skútru
je Carrefour. Cca 20 minut chůze je také Central park a asi 20-30 minut jsou všechny kluby. Nájem jsme
platili na půl roku, hned při nastěhování. Spolu s depozitem ve výši měsíčního nájmu. Cena ubytování
na jednoho celkem vyšla cca na 20.000,- + energie se platily každý měsíc zvlášť.

Strava – hodně jsme si vařili, ale také jsme dost jedli na night markets. Také jsme si kupovali jídlo ve
stánkách za školou, je tam ulice plná stánků s jídlem. Také jsme jedli přímo v Kampusu školy, kde je
několik bufetů a „restaurací“. Jídlo ve škole – snídaně, například omeleta a káva vyšla na 40,-; oběd,
krabička s trochou masa, zeleninou a rýží cca 55,- . Navíc v Kampusu jsou také obchody, samoobsluhy
jako například 7/11.
Drahé je mléko, sýry a mléčné výrobky. 1L mléka stojí cca 60,- a také některé ovoce, například banán
stojí cca 16,- za kus. A taky alkohol, cena vína začíná na 180,-.
Co nám chybělo? Nechávali jsme si poslat české koření, víno, milky a další české sladkosti a čaje
(čokoláda milka stojí cca 70,-).

Doprava – Dopravovali jsme se na skútru. Skútr jsme si pronajali přes pana Luise, se zajištěním nám
pomohl Jirka Líbal. Vše bylo v pořádku, když byl se skútrem nějaký problém, stačilo Luisovi napsat a
on dorazil a skútr opravil nebo vyměnil. Měli jsme skútr pronajatý do dvojice. Každá jsme platila cca
10.000,- včetně depositu 1000,-.

Cestování – Před příletem na Taiwan jsme 3 týdny cestovali po Thajsku, kde jsme strávili nějaký čas
v Bangkoku, potom jsme se vydali na Jih na ostrovy – Koh Lanta, Krabi – podnikli jsme také výlety na
Phi Phi islands a nakonec na Koh Phangan na full moon party a zpět do Bangkoku + jsme zajeli
autobusem do Kambodži – Siem Reap (doporučuji tohle ubytování, byli jsme maximálně spokojeni https://www.airbnb.cz/users/show/109997230 ).
V polovině pobytu na Taiwanu, po midterms, jsme odjeli na 10dní na Filipíny. Navštívili jsme ostrovy
Bohol, Cebu a Palawan. Příště bych zvolila méně přesunů. Palawan je nejznámější a nejnavštěvovanější,
ale nám se více líbily Bohol (opičky Tarsiers, Chocolate hills, Alona Beach Panglao) a Cebu (Sardines

Sanctuary – Badian, plavání s obřími žraloky – Oslob, Kawasan waterfalls, Tumalog waterfalls).
Filipínci na těchto ostrovech byli vstřícnější. Navíc je tam nespočet nádherných míst k vidění, ostatně
asi jako všude v Asii.
Jinak jsme se snažili cestovat každou volnou chvíli strávenou na Taiwanu. S Jirkou Líbalem jsme měli
pronajaté 2 dodávky a za 4 dny jsme objeli téměř celý Taiwan, v 18 lidech, spali jsme pod širákem, lezli
po skalách a navštěvovali jsme neskutečně nádherná místa, kde jsme měli většinou vodopády nebo
hotsprings sami pro sebe. Dále jsme jezdili do okolních destinací na skútru, dělali jednodenní výlety
nebo jsme přespávali pod širákem v přírodě a ráno jsme vyrazili dál. Krásná místa byla například ostrov
QiaoLiuQu, kde můžete šnorchlovat se želvami a ráno se vzbudit na nádherný východ slunce. Nebo
oblasti Sandimen a Maolin – nádherná příroda s vodopády. A určitě nesmíte vynechat Kenting, jižní
část Taiwanu s krásnými plážemi.
Výlety do vzdálenějších měst, jako například Taipei, Taichung, Halien City, jsme podnikali stopem a
pak jsme přespávali přes couchsurfing, což bylo taky super.
Po cestě zpět jsme měli 3 denní zastávku v Pekingu. Pokud přes Peking přelétáváte do jiné země, máte
možnost v Pekingu bez víza strávit 72hodin. Využili jsme tedy této možnosti a navštívili jsme zakázané
město a Velkou Čínskou zeď. Bylo skvělé tyto památky vidět, ale v Pekingu se nám moc nelíbilo, je
tam příšerný smog a lidé nejsou ani z části tak milí jako na Taiwanu.
Na závěr – Jak v Thajsku tak v Pekingu si dejte pozor na podvodníky a krádeže! A ano, ačkoliv se vám
to nebude zdát možné, i na láskyplném Taiwanu se krade.

4. Finance
Celkové náklady se vyšplhaly cca na 150.000,- možná více. I přesto, že se budete snažit šetřit a nebudete
cestovat, myslím si, že je nutné počítat s vlastním financováním pobytu. Rozhodně jsou to nejlépe
investované peníze. Investice do úžasných zážitků a zkušeností na celý život.
Univerzitě Hradec Králové moc děkuji za finanční podporu a za možnost studovat na Taiwanu.

