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1. Před odletem


Letenky – Se zařizováním letenek nám pomohl pan Bezouška. Naše
cesta byla Praha – Helsinky – Bangkok – Taipei – Peking – Helsinky
– Praha. Cena letenky byla asi 23 000 Kč.



Očkování – Od listopadu jsem už si zařizovala očkování a další
vyšetření, která byla potřebná k přihlášce. Nutností byla 3 očkování
a to: žloutenka, břišní tyfus a meningokok. Na doporučení od
studentů z předchozích ročníků jsem se ještě rozhodla pro očkování
proti vzteklině, které, si myslím, je do této lokality také potřeba.
Dále bylo nezbytné vyšetření HIV, rentgen plic, test na syfilis a
zdravotní prohlídka od obvodního lékaře a vystavení mezinárodního
očkovacího průkazu. Náklady na očkování a další vyšetření vyšly na
6 000 Kč.



Vízum – Tady jsme využili výhody, že pro studenty je vízum na 3
měsíce zdarma. Je však nutné si čas pohlídat a popřípadě včas
odcestovat do zahraničí a poté se zase vrátit, jak jsme to udělali i
my.



Pojištění – Pojištění jsem měla u Fiobanky, kde jsem si sjednala
účet. Fiobanka má totiž k účtu cestovní pojištění zdarma. Díky této
službě mě cestovní pojištění vyšlo jen na 75 Kč za měsíc v podobě
poplatku za vedení účtu.



Mezinárodní řidičský průkaz – Dá se během chvíle sjednat na
úřadě za poplatek 50,-. (Je zde také potřeba občanková fotografie,
které si udělejte určitě do zásoby, přikládají se i k přihlášce a na
škole ji také vyžadovali.)



Běžný účet – Před odletem je také dobré si zařídit účet u banky,
kde je výběr hotovosti v zahraničí zdarma. Takový účet poskytuje
UnicreditBank.

Díky

tomu

platíte

pouze

poplatek

jen

bance

v zahraničí a už nikoliv vaší bance. Tento poplatek je většinou 100200kč. Proto doporučuji vybírat ve větších částkách a tím co nejvíce
ušetřit na poplatkách za výběry.

2. Studium na přijímací škole
Podmínkou je splnění alespoň 3 předmětů, počet kreditů nemá žádný
vliv.
Předměty jsme si vybírali při první informativní schůzce pomocí našich
buddy a dalšími pracovníky z organizace pro zahraniční studenty,
nazývaná SOSA. Mimo vybírání předmětů, pro nás měli studenti
připravená i různá vystoupení s tématikou Taiwanu, jejich tanců a
hudby, což bylo velmi přátelské.
Chinese language
Univerzita Wenzao nabízí skvělou možnost výuky čínštiny zdarma. Kurz
je celkem časově náročný, probíhal každý den 2 hodiny. Většinou byly
dvakrát týdně testy a několikrát týdně i domácí úkoly. Tedy příprava
musela probíhat i doma. Celkově byl kurz velmi efektivní a každou
hodinu jsme se přiučili něčemu novému, co jsme hned mohli využít „za
plotem“ Wenzaa, například na trzích, v obchodě, kde čínština byla
opravdu velmi potřebná, neboť se anglicky příliš domluvit nedalo. Toto
pro mě bylo velmi motivující se čínštinu učit dál. Kurz mohu jen
doporučit, probíhá přímo v Čínském centru na Wenzau a vyučují ho
skvělý učitelé, se kterými jsme si udělali velice dobrý vztah.

Media production
Tento předmět by byl velmi zajímavý a přínosný, kdyby neprobíhal celý
v čínštině a učitel neuměl vůbec anglicky. Nicméně se jednalo o natáčení
videí, na škole je i studio pro natáčení videí, kde je k dispozici plno
kamer, světel, green screan apod. Při pomoci studenta, který nám dělal
tlumočníka, jsme neměly povinnou docházku. Ke splnění předmětu bylo
potřeba natočit a sestříhat 3 videa na daná témata.
Taiwan image
Předmět je o kultuře Taiwanu. Ke splnění bylo více požadavků: 2x
prezentace, 2x seminární práce a test, který probíhal v Mid terms (tedy
v dubnu), závěrečnou prací bylo natočené video doprovázené prezentací.
Cross culture communication
Jednoduchý předmět, který vede učitel z Ameriky. Probíraly se různé
země a jich kultury. Jednou za čas jsme dostali nějaký snadný úkol. Na
midterms jsme udělali prezentaci ve skupině na námi zvolenou zemi.
Jako závěrečná práce byla esej o programu work and travel.
Tenis
Tenis probíhal s čínsky mluvícím učitelem na střeše jedné z budov
univerzity. Bylo vidět, že tenisu opravdu rozumí, bohužel, tam bylo ale
příliš mnoho studentů (až nad kapacitu samotné střechy) a lenost
Taiwanců mě spíše nervovala než motivovala. Ale jako doplňkující
předmět to bylo super.

3. život na Taiwanu
Ubytování
Ubytování nám pomohl sehnat Tomáš Juříček – měli jsme pěkný
prostorný byt 3+1 v jedné z nejhezčích lokalit v Kaoshiungu s výhledem
na řeku Love River. Cesta do školy trvala asi 25 min na skútru. Nájem se

platil na půl roku dopředu. Náklady na ubytování vyšly na jednoho cca na
20.000,- + energie, které se platily měsíčně zvlášť.
Stravování
První polovinu pobytu jsem se stravovala převážně ve škole, kde nabízeli
mnoho jídel za dobré ceny (takový oběd vyšel asi na 50,-) a večer často
na night markets, kde ceny byly také nízké. V druhé polovině jsem si
více vařila doma, což vyjde dráž, protože suroviny v obchodech (maso,
zelenina) jsou dražší než u nás. Další možnou alternativou byly i obchody
jako 7/11 nebo Family Mart, kde se daly koupit hotové pokrmy.
Doprava
Doporučuju pronájem skútru, pomocí kterého se dostanete všude po
městě i dál. Jirka Líbal nám pomáhal zajistit skútry od Luise. Domluva
fungovala dobře, když se naskytl problém, tak Luis nám skútr opravil nebo
vyměnil za jiný. Skútr jsme měli ve dvojicích, vyšlo to cca 10.000,- na
jednu. Pohonné hmoty nebyly drahé (60kc/týdně).
Cestování
Před příletem na Taiwan jsme letěli ještě na 3 týdny do Thajska, kde jsme
procestovali skoro celou zemi. V rámci Thajska jsme si i odskočily na 4
dny do Kambodži, což bylo skvělé rozhodnutí. Je to velmi zajímavá země a
stojí za to ji navštívit. Během pobytu na Taiwanu jsme i kvůli vízu museli
odcestovat ze země. Vybrali jsme si Filipíny, kde jsme strávili 10 dní a
stihli jsme navštívit 3 ostrovy. Cestou zpět domů jsme měli 72 hodinovou
zastávku v Číně, v Pekingu. Pro 72 hodin nemusí být vízum, ale ještě
musíte prokázat další letenkou, že je Peking pouze místo přestupu mezi
lety. Však tento čas nám bohatě stačil k navštívení zakázaného města a
Velké čínské zdi.
Taiwan jako takový si myslím, že jsme procestovali, jak nejlépe se dalo.
Snad každý víkend jsme někde byli. Jirka Líbal nám ukázal plno krásných
míst, které bychom bez jeho pomoci nejspíše nenašly. Naučili jsme se

stanovat pod širákem, dopravovat se stopem a překonávat divočinu na
souši i ve vodě.
Finance
Finance velmi částečně pokrylo stipendium od školy ve výši 59 000,-.
Nicméně mé celkové náklady, i přes veškerou snahu šetřit, se vyšplhaly až
k 160 000,-. I když odečtu cestování, tak je určitě potřeba mít něco
našetřeno ze svého.
Letenka

23 000,-

Thajsko + Kambodža

28 000,-

Ubytování + energie

24 000,-

Skútr

10 000,-

Filipíny

16 000,-

Čína

4 000,-

Shrnutí
Bylo velkou zkušeností žít půl roku na druhé straně planety, poznávat
nové kultury a lidi. Tento zážitek mě v životě posunul dál. Moc děkuji
Univezitě Hradec Králové, že mi to vše umožnila a dalším studentům
mohu tento program jen doporučit, protože podobná možnost už nemusí
nastat.

