Zpráva ze studijního pobytu – Taiwan 2017

Letní semestr 2017
Kao Yuan University

Osobní údaje
Jméno a příjmení: Tomáš Novotný
Kontakt: tompaconovotny@gmail.com
Obor: MCR-NJ, 2. ročník
Délka pobytu: 5 měsíců (6. 2. 2017 – 1. 7. 2017)
Vysílající instituce: UHK, FIM
Příjímací univerzita: Kao Yuan University, Kaohsiung
Kontaktní osoba na vysílající univerzitě: Hebková Monika (monika.hebkova@uhk.cz)
Kontaktní osoba na přijímací univerzitě: Dr. Liu (t00247@cc.kyu.edu.tw)

Úvodem bych chtěl říct, že má zpráva je delší, nicméně jsem se snažil o obsáhlost a hlavně aktuálnost.
Veškeré ceny, pokud není uvedeno jinak, jsou v NTD. Během našeho pobytu vycházelo 100 NTD asi
na 85 Kč.
Zkratky:
TW – Taiwan
KYU – Kao Yuan University
MC – Mastercard
KS – Kaohsiung
NTD –The New Taiwan Dollar - místní měna

Před odletem
Vízum
Víza na TW pro studijní účely jsou dvojího typu:

1) je pouze na 90 dnů, tzn., že do tří měsíců musíte vycestovat a zase se můžete vrátit a zařídit si další.
2) Studijní vízum na 18 dní, vyřízení trvá cca týden a je nutné 2x navštívit Taiwanskou ambasádu,
stálo mě něco přes 2 200 Kč. Pro získání víza je potřeba zvací dopis od přijímací univerzity, pas a dvě
pasové fotky, výpis z účtu a hlavně předem vyplněný online formulář na webu.
Na tyto víza se nedá pracovat.

Letenka
Letenku si ostatní studenti zařizovali zhruba 2-3 měsíce před odletem přes pana Bezoušku. Je to
výhodné, pokud chcete po cestě navštívit jiné destinace. Já si letenku zařizoval individuálně a
letěl jsem se dvěma přestupy a návštěvou Amsterdamu. Stála mě 17,5 tisíc Kč i s pojištěním
storna. K letence jsem měl příruční zavazadlo a odbavené zavazadlo o max. hmotnosti 23 kg. Pokud
letíte bez delších zastávek, dá se letenka sehnat i za 13 tisíc Kč.

Zdravotní testy a očkování
Před odletem je nutné si zajistit certifikáty o tom, že jste HIV negativní a nemáte syfilis a také rentgen
plic. Vystaví vám je ve FN v Hradci Králové, nebo u obvodního (kde to máte levnější). Nicméně,
důležitý je anglický překlad. Očkování jsem postoupil dle doporučení Očkovacího centra FN HK.
Všechny lékařské testy a očkování mě vyšly něco málo přes 6 tisíc Kč. Je dobré si zažádat pojišťovnu
o příspěvky, které nejsou příliš vysoké, ale potěší.

Mezinárodní řidičský průkaz
Průkaz vystaví za 50 Kč MÚ na počkání. Doporučuje se nosit u sebe společně s českým řp. Motorka,
kterou můžete řídit, pokud máte řp. skupiny B je do obsahu 50 ccm (do r. 2017, nové řidičáky jsou prý
i na motorky o obsahu 125 ccm). Půjčované skútry byly 125 a 150. Jak se to řeší v případě nehody a
komunikace s pojišťovnou, netuším.

Cestovní pojištění
Pojištění jsme téměř všichni uzavřeli u Fio banky ke kreditní kartě. Pojištění zprostředkovává Česká
pojišťovna. Cena je asi 75 Kč na měsíc. Další možností je vcelku vysoké pojištění, které se liší pouze
vyšším plněním v případě škody někomu jinému. Plnění např. na dentální výlohy zůstává stejně malé.
V tomto případě musíte škole podepsat speciální dokument.

Studium
Podmínkou UHK bylo úspěšně absolvovat alespoň tři předměty na zahraniční univerzitě. Předměty
jsme si vybírali až po příjezdu, studijní plán jsme si mohli libovolně měnit v průběhu prvních dvou
týdnů. KYU nám dalo na výběr z 5 předmětů na papíře velikosti A5. Pokud půjdete na jinou
univerzitu, nejspíše dostanete něco jako tištěnou verzi stagu o 150 stránkách. Do školy jsme jezdili 3x
týdně. St+čt+pá. Lidé z International Cooperation centre byli ohromně ochotní a dokonce nám nabízeli
výlety, hlavně Celia.

Vybrané předměty:
Co se týče studia samotného, škola na vás nějaké extra nároky mít nebude, KYU je v tomhle odlišná
od ostatních univerzit v KS, kde musíte něco i dělat. Zkoušky jsou za prezentace, eseje a reporty.
Většina studentů anglicky moc neumí a učitelé ocení to, že k té škole budete mít dobrý přístup, což se
o některých místních říct nedá. Hodně spí, hrají si na mobilech nebo chodí pozdě.
-

Tourist English – Požadavky: prezentace, +- 50% docházka, závěrečný rozhovor (jeden
z dvojice čte otázky z učebnice a druhý mu odpovídá). Občas na hodiny přišel rodilý mluvčí
z Kanady.

-

-

-

BEFL – Business English for Letters. – Učila Glorie (nebo také Chiao) – požadavky:
docházka (ale pokud jste se omluvili předem, nebyl nejmenší problém), aktivní spolupráce
v hodinách. Sem tam nějaký primitivní úkol. Zkouška byla za odevzdání eseje – 200 slov.
CCC – Cross culture communication – učitel hovořil z 95% čínsky, chtěl po nás jednu esej o
sobě na 3 stránky a docházku neřešil.
Hotel English – Na tento předmět jsem osobně nechodil, ale je to něco jako BEFL, akorát o
polovinu méně náročné a požadavkem je esej z cest.
EFI – English for Industry – pro mě absolutně nejlepší předmět a výborný učitel. Vyučující
Peter Lin vás naučí hodně nových slovíček, hodiny začíná pouštěním videí na aktuální témata,
nebojí se vtipkovat, byl několik let v US, anglicky hovoří velmi dobře, umí používat fráze a
idiomy. Naučíte se i dost věcí o TW, protože rád srovnává TW a US. Čínštinu používá
opravdu zřídka na rozdíl od většiny vyučujících. Zkouška formou testu pro základní školu.
Čínština – Vždy jednou za týden, 3 hodiny. Náročnost výuky záleží na vás, pokud nechcete,
můžete si to tam jen odsedět.

Doprava na KYU a po TW:
Do školy se dá dostat z centra KS za 45-75 min na skútru. KYU leží na rychlostní silnici č. 1., která
vede až do centra KS. Nicméně je na ní stejně tak jako v celém TW asi milion semaforů. Já jsem byl
jediný, kdo měl pouze kolo. Pokud vám někdo bude říkat, že na kole to je nemožné, tak tomu tak není
a říká vám to hlavně proto, abyste si od něj pronajali skútr. Jezdil jsem z bytu na nádraží asi 4 km a
poté vlakem do Luzhu, od nádraží z Luzhu je to 25 minut pěšky nebo 5 minut školním autobusem,
který jsem využíval jen při špatném počasí. Jedna cesta vlakem vyšla na 39,- a školní bus na 15,-.
Uložení kola před nádražím v hlídaném parkovišti stálo 20,-.
Celkem je to z centra KS na KYU asi 30 km. Skútry si nejčastěji studenti pujčují u Luise, Kena a naše
skupina měla skútry od Jirky Líbala. Na začátku pobytu jsem si koupil použité silniční kolo, které
jsem na konci pobytu prodal a až na výměnu duší jsem neměl jediný problém. Doprava a vedro mohou
být více než šílené, ale je jedno, zda máte kolo či skútr. Chodit pěšky lze těžce. Chodníky vzhledem
k zaparkovaným skútrům prakticky neexistují. Veřejná doprava po TW je možná i levnější než v CZ,
včetně taxíků, které mají nástupní taxu na 85,- a potom účtují po minutách nebo km. Výborně se dá
cestovat stopem, jel jsem nespočetněkrát a nejdéle jsem čekal 10 minut. Pronájem auta vychází asi cca
1500,- na den. Benzín byl asi o 1/3 levnější než v CZ.

Ubytování
Koleje od KYU jsou zdarma, nicméně na okraji městečka Luzhu, ve kterém kromě univerzity skoro
nic není a ovzduší v Luzhu je asi nejhorší, co jsem na TW viděl, také protože toto městečko je z velké
části průmyslové. Koleje jsou rozdělené na pánské a dámské. Je omezená doba příchodu a podobně.
Z naší skupiny byly na kolejích 2 slečny, my ostatní jsme bydleli v centru KS, byt nám zprostředkoval
Jirka Líbal, dále byty zprostředkovává Tomáš Juříček a také je možnost si byt pronajmout sami přes
inzerci na FB skupině, což vychází o pár tisíc levněji. Celkem jsme platili 27 tisíc českých korun na
osobu před odletem.
Energie se platí zvlášť dodatečně. Plynové bomby se dokupují průběžně.

Finance
Pokud jste si v nějaké závěrečné zprávě dočetli, že ceny jsou na TW zhruba stejné jako v ČR,
rozhodně to není pravda. Základní potraviny stojí zhruba 2x tolik. Cena jídel na ulici je rozhodně
nižší než v ČR, ale já osobně (190 cm, 78kg) jsem se nikdy nenasytil ani ze dvou porcí. Pokud jste

citlivky a vadí vám jíst ve stánku, který nevypadá, že by neprošel kontrolorem hygienických norem
Evropské unie, připravte si dvojnásobek, restaurace jsou znatelně dražší. Nejlevněji lze základní
suroviny nakoupit na farmářských trzích, které jsou otevřeny ráno a odpoledne. Rozhodně jsou
levnější než supermarkety a o kvalitě a udržitelnosti nemluvě. Stipendium od UHK mi pokrylo
náklady do příletu. Jen tak mimochodem, KYU dává svým studentům na stejně dlouhý pobyt 100 tisíc.
UHK přispívá 60 tisíci Kč. Po příletu mě každý měsíc vyšel zhruba na 11 tisíc českých a první měsíc
z důvodu zařizování a rozkoukávání o 10 tisíc více.

Dobré vědět:
-

-

-

-

-

-

-

-

Taiwanci jsou opravdu příjemní, milí, hodní a rádi vám vyjdou vstříc v čemkoliv, jsou
v pomáhání bělochům obětaví, výjimku tvoří pouze lidé vykonávající úřednické funkce.
Anglicky na TW mluví spíše mladí lidé a někdy ani ti ne, jazyková úroveň starších lidí je
možná ještě horší než v Česku. Veřejné nápisy jsou vždy i v AJ.
Koupit si hotové jídlo na ulici vyjde na skoro stejné peníze jako si ho uvařit. Naprostá většina
základních potravin je dražší než v CZ, nicméně i ty nejlevnější potraviny jsou kvalitnější než
stejně drahé potraviny prodávané v CZ. Koupit si hotové jídlo je možné prakticky
v jakoukoliv denní dobu.
Kohoutková voda se silně nedoporučuje pít. Je plná chemikálií a těžkých kovů. Automaty na
pitnou vodu zdarma najdete ve veřejných budovách. Automaty na pitnou vodu za 1,-/1L
v každém bloku.
Taiwanci preferují k mobilní komunikaci LINE app (kterým jsme komunikovali i s učiteli)
ISIC je tu bezcenný, kdežto na studijní kartičku se dají dobíjet peníze a potom platit v 7Eleven, vlacích, busech apod. Po registraci s ní můžete jezdit na Public Bike.
Na veškeré hory nad 3000 m (až na výjimky) potřebujete speciální, někdy až dva druhy
povolení, které se získávají většinou s týdenním předstihem, pokud k tomu ještě rezervujete
horskou chatu, je potřeba i 30 dní. Začátkem června přichází hlavně do hor dešťová sezóna.
Night cluby v Kaohsiungu jsou „all-you-can-drink“ po zaplacení 300-600,- pro kluky, slečny
mají většinou poloviční cenu nebo pití zdarma. Pokud se přátelíte s panem Danielem
z Tennessee, kupte si zásoby v bezcelní zóně.
Kaohsiung je ve srovnání s Taipei mnohem méně kosmopolitní, více původní a více „asijské“
velkoměsto.
Na každém rohu stojí tzv. „convenience stores“ - 7-Eleven, FamilyMart, OKMart apod., kde
seženete základní potřeby a dost velký výběr jídla. Zakoupené jídlo vám ohřejí v mikrovlnce a
poskytnou vařící vodu na polévku. Neakceptují MC ani Visu. Jejich bankomaty účtují 100,- za
výběr.
Bankomaty většinou berou MC i Visu. Několikrát se mi stalo, že mi bankomat peníze nedal,
ačkoliv display a účtenka tvrdili opak, nicméně peníze mi z účtu strženy nebyly. V
kampusu KYU je bankomat.
Kouření marihuany je tu trestáno až 3 roky vězení. Distribuce ještě přísněji.
Na FB existuje hodně skupin ohledně nákupu a prodeje, dotazů a odpovědí, turistiky či
nabídek bydlení.
Hlavně tu nikomu ani ze srandy neříkejte, že je Taiwan součástí Číny a Taiwance
nenazývejte Číňany – urazí je to asi jako, když průměrnému Ukrajincovi řeknete, že je Rus.
Na rozdíl od Číny tu psy a kočky nekoupíte k večeři.
Zařídit si simku na letišti je rychlejší a méně náročnější. Všichni, co jsem znal, měli
Chuanghwu. Data v tu dobu vycházely o dost levněji než v CZ. 2,2 GB za 300,-.
Sehnat silniční kolo s rámem na postavu vyšší 185 cm není problém, pokud Vám nevadí si
připlatit za model lepší řady. Ceny začínají na 14 K. Pak můžete Taiwan objet dokola.

-

-

Díky zdejší monokultuře, národní povaze a přísným trestům, pouliční kriminalita prakticky
neexistuje. Policisté řeší hlavně dopravu. Od místních jsem se dozvěděl, že si mám dát pozor
na přistěhovalce z jihovýchodu Asie. Podle Presscave (2015) je Taiwan druhou nejbezpečnější
zemí světa.
Kosmetika a hygienické potřeby jsou opravdu drahé.
Kdo nejedl na nightmarketu, nebyl na Taiwanu.

Závěrem bych chtěl říct, že není dobré nechat výběr univerzity a města náhodě. Pokud se chcete
zdokonalit v jazycích, KYU nebude to pravé pro vás, ale pokud chcete hodně cestovat, nechoďte
jinam. Pokud vám nevadí každodenní déšť, volte Hualien. Pokud za cenu dobrého počasí obětujete kus
plic, běžte do Kaohsiungu.
Také bych rád zmínil, že jsem nikdy nebyl v anglicky mluvící zemi, angličtinu jsem na UHK studoval
ve formě konverzačních předmětů (rozuměj: 2 kredity zdarma), zaměření studia mám NJ a celkově je
moje znalost AJ podprůměrná na studenta UHK. Nicméně tady jsem neměl žádný problém. Takže
pokud se bojíte angličtiny na TW/KYU, nezoufejte a jeďte! Pokud se chcete anglicky naučit, běžte na
jinou univerzitu.
A pokud vám to na první pohled připadá drahé, není tomu tak. Váš měsíční život v CZ vás jistě stojí
min. sedm tisíc, když si tuto částku vynásobíte počtem měsíců a přidáte stipendium od UHK (Děkuji,
alma mater, děkuji nejen za finanční podporu), tak se dostanete skoro na sto tisíc a s tím se to už dá
vcelku dobře zvládnout.
V neposlední řadě bych chtěl říct, abyste se nedrželi zajetých kolejí, ať už jde o zprostředkování
ubytování nebo skútrů a vyzkoušeli vše, co tato krásná země nabízí.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu tompaconovotny@gmail.com nebo
na facebook.com/tpnpaco.

