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Vízum
Na Pražském - Taiwanském velvyslanectví, kam jsem se dostavil osobně, mi řekli, že vízum
není potřeba. Bezvízový styk na 90 dnů se prý obnovuje při každém opuštění Taiwanu,
takže stačí vyletět ze země a zase se vrátit. Rozhodl jsem se tedy pro výlet do Hong Kongu,
který finančně vyjde jen o něco dráž než samotné vízum, a již doma si zabookoval letenky.
Taiwanská koordinátorka dostala pocit, že to nejde, tak mě nabonzovala pro “mé vlastní
dobro” místním úřadům. Při osobní návštěvě mě pracovnice Foreign Affairs ujistila, že to
není problém. Týden před odletem do Hong Kongu jsem byl telefonicky kontaktován dalším
pracovníkem, který trval na tom, že si vízum zařídit musím, a že mi ho na vyjímku vystaví na
místní pobočce FA, ale jen a pouze před mým odletem do Hong Kongu, jinak ať si ho
nechám vystavit tam. Napsal jsem email na Taipejské HQ Foreign Affairs, aby místní
úředníky rozsoudili, a do mého odletu mi nepřišla odpověď. Letěl jsem na víkend, v přesném
časovém rozmezí, kdy mělo Taiwanské velvyslanectví v Hong Kongu zavřeno. Nezbylo mi
tedy než zaplatit kolem 2500 Kč za vystavení více vstupového víza před odletem do Hong
Kongu. Po mém návratu mi odpověděla Taipei - že prý žádné vízum nepotřebuji a metoda
opuštění a návratu do země je zcela v pořádku.
Letenka
Chtěl jsem cestovat low cost a zároveň jsem věděl, že si za těch pár měsíců nestihnu projet
pořádně ani Taiwan, takže je zbytečné plánovat cestování okolo. Měsíc před odjezdem
projížděl různé portály, až jsem nakonec na Student Agency našel zpáteční letenku od
British Airways a China Airlines za 14 500 Kč. Praha-Londýn-Hong Kong-Taipei a v
opačném směru nazpátek. Měl jsem 8 hodin čekání na přestupu na cestě tam a 4 na cestě
zpátky. 8 je vážně hodně, obzvlášť když máte horečku a zimnici. Příruční zavazadla nikdo
nevážil, s kufrem žádný problém nebyl.
Zpáteční let do Hong Kongu z Hualienu mě stál kolem 2800 Kč, při objednání předem,
během pobytu se dal sehnat last minute kolem 1000 Kč.
Očkování
Z očkování NDHU chtěla jen potvrzení protilátek proti zarděnkám, spalničkám a sken
hrudníku kvůli tuberkulóze. Takže školou doporučené očkování proti žloutenkám, tyfu a HIV
certifikát, se ukázaly jako zbytečné, nechal jsem se očkovat i proti vzteklině a celkem jsem
Hradeckém Očkovacím centru zanechal asi 7000 Kč, z čehož mi 1500 Kč proplatila VZP.
Zpětně na to hledím jako na zbytečnost, jelikož Taiwan je normální civilizovaná země s
běžnými hygienickými návyky.

Koleje
Ubytování na kolejích je zdarma na základě bilaterální smlouvy, kolejních komplexů je po
škole vícero a jsou striktně genderově oddělené. Já jsem jakožto student navazujícího studia
bydlel v dvoulůžkovém pokoji s místním studentem. Byl velice tichý a ohleduplný, angličtinu
jakš-takš zvládal, podnikli jsme spolu na pár menších výletů. Pokoj byl nový a klimatizovaný,
koupelna plesnivá. Věci tam opravdu špatně schnou. Někteří tvrdili, že se toaletní papír
splachovat nemá, někteří zase že může, záchod se neucpal. Na kolejích jsou
sušičky(10NTD) a pračky za (20NTD). Kuchyň je na každém patře, je ale vybavena jen
mikrovlnkou, troubou/pseudogrillem a rýžovarem. Defaultně tam nejsou koše, takže místní
hází bordel všude okolo, nebo ho nechávají ve dřezu. Když jim tam koše dáte, nebudou
odpad třídit, mýt ani vynášet. Po dvou měsících co mi nějaký odborník pravidelně házel plast
do bioodpadu jsem to vzdal. Na plast papír a železo jsou ve škole kontejnery, zbytek musíte
shovávat v pokoji, než přijedou popeláři, kteří jezdí ke kolejím dvakrát denně, většinou když
jste na hodině. Matraci a peřinu je třeba koupit, dejte si pozor na školní dobrovolníky a
“měkčené” bambusové rohože, které vám doporučí. Je to jako spát na zemi.
Podnebí
Jel jsem na letní semestr, v únoru je chladněji - budete potřebovat max větrovku a mikinu.
Později už jen tílka a kraťasy. Ráno je většinou slunečno, odpoledne pod mrakem a lokální
přeháňky. Moře i řeky jsou krásně teplé, v letních měsících až moc. V červnu už není možné
cvičit venku, a to ani v noci, je prostě moc velké teplo a vlhko.
Kultura
Taiwanci jsou strašně přátelští, pohostinní a obětaví, nikoliv však akční. Většina z nich
neumí plavat, ani jezdit správně na kole, ti co nemají sport jako koníček jsou extra nešikovní.
Všude je nějaké “nebezpečí”. Zákazy koupání a cedule informující o nebezpečných cestách
berte s nadhledem, v řekách totiž žijí duchové, kteří topí lidi. V moři jsou většinou docela
solidní vlny, které jich prý ročně hromadu utopí, pro někoho kdo umí plavat to není problém.
Jídlo
Nemá cenu si vařit! Nemá cenu si vařit! Neudělejte chybu jako já a nekupujte si nástroje na
vaření. Když si vyhlídnete dobrou jídelnu, dáte za dobrý a vyvážený oběd, či večeři 75-100
NTD. Často za ty peníze nenakoupíte v supermarketu ani ingredience, nepočítaje čas
strávený vařením. Mléko a sýry jsou drahé, maso taky. Hromada věcí co nemá být sladká je
sladká. Ingredience většinou kvalitnější, než u nás. Jídelny v Zhixue jsou zpravidla lepší než
jídelny školní. Průměrné náklady na jídlo jsou pod 200 NTD na den.
Cestování
Všude jsem jezdil na kole, na mapě se to nezdá, ale do města je to pekelně daleko. Koupit si
motorku oficiálně nemůžete, pokud nejste resident. Na vystavený mezinárodní řidičák vám
půjčí ve městě 125cc scooter, přestože v řidičáku stojí, že můžete řídit jen 50cc. Je to trochu
risk, ale policisté většinou chtějí jen dýchnout a papíry je nezajímají. Za půjčení motorky na 3
dny jsem dal 1500 NTD. Cestovat jen s kolem je jako mít uřízlé nohy, navíc je ve dne horko
zralé na mrtvičku. Místní i zahraniční studenti jsou většinou lenoši, kterým k naplnění života
stačí se pohybovat se z kolejí do školy a ze školy do kantýny.

Předměty
Nechtěl jsem žádnou velkou výzvu, takže všechny vybrané předměty byly veskrze
jednoduché a primitivní, myslím, že jsem jich nakonec studoval zbytečně moc.
Fundamental Chinesse- Jediný předmět na který se bylo třeba připravovat. Učitel to bral
docela rychle. Nemyslete si že budete na konci něco umět.
Business English- Jednoduchá angličtina, pár skupinových prací, bezproblémové hodiny.
Seminar of Information Management- Za semestr člověk odprezentuje dvě prezentace, pak
už tam jen sedí a nudí se, stejně jako všichni ostatní.
UK Culture- Zajímavě podaná historie a kultura Spojeného království, učitel byl vyhlášený
pro svůj svébytný cynismus.
English communication- Prakticky jen povídání si v angličtině, jednoduché.
Závěr
Během svého spořivého pobytu jsem celkem utratil asi 75 000 Kč, z čehož 59 000 Kč
pokrylo stipendium ze strany UHK. Potkal jsem hromadu lidí a navštívil nespočet
překrásných míst, které lze slovy jen těžko popsat. I přestože jsem z tamních zahraničních
studentů procestoval nejvíce, mám stále pocit, že jsem viděl málo. Často jsem sháněl
někoho, kdo by cestoval se mnou a nenašel. Často jsem vyrážel na výlety sám, jelikož se
nikomu nechtělo. Často jsem v ostatních pak vzbudil lítost nad zážitky o které přišli. Byla to
obrovská zkušenost a každá sekunda pobytu za to stála. Tímto bych chtěl poděkovat naší
UHK, a všem jejím administračním pracovníkům, díky kterým jsem vůbec dostal šanci
vycestovat.
PS: Jeďte, cestujte, divte se a objevujte. I kdyby jste měli jet sami, na nic a nikoho nečekejte.

