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Text zprávy: 
 

Studovala jsem půl roku v překrásném městě Hangzhou. Universita byla super prostředí 

taktéž. Studovala jsem Čínský jazyk a byznys.   

 

Před odjezdem jsem si zařídila pojištění letenky vízum na které byly náklady asi 25 000  

korun Dopředu jsem si vyměnila peníze asi 2000 yuanů, protože jsem nevěděla jak se tam 

bude platit a co vše bude nutné zaplatit. Stáhla jsem si aplikaci wechat bez které se tam 

cizinec neobejde. Pokud se budete seznamovat každý se vás zeptá na váš wechat.  

 

Z letiště jsem jela taxikem, protože jak jsem po příjezdu zjistila, nikdo se mnou nemluvil 

anglicky. Taxik nezapnul taxametr ale za dvě hodiny jízdy v taxiku když bloudil ve městě 

jsem zaplatila 600 korun. (Což mi přijde pohodě) Přijela jsem, když byl nový ro v Číně a 

tak jsem bydlela 8 dní na hostelu, protože škola byla zavřená, vydala jsem se na školu ji 

alespoň prozkoumat. Po 8 mi dnech jsem se tam vydala znovu a škola byla stále zavřená a 

pak jsem zjistila že je ještě jeden kampus který je v centu. Nakonec mě na kampusu 

v centu ubytovali na koleji, kde jsem zaplatila kauci 800 yuanů. Lidé byly velmi 

nápomocní, a dokonce i učitel na škole v kanceláři mě svezl pro můj kufr, který jsem 

nechala na špatném kampusu. 

Stravování pro mě bylo těžké. Ze začátku jsem tomu všemu nemohla přijít na chuť, ale se 

spolubydlící na koleji jsme si koupili indukční sporák a pánvičku. Na internetu se dá 

koupit v Číně všechno dokonce i mléko z Polska nebo máslo, které pošlou speciálně 

zabalené. Vařili jsme si špagety a smažili si různé druhy zeleniny. Street food bylo také 

moc dobré. Na tržišti vás často oškubou. Menzu jsem nevyužila, protože jsme si vařili. 

Cena v meze byla při středním množství asi 40 korun. Restaurace pak byly velmi drahé 

klidně i 200 yuanů (800kč). Když jsme šli do restaurace, vydali jsme se do jedné, kde 

zaplatíte 70 yuanů a za 2 hodiny můžete sníst a vypít co chcete.  

Koupila jsem si nové kolo, které stálo v přepočtu asi 1200 korun. Jezdili jsme tak všude 

na kole a nevyužívali jsme MHD.  

 

Finance byly dostatečné. Z vlastních zdrojů jsem si hradila cestu, pojištění vízum a výlohy 

na první měsíc studia, protože stipendium chodilo až na konci měsíce. S počátečními 

výdaji mi pomohla moje Fakulta a univerzita (VŠE Fakulta Managementu v Jindřichově 

Hradci). Poté co přijedete do Číny je dobré si hned založit kreditní kartu. Poté můžete 

stáhnout aplikaci alipay a platit vše jen telefonem.  Kreditní karta může v bezpečí zůstat 

doma. Je to dobré i pro placení večeře s přáteli. Večeři zaplatí jeden a ostatní mu to během 

vteřiny pošlu na jejich účet.  

 

Volný čas jsem trávila se svými kamarády z Evropy a s Číňany, se kterými jsem se 

seznámila na školních akcích. Školní akce byly pořádány výhradně studenty. 

V knihovnách nebyl internet a v letním období se tam nedalo vydržet. Vedle školy však 

byla veřejná knihovna i s internetem. Internet jsme si musela koupit, stejně tak jako sim 

kartu. Doporučuji si udělat residential permit a vyjet z Číny na pár dní do Koreje. Jeli 

jsme také na Taiwan po ukončení studia jsme měli s kamarády stále platná víza, a tak jsme 



se rozhodli s ušetřených peněz cestovat. Byly jsme na 10 dní v Koreji na pár dní na 

Taiwanu a cestou na Taiwan jsme se zastavili v Maccau a v Honkongu. Využili jsme 

všechny příležitosti.  

Byla jsem se také s kamarádkami podívat na festival ve vedlejším městě. Byl to můj první 

festival v životě a bylo to parádní.  

 

Jediným problémem pro mě byla jazyková bariéra. (neuměla jsem před příjezdem čínsky) 

 

Doporučuju prostě úplně všechno. Byl to nejlepší půlrok v mém životě. Postřehy, které 

mám budu využívat v mé magisterské práci. Jazyk stále udržuji. Čínština se stala mým 

životním zájmem a každý den myslím na to, jak úžasné to tam bylo. Určitě se tam chci 

vrátit a poznat další super lidi.  

 

Videa a foto.  

 

https://www.dropbox.com/s/y3uy7rhzg53v0wm/drifting.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/dnpvm15d6caet14/Hangzhou%20on%20a%20bike.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/1inmf95ndtapd1e/mmexport1463391950616.jpg?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/mjsw3xse8vwblmp/mmexport1463391956923.jpg?dl=0 
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