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Veronika Tomanová: 
Pozdrav z Krásného ostrova 
 O tom, že Tchaj-wan je skutečnou perlou na Zemi se přesvědčili už středověcí portugalští mořeplavci, 
když tomuto malému protáhlému kousku pevniny dali jméno Ilha Formosa, což v překladu znamená Krásný 
ostrov. O pět století později dostala šanci nechat na sebe působit jeho podmanivé krásy i naše absolventka 
Veronika. A přestože v každodenním ruchu jeho zákoutí nenachází odraz zastáveckého života, tak jako naši 
kvintáni na Benátském bienále, neubírá to téhle asijské krásce na jejím půvabu. Ba právě naopak. 

Jak vzpomínáte na studentská léta v prostředí 
zastávekého gymnázia?
Bavily mne jazyky a dějepis, ale umírala jsem na všech 
těch fyzikách a chemiích. Zejména druhá polovina 
osmiletého programu pak představovala poměrně 
neklidnou dobu. Kromě studia jsem se věnovala tanci, 
od aktivity praktikované jen párkrát v týdnu jsem se tomu 
postupně začala věnovat závodně. Dny, kdy mi budík 
zvonil kolem páté hodiny ranní, abych si ještě mohla 
potrénovat před začátkem první hodiny, rozhodně nebyly 
výjimkou. Po získání zlaté medaile na mistrovství republiky 
jsem chtěla vzhledem ke studiu požádat o individuální 
plán. Ukázalo se, že nic takového ale na naší škole zatím 
nefungovalo, tak jsem se snažila i přes více absencí držet 
krok. Ačkoli ne vždy byli spolužáci či vyučující ochotní můj 
styl studia respektovat, cítila jsem vždy velkou podporu 
od mojí skvělé třídní paní Kokešové. Na ni, stejně tak 
jako na veselého školníka – pana Benešovského proto 
vzpomínám nejraději.

Jaká cesta vás přivedla na takové místo, jakým 
je právě Tchaj-wan?
Moji první zkušenost s Asií jsem získala už během 
bakalářského studia. Na výměnném pobytu v Hong 
Kongu jsem tehdy strávila něco přes čtyři měsíce. Když 
jsem potom v posledním semestru bakalářského studia 
zvažovala, co dál, do rukou se mi shodou okolností 
dostala nabídka studia na Tchaj-wanu. Tamní ministerstvo 
školství zároveň nabízelo také stipendium, takže jsem 
se rozhodla zkusit obojí – poslala jsem přihlášku na 
universitu a také přihlášku na stipendium. Obojí nakonec 
se štěstím vyšlo. Tak jsem si sbalila kufry a odletěla.

Jakou dobu už na ostrově pobýváte?
Na Tchaj-wanu již pobývám 9 měsíců. Právě jsem 
dokončila první dva semestry, na letní prázdniny letím 
do Evropy a v září hurá zpátky. Celkem je magisterské 
studium na Tchaj-wanu – stejně jako jeho česká 
obdoba – na dva roky. Program, kterému se věnuji, 
nese název International Master Program in International 
Cummunication Studies.

Je něco, po čem se vám opravdu stýská?
Není to ani tak po ČEM, nýbrž po KOM se mi stýská. 

Rodina samozřejmě chybí nejvíc. Díky internetu se 
vzdálenost zdá kratší, často si posíláme fotky a voláme 
si přes Skype, při komunikaci je však třeba počítat s 
časovým posunem šesti hodin. Pokud si chci ve všední 
den zavolat třeba s mamkou, musím zůstat vzhůru tak do 
dvou v noci, aby už ona byla doma z práce. Na Tchaj-
wanu jsem si také zasteskla po českých Vánocích. Místo 
kapra, cukroví a sledování Popelky jsme se normálně 
učili. A to bez jediného volného dne! K mému velkému 
překvapení mne dokonce vyučující pověřil vedením 
prezentace na Štědrý den. Vánoce tu prostě a jednoduše 
nikdo neprožívá.

Jak vysoké klade takový pobyt nároky 
na jazykovou vybavenost? Vystačíte si s 
angličtinou?
Dobrá znalost angličtiny je rozhodně potřebný základ. 
Vedle vyučovacího jazyka na universitě je to i hlavní 
komunikační jazyk s veškerým okolním světem. Čím lepší 
angličtina, tím lépe. Čínština se samozřejmě taky hodí, 
protože na mnoha místech mimo kampus, nebo i mimo 
hlavní město, znalost angličtiny u místních obyvatel není 
samozřejmostí. Já jsem už absolvovala dva kurzy čínštiny, 
tak si zvládnu objednat jídlo, představit se a vést jakousi 
základní konverzaci. Největším problém představuje 
psaní. Na Tchaj-wanu se navíc k psaní, na rozdíl od 
pevninské Číny, nepoužívají zjednodušené, nýbrž tradiční 
znaky.

Co vás na této ostrovní zemi zaujalo nejvíc? 
Ať už jde o místní kulturu, mentalitu lidí, 
stravování či okolní přírodu.
Jako člověku, který naprosto propadl fotografii, se mi na 
Tchaj-wanu nejvíce líbí to, že je vizuálně velmi různorodý. 
Ačkoli je velikostí jen jako polovina České republiky, 
najdete tam pláže, hory, lesy, jezera atd. Když k tomu 
navíc přidáte různé kulturní festivaly, mám pocit, že se tu 
neustále něco děje. To, že je Tchaj-wan naprosto odlišný 
od toho, co jsem doposud znala z Česka, ve mně 
udržuje jakousi každodenní zvědavost. Mám vždycky 
chut’ vzít fotoaparát a jít zdokumentovat, co se děje. Píšu 
z Tchaj-wanu i blog (www.veronikasadventure.com), na 
kterém sdílím fotky, které jsem pořídila v různých částech 
ostrova.


