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Díky naší škole a programu Erasmus+ jsem se dostal na 3 týdny na stáž do anglického městečka Portsmouth.  

Zde jsem pracoval ve firmě jménem British Heart Foundation, což byl 

obchod, do kterého lidé darovali různé, použité věci od nábytku, přes 

knížky až po oblečení. Všechny tyto věci poté prodávala za levnou cenu 

dalším lidem. Já osobně jsem pracoval v sekci elektrotechniky. Tudíž 

jsem musel otestovat, zdali zařízení funguje a poté mu udělit cenu a pak 

už jen umístit do obchodu. Jelikož darovaných věcí bylo opravdu 

spoustu, tak jsme většinou rozbité zařízení nestíhali opravit a museli jsme 

jej odepsat a vyhodit. 

Ale díky tomu, že jsem v práci musel někdy reagovat velmi rychle, tak 

jsem se i za pouhé tři týdny zdokonalil v angličtině. Co se týče mluvení, 

tam nějak velký pokrok nevidím, ale rozhodně jsem se zdokonalil 

v poslechu a poté i v sebejistotě mluvit cizím jazykem. Po návratu ze 

stáže jsem si dělal test a moje úroveň angličtiny se dokonce o jednu 

úroveň zlepšila. Což je za 3 týdny docela dost uspokojující výsledek.  

Dále pozitivním překvapením byla hostitelská rodina, jelikož s absolutně ničím neměla problém a to hlavně 

ohledně večeře a jejich flexibilnosti. Protože skoro každý večer jsme trávili nějak jinak, tak jsme dostávali večeří 

podle naší potřeby v rozmezí od 5 do 9 hodin. 

Ve volném čase jsem si zamiloval procházky podél moře a to hlavně v podvečer, když zapadalo slunce. A o 

víkendech jsme většinou odjížděli mimo Portsmouth. Hned první víkend jsme byli na Seven Sister, což jsou 

přírodní, bílé útesy u oceánu. A poslední víkend jsme celý strávili v Londýně.  

Super bylo i to, že jsme všechno měli placené a to i včetně letenek a předplatného na hromadnou dopravu 

v celém Portsmouth.  

Jediné mínus se týkalo přípravy. Protože jsme 

museli chodit na speciální hodiny angličtiny a 

dělat internetové kurzy od samotného Erasmu, ale 

ve výsledku nakonec tyto hodiny přišly vhod a 

můžu říct, že v samotné Anglii jsem naučené 

znalosti použil.  

A na závěr můžu říct, že jsem opravdu rád, že 

jsem se této pracovní stáže zúčastnil. Jelikož jsem 

díky ní poznal cizí zemi, kulturu, zlepšil se v jazyce a to všechno jsem mohl vyzkoušet zadarmo. A hlavně jsem 

poznal i sebe samého a dokázal jsem si, že dokážu sám a hlavně v klidu a pohodě žít tři týdny bez větších 

komplikací, což je obrovská zkušenost do života. 


