
 
 

Jan Ulrych, The Groundlings Theatre, Anglie 

 

Na konci srpna a začátku září jsem se zúčastnil třítýdenní pracovní stáže v britském 

pobřežním městě Portsmouth. Stáž mi byla umožněna díky škole VOŠ a SPŠE Plzeň a 

Evropskou unií financovaným projektem Erasmus+. 

 

Pracoval jsem v malém divadle ve středu města – Groundlings Theatre. Většina lidí, kteří 

v divadle pracují, jsou dobrovolníci a stážisti z jiných zemí. 

 

Na starost jsem dostal tvorbu různých propagačních materiálů – různých letáků pro divadelní 

hry, plakátů, velkých bannerů na zdi divadla, rolovacích bannerů, úvodních fotek na sociální 

sítě a triček. Ke konci stáže jsem pracoval i na různých videích pro sociální sítě, ukazujících 

zákulisí divadla a příprav divadelních her. 

 

Po jazykové stránce byl pobyt v Anglii příjemný, Angličané nemají silný přízvuk a navíc byli 

v divadle i doma zvyklí na komunikaci se stážisty z různých zemí, takže neměli problém 

občas zpomalit, popřípadě zopakovat. Celkově bych řekl, že se mi zlepšila hlavně schopnost 

reakce v mluveném rozhovoru. 

 

Ubytovaní jsme byli v normální anglické rodince. V domě s námi bydlely ještě další dvě 

stážistky z Itálie. Večeře byly typicky anglické – fish and chips, masové koláče a taštičky, 

hranolky. Snídaně jsme si připravovali sami ze zásob rodiny. Obědy jsme si museli kupovat 

sami. 

 

Ve volném čase jsme pořádali společné výlety, byli jsme se podívat na útesech Seven Sisters. 

Také jsme byli na celý víkend v Londýně, kde jsme obešli největší turistická lákadla – Big 

Ben, Buckinghamský palác, Tower Bridge, Westminsterský palác a Londýnské oko. 

 

Z grantu nám byly hrazeny letenky na londýnský Gatwick, cesta do Portsmouthu, ubytování 

v rodině, stravování po celou dobu stáže a výlety. Celková suma, kterou jsme obdrželi ve 

škole, nám bohatě vystačila na celé tři týdny. 

 

Před samotnou stáží jsme chodili na přípravné kurzy do školy. Na těchto kurzech jsme 

zdokonalovali naší angličtinu, objevovali místa, kam bychom se chtěli podívat, a navzájem se 

poznávali. Součástí přípravy na stáž byl i online jazykový kurz, ve kterém jsme před odletem 

do Anglie museli splnit minimálně 28 hodin. 

 

Celkově byla stáž skvělým zážitkem, poznali jsme spoustu nových lidí z různých koutů světa, 

zlepšili naší angličtinu a dokázali jsme si, že dokážeme sami přežít tři týdni v cizí zemi, 

obklopeni úplně novými lidmi. 

 

 


