
Lukáš Vlček, Beneficial Foundation, Anglie 

Absolvoval jsem třítýdenní stáž v Anglii ve městě Portsmouth. Tuto stáž jsem 

mohl absolvovat díky škole, kterou studuji třetím rokem, VOŠ a SPŠE Plzeň, 

protože tato škola se účastní programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v Beneficial Foundation. Tato firma pomáhá mentálně 

opožděným lidem být kreativní a používat počítač. Můj nejčastější úkol bylo 

vysvětlování těmto lidem, jak vyhledat danou informaci na internetu, 

zkopírovat obrázek a vložit ho do programu GIMP nebo OpenOffice. Odpoledne 

byly aktivity většinou více kreativní např. jsem vytvořil šablonu v GIMPu, kterou 

jsem dále vytiskl. Já i ostatní jsme poté šablonu vykreslovali a vystřihovali. Díky 

praxi jsem si dobře připomněl program GIMP, zopakoval jsem si to, co jsem se 

naučil. Program OpenOffice byl pro mě novinkou, ale nyní v něm ovládám 

základní funkce.  

Největší překážkou byl pro mě britský přízvuk. Po praxi se rozhodně cítím více 

sebevědomě v poslouchání, lépe se vyjadřuji a mnohem lépe ovládám 

mezilidskou komunikaci. 

Bydlel jsem v pokoji se spolužákem. Náš pokoj obsahoval dvě palandy, televizi, 

skříňky s šuplíky, zrcadlo a krb. Bydleli jsme s dalšími zahraničními studenty, 

kteří ale byli v jiných pokojích. Když jsme dorazili, tak s námi byli dva Češi 

v pokoji, kteří ale za dva dny odletěli. Dále s námi bydleli čtyři Poláci a tři 

Italové. Nejlepší na této rodině byl jejich přístup. Kdykoliv byl s něčím doma 

problém, tak byli ochotní ho vyřešit, abychom měli příjemné bydlení. Také 

jsme u nich neměli žádná omezení na to, kdy máme přijít domů. Mohli jsme si 

v podstatě dělat co chceme, ale dovolovali to jen těm, kterým bylo již 18 let. 

Na druhou stranu, bylo zde průměrné večeře. Chutnalo to tam jako školní 

jídelna, někdy dobé a někdy ne. Ke snídani byly vždy připravené dva druhy 

cereálií, mléko a toasty, dva druhy džemů.  

Když jsme přiletěli do Gatwicku, tak jsme jeli vlakem do středu Londýna, kde 

jsme byli ubytováni na jednu noc. Během dvou dnů jsme se podívali na 

nejslavnější místa v Londyně, jezdili metrem a byli v Hyde parku. Měli jsme tři 

týdny v Anglii, které jsme si mohli naplánovat, co bychom chtěli podniknout. 

První víkend s námi byla paní učitelka Eva Dmitrišinová, se kterou jsme vyrazili do EastBourne, kde jsme se 

podívali na útesy Seven Sisters a Beachy Head. Další víkendy jsme měli volné, protože paní učitelka odletěla 

zpět do ČR. Vyrazili jsme do Portchesteru na hrad, byli jsme ve Spinnaker toweru, různě jsme nakupovali, 

ochutnávali místní jídla atd. 

Z našeho grantu byly hrazené všechny důležité věci jako například ubytování, stravování, MHD, cesta. Před 

odletem jsme několik měsíců vyplňovali online přípravné kurzy, a také jsme chodili do školy na extra hodiny, 

abychom byli dobře připraveni na cestu. 

Jsem moc rád, že jsem mohl absolvovat stáž v Anglii. Je to ohromná příležitost se zlepšit nejen v praktických a 

teoretický schopnostech, ale i zlepšit se jako osoba. Vyzkoušet si žít sám na sebe, vyjednávat sám za sebe a 

rozhodovat o všem sám za sebe. Můžete si zde vyzkoušet věci, které jste nikdy nezkusili, naučit se novým 

věcem. 

Překvapilo mě zde MHD. Každý autobus v Portsmouth si musíte stopovat tak, že prostě když jede autobus k vaší 

zastávce, tak na něj musíte mávnout. Stejně to funguje i uvnitř autobusu. Musíte zmáčknout tlačítko „Stop“, 

jinak vám autobus nemusí ani zastavit. Prvních pár dnů to bylo složité, protože většina autobusů ani nehlásí 

zastávky, takže ani vlastně nevíte, kam jedete. Navíc zde jezdí dvě autobusové společnosti, takže ze začátku si 

musíte ještě hlídat, jaký autobus od jaké společnosti jede. Ale ke konci stáže jsem to měl všechno už naučené, 

věděl jsem, kde jaký autobus staví a také jsem si pamatoval jednotlivé zastávky.  


