3 týdny v Portsmouth s Erasmus+
Ve spolupráci s Erasmus+ jsem měl možnost proměnit 3 podzimní týdny ve velmi zajímavou
zkušenost - vycestovat do zahraničí, poznat tam každodenní život a hlavně - zlepšit svoje jazykové
dovednosti. Neméně důležitou součástí pobytu byl i grant od Evropské unie, díky kterému jsme měli
s pobytem absolutně minimální náklady.
První příjemná věc byla, že na rozdíl od mé první cesty do UK před třemi lety byla cesta absolvována
v letadle. Díky tomu jsem při výstupu v Gatwicku necítil únavu a bolavá záda jako u cesty autobusem.
První 3 dny jsme strávili v Londýně - díky p. Bendové se podařilo sehnat velmi výhodné ubytování
v centru Londýna, nedaleko Hydeparku. Protože jsme však na hostel dorazili poměrně pozdě
odpoledne, rozhodli jsme se nabrat síly na další den, kde jsme za časného rána vyrazili na prohlídku
Londýna. Kromě londýnských skvostů jako Buckingham palace, Big benu nebo Westminsteru jsme
si prošli i širší centrum - TowerBridge, The Monument of the Great fire nebo muzeum Sherloca
Holmese. Ten den jsme toho ušli opravdu dost.
Další den jsme se vydali na cestu do Portsmouth. Proplést se spletitým londýnským metrem však
mělo blízko k raketové vědě, o to víc jsme ale byli rádi, když jsme nakonec úspěšně nasedli do našeho
vlaku.
Čekalo nás uvítání v rodině. Nervozita byla na místě, ale tu nakonec hodně rychle rozptýlila Pattricia
- naše 3-týdenní anglická máma. Byla úplně skvělá, komunikativní, přátelská, ochotná a neváhala
nám větu i 3x zopakovat, když jsme nerozuměli. Měla velký dům, ve kterém měla 4 pokoje pro
návštěvníky z jiných zemí. To byla další výhoda, protože jsme během pobytu mohli poznávat nejen
kulturu UK, ale i jiných zemí (Německa, Polska nebo Itálie). Byl jsem překvapen, že k nějakému
základnímu rozmluvení mi stačilo pouhých pár dní - již 3. den jsem s našimi anglickými a italskými
přáteli byl schopen mluvit na každodenní témata večer, při sklenici nepříliš kvalitního britského piva.
Pokud hodnotím rodinu na 100 %, musím být trochu střízlivější k hodnocení práce. Pracoval jsem ve
firmě Liquid Creative na Commercial Road v Portsmouth. Jejím hlavním oborem byla výroba
plakátů, pozvánek, billboardů a v neposlední řadě také správa telefonních systémů a tvorba webových
stránek. Bylo fajn, že jsem si občas mohl odpočinout od “odborných” záležitostí drobnou kutilskou
prací (např. sestavit stůl, pomáhat s budováním sítě atp.). Mojí odbornou částí byla výroba webových
stránek - nejprve pro klienty firmy a poté i pro firmu jako takovou. Dostal jsem za úkol vytvářet
webovky v redakčním systému WordPress a poté programování aplikace na ukládání objednávek do
databáze MySQL (to jsem programoval v PHP).
S čím jsem měl problém, byl můj šéf. Nevím z jakého důvodu, ale byl často arogantní (nejen na mě,
ale i na své zaměstnance), utahoval si z nich a snažil se je různě “rozhodit”. Dále také odkládal otázky
související s projektem, na kterým jsem zrovna pracoval a já tak musel čekat na jejich zodpovězení kdyby se tak nedělo, mohl jsem být o hodně efektivnější.
Dobu, kdy jsem nebyl v práci, jsme trávili nejrůznějšími výlety po městě a okolí. Největší dojem ve
mě zanechala návštěva Spinnaker tower, obří dominanty města Portsmouth, která poskytovala
nádherný výhled na celé město. Za zmínku stojí i výlet do Winchesteru (původního hl. města UK),
kde jsme mohli vidět přenádherné architektonické památky. Za zmínku stojí návštěva nočního klubu
v Portsmouth, kde jsme měli možnost porovnat noční život mezi ČR a Británií.
I přes menší problémy v práci jsem si z těchto tří týdnů odnesl velice pozitivní pocity a naskytnutou
zkušenost vnímám jako velice přínosnou. Tři týdny jsou přesně ta doba, kdy se z úžasných a
nevšedních dní přestává vytrácet kouzlo a chtě-nechtě začnete zapadat do všednosti. Podpora českého
Mobility týmu, tamní organizace IBD i podpora našich českých učitelů byla naprosto skvělá a určitě
jim patří moje poděkování. Pokud uvažujete o tom, že cestu absolvujete (ať už s Erasmem nebo třeba
na vlastní pěst) neváhejte. Zní to jako reklama na prací prášek (také jsem se k následujícím

myšlenkám před cestou stavěl skepticky), ale cesta do zahraničí znatelně rozšíří vaše obzory, poznáte
spoustu skvělých lidí a zjistíte, že není tak těžké sbalit kufry a poznávat svět!

