
Krajčovičová Jana – The Groundlings Theatre, United 
Kingdom
Byla jsem poslána do města Portsmouth v Anglii na 3 týdny. Od pondělí do pátku jsem chodila na praxe do
jedné firmy. Bylo to Groundlingské divadlo. Dostala jsem se na tuto skvělou praxi díky své škole (VOŠ a
SPŠE Plzeň) a také díky programu Erasmus+.
Ve divadle jsem dělala administrativu, protože ve škole se učím s
počítači,  administrativu  a  také  ekonomiku.  V  divadle  se
samozřejmě  hrají  představení,  ale  tyto  hry  se  musí  přeci
propagovat, prodávat na ně lístky a vést mnoho evidencí. Přesně to
byla i moje náplň. Kontrolovala jsem a psala emaily a dopisy, byla
na  recepci  a  prodávala  lístky,  vedla  pokladnu  a  účtovala  ji  a
navrhovala jsem různé plakáty a upoutávací letáčky na nové hry.
Když  jsem  tam  přišla,  hodně  jsem  se  bála  mluvit  a  celkově
komunikovat s někým v angličtině, ale co mě dali na recepci a já
musela mluvit a brát telefony,  úplně mě to přešlo. První hovory byly poněkud otřesné, ale stále jsem se
zlepšovala. Měla jsem dost času, abych se rozpovídala a lidé jsou tady velmi tolerantní, trpěliví a ochotní mi

se vším pomoci, proto to pro mě bylo jednodušší.
V práci na mě byli také velmi hodní a milí a snažili se mi pomoci, jak
jen to šlo. Ve škole se naučíte mluvit anglicky podle učebnic a i když si
myslíte, že to umíte excelentně, v Anglii zjistíte, že tomu až tak není.
Hovorová  angličtina  je  jiná  než  v  učebnicích,  ale  když  si  ji
naposloucháte, jde vše ostatní potom snadněji. Ať jde o mluvení, psaní
nebo jinou formu komunikace v cizím jazyce.
Pokud jde o čas strávený mimo práci, tak nejvíce času jsme trávili v
rodině. Moje nová máma se jmenovala Mehri a bydlela jen pár ulic od
moře.  Byla  jsem zde  ubytovaná  s  mojí  kamarádkou  Niki  a  dalšími
děvčaty z jiných zemí, jako například Itálie, Polsko a Německo. Měly

jsme s Nikčou společný pokoj. Každý večer jsme se všechny scházely v 19:00 tamního času u večeře. Naše
hostitelka je původem z Iránu a jí velmi zdravě. Měly jsme skoro každý den rýži, ale tím, že se to nedalo jíst
každý den, obměňovala to Mehri mraženou pizzou nebo lassagnemi. S Niki jsme jí chtěly ukázat i něco z
naší kuchyně a tak jsme jeden den udělaly řízky s bramborem a poté i bramboráky s masovou směsí. Hodně
jí to chutnalo a chtěla po nás recept, aby to mohla dělat i dalším hostům.
První týden s námi byla v Portsmouth i naše paní učitelka. Pomáhala nám
se  začleněním  a  první  víkend  nám  zorganizovala  nádherný  výlet  do
Winchestru a po památkách Portsmouth. Další víkend už jsme byli sami. V
sobotu  nebylo  moc  pěkné  počasí  a  proto  jsme  dva  odvážlivci  šli  do
místního  plaveckého  bazénu,  potom už  na  společný  oběd  a  nákupy.  V
neděli se počasí vydařilo a tak jsme ve čtyřech vyrazili na nedaleký ostrov
Isle  of  Wight.  Byla  tam nádherná  krajina  a  čisté  moře.  Celkově  se  mi
Anglie velmi líbí a ráda bych se tam někdy ještě určitě vrátila.
Na  tuto stáž  jsme se  všichni  pečlivě připravovali  před odletem.  Chodili
jsme na přípravné kurzy v naší škole a také jsme se připravovali každý sám individuálně doma v programu
Erasmus+. Tento program nám z grantu od Evropské unie zaplatil úplně všechno (ubytování, dopravu, MHD
i stravování) dostali jsme i kapesné.
Celkově si myslím, že se program i celá stáž vydařila. Mně se v Anglii moc líbilo a hodně mi to přineslo.
Zlepšila  jsem se  výrazně  v  angličtině,  poznala  jsem nové  kamarády a  mám mnoho  nových a  cenných
vzpomínek. Pokud někdo o této příležitosti uvažujete, rozhodně neváhejte a jeďte! Je to vážně skvělé.
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