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3 týdny prožité mimo hranice České republiky jsem strávil v ostrovním městě jménem Porthsmouth na
jihu Velké Británie. Do této země jsem se dostal díky škole, kterou studuji, VOŠ a SPŠE Plzeň, která
se přihlásila do programu Erasmus+.

Po příjezdu do již zmíněného města jsem byl  poslán do firmy jménem SourceTech, která podniká
v oblasti dotykových obrazovek, specializují se na dotykové stoly, panely a dokonce i zdi. V této firmě
jsem se dostal do styku jen s techniky firmy, tak jsem nejdříve musel pochopit, co firma dělá a jakou
práci to obnáší, a pak jsem pomáhal s montáží, konfigurací a servisem výrobků. Někdy mě vzali do
jejich  nové  budovy,  kam se  teprve  stěhují  a  zde  jsem prováděl  instalaci  sítového  vedení  anebo
uskladnění výrobků. Na rozdíl od mého oboru, silnoproudé elektrotechniky, jsem se pohyboval spíše
v oblasti  slaboproudé.  To  ovšem  nebylo  na  škodu,  jelikož  jsem  si  neuvěřitelně  rozšířil  obzory
v elektrotechnice obecně. S rozšířením obzoru se i zvýšil zájem o obor, který studuji, a tato zkušenost
mě utvrdila v tom, že jsem si vybral správnou školu.

 Ve  firmě  o přibližně  15 kmenových  zaměstnanců panuje  velmi  přátelská nálada  a  nebyl  pro ně
problém  přijmout  někoho  cizího  a  chovat  se  k němu  stejně  jako  k místním.  Mohu  říci,  že  tato
zkušenost byla velmi přínosná, jelikož jsem se nenaučil nejen manuální práci, ale i zlepšil mluvený
anglický  projev,  schopnost  reagovat  a  rozšířil  svoji  anglickou  slovní  zásobu  a  hlavně  v oboru
elektrotechniky.  Mé hostitelské  rodině,  starší  dámě  s 12  letou  dcerou,  jsem vděčen  a  3  příjemně
strávené týdny. Nejen že vždy bylo dobré jídlo, ale s paní domu se dalo mluvit o čemkoli a kdykoli,
byla zde pro nás. 

Volný čas jsme společně s kamarády věnovali poznávání města, kultury a Anglie obecně. První víkend
jsme s naší doprovodnou učitelkou strávili v Londýně, kde jsme se vydali na procházku po městě po
památkách  nebo  zajímavých  místech.  Druhý  víkend  byl  věnován  městu  Winchesteru,  kde  jsme
navštívili místnost, kde je uložen Kulatý stůl krále Artuše nebo sídlo biskupa. Poslední víkend jsem
věnoval poznání města Porthsmouth a to ve formě procházení se po městě a navštívení historických
doků.

Díky grantu,  který se v programu Erasmus+ dostal,  jsem nemusel  mít  obavy o placení  ubytování,
stravy a samozřejmě dopravu po celém městě a do práce. Velice mi pomohly přípravné kurzy, které
jsem podstupoval ve svém volném čase v České republice na škole VOŠ a SPŠE Plzeň. Zde jsme se
naučili  nebo alespoň připomněli některá anglická slova či fráze, ale hlavně ukázali jsme si možné
situace, do kterých bychom se mohli dostat.

Je velmi příjemný pocit být od nadřízeného pochválen za odvedenou práci asi tak stejně jako být od
Angličana pochválen za svou angličtinu. A tento pocit  si  z této stáže samozřejmě odvážím domů.
Závěrem chci zmínit, že jsem opravdu rád, že jsem se mohl účastnit něčeho takového a že je to vůbec
možné. 
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