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Na cestu do Anglie jsme se vydali jako šesti členná skupina studentů ze Střední školy 

technické a ekonomické v Brně, díky projektu Evropské unie Erasmus+ a paní učitelce Olze 

Myslíkové. Konkrétně jsme jeli do krásného přímořského města Portsmouth, které se 

nachází na jihu Anglie v hrabství Hampshire. Kvůli koronavirové situaci se nám celá stáž 

bohužel trochu zkomplikovala. Podle původního plánu jsme měli vyjíždět v dubnu 2020, ale 

místo toho jsme byli doma v nejistotě, jestli se vůbec někam vydáme. Stáž se posouvala a 

nevědělo se, jestli vůbec vyjedeme. Ale nakonec se naše přání vyplnilo a v srpnu 2020 jsme 

vyjeli. Cesta byla dlouhá a únavná, a i přes to, že jsme byli všichni nervy bez sebe, jsme se 

velmi těšili. Jakmile jsme dorazili na vlakové nádraží v Portmouth a seznámili se s Gayani 

(zástupkyně agentury Leanguage Solution), která se o nás měla spolu s paní učitelkou 

Myslíkovou po dobu našeho pobytu starat, z nás všechna nervozita odpadla. Na vlakovém 

nádraží nás seznámila s našimi hostitelskými rodinami, které nás vřele přijali mezi sebe a celé 

tři měsíce se o nás starali jako svoji o vlastní rodinu.  

Na začátku dalšího týdne jsme se poprvé vydali do práce, kde nás všichni mile přivítali a 

vysvětlili nám naši práci. Ze začátku jsme měli obavy, abychom neudělali něco špatně, ale 

vždycky jsme se mohli zeptat našich kolegů, kteří nám se vším rádi pomohli nebo poradili. 

Den co den, jsme si díky tomu byli v práci jistější a nakonec jsme si připadali jako úplní 

profíci, kteří splnili bez problémů každou práci, kterou dostali. 

Každý čtvrtek jsme mívali schůzku s Gayani, kde jsme řešili, jestli jsme se svým pobytem 

spokojení a jestli nenastal nějaký problém, ať už v práci, tak v hostitelské rodině. Na 

schůzkách jsme se také domlouvali, co za program budeme mít o víkendu a na jaký výlet 

zrovna vyrazíme. Jako první na našem dlouhém seznamu bylo město Portsmouth, ve kterém 

jsme bydleli a které jsme chtěli poznat ze všeho nejvíce. I když je Portsmouth studentské 

město, které je plné mladých lidí z různých koutů světa, jsme vzhledem ke koronavirové 

situaci byli jako jedni z mála studentů, kteří tam zrovna v tu chvíli pobývali. Další víkendy 

jsme trávili pokaždé někde jinde. Navštívili jsme například hlavní město Londýn, další 

přímořské město Brighton, nádherný blízký ostrov Wight, slavný Stonehenge, hrad Arundel a 

spoustu dalších nádherných míst. 

Z našeho tříměsíčního pobytu jsme byli všichni náramně spokojení. V práci jsme získali 

spoustu zkušeností, co se našeho oboru týče, našli si nové přátele, procestovali kus Anglie a 

hlavně, co je ze všeho nejdůležitější, jsme si vylepšili naši angličtinu. Jsme moc rádi, že nám 

stáž vyšla a všichni můžeme upřímně říct, že to byli zatím nejlepší tři měsíce našeho života! 
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