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28/04/18 jsem odjel na pracovní stáž do Anglie, konkrétně do Portsmouthu a to na 
necelý měsíc, takže takový 4 týdny. Na tuhle stáž jsem se dostal díky mojí škole 
kterou je OA Satalice, a samozřejmě díky programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v Marry Rose Museum, což bylo muzeum jedné válečné lodi a to 
byla Marry Rose. Bylo to moderní muzeum pro hlavně školní, dětské akce ale také 
pro všechny které zajímalo historie a lodě.  

Z počátku jsem chodil po celém muzeu s deskami a otázkami ohledně Marry Rose, 
a pokoušel se dozvědět co nejvíce inormací co se vlastně stalo roku 1545 
v Portsmouth mezi Francií a Velkou Británií. Po pár dnech jsem byl už připraven 
dělat něco pořádného pro firmu ale hlavně pro sebe. A tak jsem se přesunul 
k pokladně, a recepci dohromady, prostě to bylo místo kde se prodávaly lístky a 
poskytovaly všelijaké rady, a zaběhlí zaměstnanci tomu říkali „fan desk“ takže ze 
začátku jsem byl trochu zmatený, co vlastně myslí tím fan deskem a pak mi to 
došlo. No a mojí pracovní náplní bylo obsluhovat návtěvníky muzea, prodávat jim 
lístky nebo když si je koupili už předem tak je jenom zkontrolovat, a zadávat do 
počítačového softwaru, kolik lidí denně navštíví tohle krásné muzeum. A když byla 
práce ve skladu se zbožím, co se prodávalo na prodejně jako suvenýry, tak jsem 
odváděl práci o kterou mě poprosili, občas jsem vynesl i odpadky, ale byl to jenom 
papír takže nic páchnoucího. 

Naučil jsem se spoustu nových věcí a poznal, jak funguje práce v zahraničí, proč je 
dobré odcestovat a naučit se novým věcem, když máme příležitost. Určitě jsem rád 
za komunikaci v angličtině, naučil jsem se porozumět a reagovat, více premýšlet a 
hlavně mluvit. 

Co se týče ubytování tak tam můžu hodnotit jenom kladně. Bydlel jsem 
s kamarádkou ze školy, každý měl svůj pokoj, stravoval jsem se dole v jídelně, 
mohli jsme chodit na zahradu a tam odpočívat, naše hostitelská maminka byla moc 
laskavá a hodná, každý den se nás ptala jak bylo v práci, jak se máme, jaké to je 
tady v České Republice, na naší kulturu, tradice atd. Měli jsme hezké konverzace a 
nenudili jsme se. 

Stáž se mi moc líbila, jsem rád, že jsem dostal možnost uvidět jiný styl žití, jinou 
kulturu, jiné lidi, jiné jídlo, které bylo dobré. Nechápu, proč si všichni stěžují na 
anglická jídla. Portsmouth je moc krásné město, jak přes den tak i přes noc. 

 

 

 


