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Díky naší škole - Obchodní akademie Praha s. r. o.  a programu Erasmus+ jsem se zúčastnila stáže v Anglii, 
konkrétně v Portsmouthu, plně hrazenou EU.  V Portsmouthu jsem strávila celý měsíc. 

 Do požadavků na práci jsem napsala, že bych ráda pracovala ve firmě, která se zabývá žurnalistikou. 
Agentura mi vyšla vstříc a zařídila mi práci v online novinách Gosport Globe.  Již od prvního dne mě můj 
šéf – Robin i všichni ostatní spolupracovníci mile přijali a zaškolili mě. Práce mě opravdu bavila, vytvářela 
jsem různé prezentace, vyřizovala e-maily, vypalovala jsem soubory na CD, upravovala obrázky do 
správných velikostí, aby se vešly k článkům a spoustu dalších zajímavých věcí. A vzhledem k tomu, že 
jsem do práce jezdila na trajektu, užívala jsem si i cestu tam.  

Zpočátku jsem se trochu bála ubytování. Bála jsem se, že si s rodinou nebudu rozumět, že bude moc 
přísná, nebo že se ne vždycky pohodneme. Ale opak se stal pravdou. Paní Tanya, která nás ubytovávala, 
byla moc milá. Každý den nám vařila veliké večeře různého druhu, pouštěla nás ven, když jsme chtěli a 
dokonce si s námi i často povídala, jako by nás znala už léta.  

Vzhledem k tomu, že jsem tam měla i spoustu kamarádů ze školy, společně jsme každý večer chodili 
například k pláži, na bowling, do centra a třeba i do nedalekého skateparku. Řekla bych, že o zábavu jsme 
měli postaráno.  

Poslední dny v Portsmouthu pro mě byly srdcervoucí. Vůbec se mi nechtělo domů. Moc ráda jsem 
poznala jinou kulturu, spoustu nových lidí a získala jsem zkušenosti nejen pracovní, ale i zkušenosti, co se 
týče jazyka, orientace v cizím prostředí a mnoho dalších.  

Myslím si, že mi stáž přinesla o dost více, než jsem vůbec čekala. Otevřela mi dveře do světa. Na celý ten 
měsíc budu vzpomínat hodně dlouho a doufám, že se do Portsmouthu minimálně ještě jednou podívám. 

 


