
Barbora Tomalová, The Groundlings Theatre, Anglie – Portsmouth 

Letos po dobu celého května jsem absolvovala pracovní stáž v Anglii, ve městě Portsmouth. Portsmouth se 
nachází na jižním pobřeží Velké Británie. Je hlavní loděnicí a základnou britského královského loďstva Royal 
Navy a rodištěm spisovatele Charlese Dickense.  

Stáž jsem absolvovala díky naší Střední škole designu a módy a programu Erasmus+. Po dobu celého měsíce 
jsem pracovala v divadle Grounglings jako výpomoc v takzvané Wadrobe (kostymérna). V tomto divadle se 
konají klasická představení, ale využívá se i jako divadelní kroužek pro děti. Divadlo také pořádá svatby.  

Mojí pracovní náplní bylo barvení částí kostýmů pro nadcházející představeni Coriolanus, vyrábění klobouků 
pro představení My Fair Lady, kdy klobouky musely být černo-bílé nebo naopak, vždycky jsem sundala z 
klobouků staré ozdoby a připevnila nové, někdy bylo potřeba klobouk nejdříve potáhnout černou nebo bílou 
látkou. Spravovala jsem také staré kostýmy, přišívala jsem jim knoflíky, spravovala průramky, utržené mašle 
nebo vydřené díry od používání nebo jsem čistila kostýmy od nečistot, především kvádra pro představení My 
Fair Lady.  

Na stáži jsem se naučila pracovat s klobouky, nikdy jsem neměla možnost je zdobit nebo potahovat látkou vždy 
jsem pracovala pouze s oděvy, takže tohle pro mě byla velmi příjemná změna. Také jsem se dozvěděla, jak to 
chodí při zkouškách kostýmů pro nadcházející představení či při přípravě natáčení traileru. Ze svých zkušeností 
jsem využila znalost přišívání knoflíků, spravování průramků či vzniklých děr z důvodů častého nošení.  

Díky častému komunikování s lidmi jak v divadle, tak i v mé hostitelské rodině se moje angličtina velmi 
zlepšila. Jsem si jistější při komunikování, zvládám mluvit plynuleji a naučila jsem se hodně slovíček, jak 
odborných, tak i slangových.  

Byli jsme ubytováni u hostitelských rodin. Naše měsíční náhradní rodina byla velmi milá, rádi jsme si s nimi 
povídali a rozebírali, jak jsme se přes den měli a co jsme zažili. Jídla byly velmi dobré, na snídani jsme si mohli 
udělat, co jsme chtěli a na večeři jsme měli vždy teplá jídla jako například těstoviny, kuře s bramborem nebo 
typické fish and chips.  

Volný čas jsme trávili na pláži a procházením celého města. Navštívili jsme muzeum Mary Rose, Spinnaker 
Tower a také Londýn a Brighton.  

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, MHD po celém Portsmouth, cestu z České republiky do 
Anglie a dostali jsme také kapesné, které jsme využili na další výdaje.  

Na tuhle stáž jsme se připravovali na speciálních kurzech, kdy nás naše paní učitelky připravily na situace, které 
mohou v průběhu stáže nastat. Obohatili jsme si slovní zásobu slovíčky a frázemi, které jsme potřebovali na 
letišti nebo v případě návštěvy nemocnice.  

Za tuhle možnost vycestovat na měsíc do zahraničí jsem velice vděčná. Měla jsem šanci poznat britskou kulturu 
a taky to, jak vypadá práce v zahraničí v mém oboru. Nejvíc ráda jsem, že jsem zvládla všechno cestování a 
zorientování se v cizím prostředí, protože tohle nikdy nebylo to, v čem bych vynikala. Zažila jsem spoustu 
skvělých zážitků jako je cesta letadlem nebo poznání lidí ze všech možných míst Evropy.  

 


