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Spojené království, Portsmouth, 4 týdny 

Děkuji střední škole designu a módy a programu Erasmus+ za příležitost zúčastnit se. 

Paraffin, je společnost, která funguje hlavně digitálně, a osobně pořádají workshopy. Mají několik poboček po 

celém světe a asi cca 50 zaměstnanců. Tvoří motivační videa, a „toolkity“ které prodávají. 

V Portsmouth mají menší kancelář, kde sedlí ředitelka Pamila Hamilton se svým manželem, který edituje videa. 

Oba jsou vysoce profesionální a zdvořilí. 

Hlavní náplní byly workshopy, pomáhala jsem s přípravami, průběhem a později zpracovaní materiálů 

(přivítání hostů, asistence či řešení technických problémů, zapisování poznámek, tvoření PowerPoint prezentací 

a Word dokumentů) a jaké používat výrazy. Naučila jsem se, jak zacházet s lidmi a jak zachovat klid při nějaké 

poruše. Moje angličtina byla už na plynulé úrovni. To ale neznamená že se mi nezlepšila. Mohu říci, že se mi 

nejvíce zlepšila pohotovost na reagování a rychlé odpovídaní, a přitom používání složitějšího vyjadřovaní. 

Dále se mi zlepšil důraz na výslovnost a správné používání. 

Ubytování bylo fantastické, bydleli jsem u páru kolem 50 let a byli úžasní. Rádi si s námi povídali, dávali nám 

tipy a celý dům byl obrovský a vždy uklízený. Prali nám každý týden, a i převlékali povlečení. Na stravu se nás 

vždy ptali, co nemáme rádi a jestli chceme něco specifického. Jídlo bylo úžasné, velice mi chutnalo (a to je od 

někoho, kdo moc nejí). Když nám něco po ochutnání nechutnalo vůbec se nezlobily a pamatovali si to, takže 

příště uvařili něco jiného. První víkend jsme jeli do Londýna na celý den za 80liber a bylo to úžasný, viděli jsme 

Big Ben a Westminsterský palác. V Londýně jsme taky byly v Národní galerii. Další víkendy pořádala akce 

agentrua IBD, jako večeře ve Fish & Chips. Na ostatní jsem nešla, ale v nabídce byly laser games a výlet do 

Stonehenge. Ve volném čase jsem procházela obchody a město, nakupovala dárky v Poundshopu (což u nás nic 

takového není) a chodila ven se spolužáky, se kterými jsem letěla. 

Díky grantu jsem skoro nic neplatila. Všechno bylo pokryto, pobyt, strava, letenky a MHD. Před odletem jsem 

chodila na přípravné kurzy, kde jsme trénovali a vysvětlení, jak se v Anglii chovat a co očekávat. Dále tu byli 

internetové testy od OLS. 

Ze stáže jsem úplně nadšená, jsem moc ráda že jsem měla tu možnost jet. Kdybych mohla, jela bych znovu takže 

pokud někdo váhá, doporučuji jet. Můj největší úspěch bylo překonání úzkosti a být samostatná, rozhodně mě to 

změnilo. Manažerka ve firmě byla se mnou spokojená, napsala mi dopis a dala mi na sebe kontakty, abychom 

zůstali ve spojení. První týden jsem se nejmíň čtyřikrát ztratila, ale díky Google mapám jsem se nějak domů 

dostala. Kdo nemá data, doporučuji na stáž zakoupit. 


