
 
 
 
 

Aneta Šiklingová, Groundlings theatre, Velká Británie 
 

Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost vycestovat na 4 týdny do zahraničí. Z možností vyjet do tří zemí 

jsem byla vybrána do Anglie, konkrétně města Portsmouth. Poděkování za možnost zúčastnit se stáže vděčím 

nejen programu Erasmus+, ale také Střední škole designu a módy v Prostějově, kde studuji. 

Na stáži jsem pracovala v Groundlings theatre, což je dobrovolnické divadlo, které se snaží spojit generaci lidí 

v důchodu s především malými dětmi, a to hlavně díky jejich zájmu o 

herectví. Divadlo hraje známé hry a pořádá zde hodně kulturních akcí, 

jako jsou např. svatby apod. V divadle jsem měla za úkol malovat kulisy, 

ale pomáhala jsem také v kanceláři, v kostymérně a s celkovým chodem 

divadla. V divadle jsem si vyzkoušela nejen různé techniky malby, ale 

také i další práci v divadle jako třeba práci v kostymérně, kanceláři apod. 

Vyzkoušela jsem si malbu např. marble efektu, malbu na tématickou 

pohádku nebo malbu panelů na Shakespearovské představení. 

Stáž mi přinesla lepší dorumění a komunikaci v angličtině, ale také jsem 

si při práci vyzkoušela různé techniky malby, které jsem předtím 

nedělala. Kromě práce v divadle a menším zjištění, jak takové 

dobrovolnické divadlo 

funguje, jsem poznala i život Britů a kulturu.  

Bydleli jsme po dvou v rodinách, kde se nám kromě jejich skvělé 

péče se nám také dostávalo dobrého jídla, kdy jsme dostávali 

převážne typické anglické jídlo složené např. z hranolek, fazolí, 

kuřecího masa, toustů apod. Volný čas jsme většinou strávili 

poznáváním města a pláže, navštívili jsme místní Mary Rose 

museum, místní podniky atd. Absolvovali jsme výlet do Londýna, 

kde jsme si prohlédli místní památky, Národní galerii apod. 

Díky grantu jsem měla hrazené nejen ubytování, ale i letenky a polopenzi, což mi přijde skvělé, že nemusíte 

financemi zatěžovat rodiče.  

Před stáží bylo potřeba chodit na přípravné kurzy, kde jsme probírali nejen nová slovíčka a gramatiku, což se 

vždy vztahovalo k určitému tématu, které nám bylo užitečné při cestování. Dále jsme museli projít přípravnými 

online kurzy OLS, které mi konkrétně třeba hodně pomohly ve slovíčkách a gramatice.  

Jsem moc ráda, že jsem se stáže zúčastnila, jelikož mi to dalo hodně co se týče nejen domluvy v cizím jazyce, 

ale hlavně zkušenost, jaké to je pracovat v cizí zemi a zjistit, jak takový běžný život Britů může vypadat. Stáž 

doporučuji všem, co chtějí zažít něco nového a nebojí se nových zkušeností, které tam určitě získá. 


