
 
 
 

Eliška Vláčilová – Company of Makers, Anglie 
Zahraničí stáž jsem absolvovala v přístavním městě Portsmouth ve Velké Británii, a to od 4.5. – 1.6. 2019. Na 

tuto stáž jsem se mohla vypravit díky Střední škole designu a mody a také díky programu Erasmus+. Pracovala 

jsem v malé firmě s názvem Company of Makers, která se zaměřuje hlavně na pomoct vojenským veteránům 

s navrácením se zpět do běžného života. Dělají pro tyto veterány workshopy, ale 

také mají workshopy pro školy, ve kterých se snaží dětem přiblížit práci v armádě 

a naučit je pracovat s šicím strojem. Firma tvoří ze starých uniforem, signálních 

vlajek a dalších již nepoužívaných armádních textilií. Z těchto látek vytváří 

hlavně bytové doplňky v podobě polštářů, ale také třeba nákupní tašky nebo 

zástěry. Jak jsem již zmínila firmička je velmi malá, má jen dva hlavní vedoucí, 

kteří celý koncept vymysleli a dvě zaměstnankyně. Mým úkolem po čas stáže 

bylo tvořit zástěry ze starých uniformních košil.  Ocenila jsem schopnost, že 

dovedu sama tvořit střih, pracovat s overlockem a šicím strojem. Díky tomu, mi 

vedoucí projevila důvěru a nechala mě pracovat samostatně. Nejprve jsem odpárala kapsy z košile, kterou jsem 

následně rozstříhala, protože na zástěru bylo třeba jen zadní díl. Vyznačila jsem si střih pomocí papírové šablony 

a potom jsem žehlila, špendlila, měřila, obnitkovala a v závěru šila na stroji. Naučila jsem se hlavně vyřešit časté 

problémy při tvorbě bez pomoci další osoby. Také jsem si vyzkoušela, jak ve skutečnosti může vypadat práce 

v provozu. Stáž mi také velmi pomohla se zlepšením v jazyce. Zbavila jsem se strachu z dělání chyb při 

konverzaci, zvětšila jsem si slovní zásobu o odbornou terminologii a také se naučila spoustu britských přísloví.  

Co se týče ubytování a stravy, byla jsem nad míru spokojená. Hostitelská rodina byla velmi vstřícná, ochotná, 

přátelská a starostlivá. Jídla jsme měli i víc, než bylo třeba, takže jsem večer chodila 

pravidelně běhat, abych nepřijela o 20 kg těžší. Kromě běhání, jsem se ve svém 

volném čase snažila prozkoumat, co největší část města. Nebála jsem se navazovat 

konverzaci s místními lidmi, takže jsem získala i pár kontaktů, ale hlavně jsem se 

dozvěděla více o běžném životě. Také jsme hned na začátku stáže navštívili hlavní 

město Londýn a měla jsem tak možnost vidět třeba slavné divadlo The Globe.  

Z grantu od EU jsme měli zaplaceno ubytování se stravou, hromadnou dopravu po 

městě i letenky do Anglie a zpět. 

 Díky přípravným kurzům, absolvovaným před odletem, jsem si rozhodně zlepšila psaný projev, hlavně, co se 

týče správnosti gramatiky. Často jsme totiž měli na kurzech za úkol napsat text na dané téma a také jsme 

dostávali pracovní listy na procvičování. 

 Za stáž jsem velmi vděčná. Pomohla mi, se ještě více otevřít sociálnímu životu, nebát se začít konverzaci s lidmi 

na ulici a také být otevřená nový věcem, co v životě přichází. Mým úspěchem na stáži bylo dokončení 42 zástěr, 

ale hlavně získání pracovních kontaktů. Nejvíce mě zaujalo, jak jsou Angličani upovídaní, oblíbené téma je 

jejich stále měnící se počasí. Stávalo se mi prakticky každý den, že si ke mně v autobuse přisedla nějaká starší 

paní a zahájila se mnou diskusi o tom, jak je dnes větrno. 


