
Jako každý rok jsem si hledal 
před začátkem prázdnin nějakou 
vhodnou brigádu, nejlépe za 
hranicemi Česka, protože u nás 
nejsou zrovna štědří, co se výplat 
týče. Už od základní školy jsem si 
tímto způsobem vydělával a v 18 
letech jsem poprvé pracoval 
v Německu, kam jsem se podíval 
dva roky po sobě. Jediná věc, 
která mě omezovala a stavěla  
do složitější situace, byla 
jazyková bariéra, jelikož jsem se 
německy nikdy neučil, na rozdíl 
od angličtiny. Z toho důvodu 
jsem se rozhodl toto léto pracovat 
ve Velké Británii. Ještě jsem sice 
neměl pořádně vymyšleno, jak 
přesně tento plán uskutečním,  
ale můj cíl byl už jasný – najít 
si práci v zemi odpoledních 
čajových dýchánků!

Do začátku zkouškového jsem neměl čas 
nic hledat, až jsem se nakonec bál, že 
jsem mohl svou šanci na práci propást. 
Jednoho dne jsem však potkal po delší 
době kamaráda, který mi řekl o jeho plá‑
nu pracovat přes léto v  UK. Pověděl mi 
o  agentuře Czech ‑us, která právě práci 
v Anglii zprostředkovává. V tu chvíli jsem 
věděl, že přede mnou leží šance, na kte‑
rou jsem čekal. Ještě ten večer jsem kon‑
taktoval zástupce agentury, a  pak už to 
šlo ráz na ráz. Než jsem se nadál, tak jsem 
absolvoval cvičný skype pohovor s  paní 
Gabrielou, který měl prověřit mou úroveň 
angličtiny. A výsledek? Dostačující!

 Nic nebránilo v tom 
zvednout kotvy a vydat 
se přes moře do země 
gentlemanů.“

Následovalo už jen doladění formalit 
(vyplnění dokumentů a  objednání leten‑
ky) a nic nebránilo v tom zvednout kotvy 
a vydat se přes moře do země gentlema‑
nů. První věc, se kterou je nutno počítat, 
je zpoždění způsobené dopravou. Dojde 
k němu totiž vždy a všude bez ohledu na 
to, čím jedete (nejhůř na tom byly vždy 
spoje autobusů společnosti National Ex‑
press), letíte nebo plujete. Londýn je to‑
tiž zatraceně velké město, a tak je zdejší 
cestování někdy vážně nelehká zkouška 
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trpělivosti. Naštěstí se mě hned po příle‑
tu ujala paní Gabriela, která má ke všem 
účastníkům mateřsky starostlivý přístup. 
Všechno vysvětlí, se vším pomůže a ještě 
se celou dobu mile usmívá. Seznámila mě 
s Londýnem, za to jsem byl moc rád. Přijel 
jsem totiž sám do úplně nového prostře‑
dí bez jakéhokoliv know ‑how, jak to tam 
chodí. Aspoň, že jsem uměl ten jazyk. J

Po krátkém telefonátu ohledně schůzky 
pro získání National Insurance Number, 
s  nímž mi také pomohli, mě čekala prv‑
ní cesta overgroundem (příměstský vlak) 
do sídla Bohemia World, kde jsem měl 
zajištěné ubytování. Z  mého pohledu je 
nejlepší si moc nevymýšlet a  přijmout 
pokoj se spolubydlícím, stejně není single 
room žádný luxus. Na ty tři měsíce se to 
dá zvládnout a každá ušetřená pence se 
počítá. Většinou všichni pracují pět dní 
v  týdnu a  dva dny jsou volné. Vypusťte 
však z hlavy představu o všech volných ví‑
kendech, šichty plánují nadřízení a volný 
víkend by chtěl každý.

 Nečekejte, že hned 
někde začnete dělat 
generálního ředitele, 
ale když se člověk 
snaží, dokážou to 
zaměstnavatelé ocenit.“

Hned na druhý den jsem měl zařízený po‑
hovor na zmiňované Insurance Number. 
Když jsem ho měl konečně v kapse, mohl 
jsem se pustit do shánění práce. Jsou dva 
způsoby, jak se nechat zaměstnat. Zaprvé, 
pokud je člověk spíše pohodlný a nechce 
se mu někde něco obíhat a hledat, může 
se kompletně vložit do rukou agentury, 
která mu na základě svých kontaktů bude 

posílat pozvánky na pohovory různých fi‑
rem. Druhá možnost je pro vás v případě, 
že jste trochu iniciativní. To stačí obejít 
pár restaurací, skladů či pracovních agen‑
tur a  nová pracovní pozice je na světě. 
Nečekejte, že hned někde začnete dělat 
generálního ředitele, ale když se člověk 
snaží, dokážou to zaměstnavatelé ocenit. 
Je mnoho případů, kdy se z pobytu na pár 
měsíců stalo několik let.

 Anglická metropole 
je zkrátka město plné 
příležitostí, stačí je jen 
chytit za pačesy.“
Já jsem za tři měsíce vystřídal tři zaměst‑
nání. Když jsem se poprvé rozloučil se za‑
městnavatelem (z  důvodu neshod s  ma‑
jitelem), měl jsem druhou práci do dvou 
hodin od předešlé výpovědi. Napodruhé, 
když jsem odcházel (tentokrát z  pozice 
skladníka, jelikož mě práce nenaplňova‑
la), měl jsem už práci domluvenou týden 
dopředu a stal jsem se kuchařem ve steak 

house v samém centru Londýna. Anglická 
metropole je zkrátka pulzující město plné 
příležitostí, stačí je jen chytit za pačesy.

Stejně jako tři pracovní pozice jsem vy‑
střídal i tři adresy. Jsem asi věčně nespo‑
kojený člověk. J Nejdříve jsem obýval 
měsíc a půl single room v okolí Waltham‑
stow Central (tady pozor! kdyby vám chtě‑
li nabídnout pokoj na 13 Lily Road, radil 
bych dát od toho ruce pryč, bydlí tam to‑
tiž jeden velmi nevrlý, starý podivín, kvůli 
němuž opustilo danou adresu více lidí, 
včetně mě), potom týden v  single room 
kousek od centra s  úžasným výhledem 
na Big Ben a London Eye a nakonec skoro 
měsíc a půl ve Forest Gatu.

 Nakonec mi Londýn 
fakt přirostl k srdci.“
Můj pobyt ve Velké Británii byl naplněn 
úžasnými zkušenostmi, novými lidmi 
a  příhodami, kterým se budu s  kamará‑
dy ještě dlouho smát. Nakonec mi Lon‑
dýn fakt přirostl k  srdci. Během celého 
setrvání v  UK se mnou agentura zůstala 
v  kontaktu a  zajímala se o  to, jak se mi 
daří a zda jsem spokojený. Organizují i se‑
znamovací večírky, což přijde vhod, pokud 
ve městě nikoho neznáte nebo nemáte 
zrovna ideální spolubydlící na baráku.

Jakmile jsem poprvé vystoupil z autobusu 
a uviděl město se všemi davy okolo, cítil 
jsem se jako Otík, když přijel do Prahy. 
Bylo tedy velmi uklidňující vědět, že mám 
komu zavolat, když si nevím rady. Díky 
milému přístupu všech lidí z  agentury 
Czech ‑us je dojem z  neznáma snesitel‑
nější a  přizpůsobení se novému prostře‑
dí je mnohem rychlejší. Pro ty, kteří tedy 
nemají žádné zkušenosti se zahraničními 
stážemi, jedou sami nebo nemají v Anglii 
známé, je vycestování s  Czech ‑usem tou 
správnou příležitostí, jak tu strávit prázd‑
niny a ještě si vydělat. 
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