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PRAXE – LONDÝN 

NEDĚLE 2. ÚNORA 2014 

Naše letadlo mělo odlétat ve 14:35 z Letiště Václava Havla, ale mělo asi 15 minut zpoždění. Let byl fajn 

a rychle utekl. Letěli jsme fialovo-růžovým letadlem společnosti WIZZ AIR a jelikož jsme letěly jen 

v ženském složení, tak se letadlo samozřejmě všem líbilo. 

Po přistání jsme zjistily, že v Anglii je daleko lepší počasí než u nás. Bylo krásně teploučko a svítilo 

sluníčko. Na letišti jsme si nechaly všechny zkontrolovat doklady a šly jsme před vchod na letiště, kde 

si nás vyzvedl pán z ADC College a mikrobusem nás odvezl k ADC College, kde si nás vyzvedly rodiny. 

Naše rodina (moje a Irči Andělové) se jmenuje Coyne a bydlí v ulici De Havilland Road (Edgware). Naší 

rodinou jsou: Breeda, jení manžel a jejich 2 psi – Trixy a Tiny. 

Po cestě domů se nás Breeda ptala na hromadu věcí, když jsme dorazili domů, pomohl nám pán nahoru 

s kufry a Breeda nám ukázala malý, ale útulný pokojíček, kde bydlíme, ukázali nám televizi, přinesli 

prodlužovačku, ukázali skříně v pokoji a společnou koupelnu. Poté jsme s Irčou začaly vybalovat.  

Po nějaké době jsme šly na večeři, která byla výborná, měly jsme brambory s kuřecím masem na 

přírodno a zeleninou a potom jsme dostaly ještě zákusek v podobě zmrzliny. 

Po večeři s námi Breeda zašla nahoru a zajímala se o to, kam půjdeme do práce a říkala nám, na co si 

máme dávat pozor a že se máme do 21:00 vykoupat a do 22:00 můžeme být na WIFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Už nad pevninou Obrázek 1:A letíme 
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PONDĚLÍ 3. ÚNORA 2014 

Poté, co jsme se probudily, jsme šly na snídani (dostaly jsme cereálie s mlékem a mohly jsme si vybrat, 

jestli chceme čaj, kávu nebo džus. Já jsem si vybrala čaj, ale nebyl dobrý, byl moc vodový. 

Po snídani nás pan Coyne doprovodil do ADC College, kde jsme se měli všichni sejít kvůli různým 

informacím. Pán nás doprovodil na autobus číslo 114 směr Ruislip, vystoupili jsme na zastávce Kenton 

Library, kde jsme přestoupili na autobus H10 směr Harroweald Hight Street a tam jsme vystoupili a šli 

k ADC College. 

V ADC College jsem se dozvěděla, že mi změnili firmu a úplně směr jízdy a paní Kyselová by mi to sama 

ani neřekla, dozvěděla jsem se to jen díky tomu, že řekla, že budu mít na oyster card pouze 4. – 5. zónu 

a má původní firma byla v 1. zóně. 

V ADC jsme byli cca do 12 hodin a pak jsme si každý jel vyzkoušet svou cestu od ADC do práce. Má cesta 

byla celkem fajn, jela jsem metrem ze stanice Harrow and Wealdstone, směr London Euston a 

vystoupila jsem ve Wembley Central a šla jsem na autobus číslo 92, který mi zastavil cca 500 metrů od 

mé „nové“ firmy Realm Flooring. Jelikož jsem si nebyla jistá, zda se jedná přímo o mou firmu, zašla 

Obrázek 2:Letadlo 

Obrázek 3: Náš pokoj 
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jsem se zeptat na recepci, a dokonce mě zavedli i nahoru do kanceláře, jen nevěděli, že mám zítra 

nastoupit na praxi. Potom jsem jela zpátky do ADC a tam jsme se nakonec ve 4 hod. všichni sešli a šli 

jsme společně nakupovat do Primarku. 

Kolem půl šesté jsme s Irčou sedly na autobus 114 a jely domů. Doma jsme dostaly k večeři brambory 

s mletým masem s cibulí a se zeleninou, tak jsem řekla, že cibuli nejím a vzal to v pohodě. 

 

ÚTERÝ 4. ÚNORA 2014 

Snídaně byla stejná jako v pondělí a já kolem 7:45 vyrazila z domu na zastávku The Highland na autobus 

číslo 114. Ten jel až po půl hodině a vystoupila jsem na zastávce Queensberry station, kde jsem 

přestoupila na metro Jubilee line, odkud jsem jela do stanice Wembley park a pak jsem šla pěšky do 

firmy. 

Ve firmě jsem se zapsala na recepci a přišla si pro mě Marina Marini - Italka, se kterou jsem celý tento 

den pracovala v kanceláři. Dělala jsem kopie účtenek a faktur a vše následně naskenovala a uložila 

v počítači do určité složky pod určitým jménem. Po naskenování jsem tyto dokumenty skartovala. Toto 

byla má celodenní práce. Má pracovní doba byla od 9:00 hod. do 17:00 hod. Mým šéfem byl Ryan 

L´Estrange – Australan, příjemný muž, ale bohužel jsem mu strašně špatně rozuměla, Marina mě však 

uklidnila, že když nastoupila do této práce, také měla problémy mu rozumět. Dalšími osobami ve 

společnosti byli: Cris, Steve (oba – contact manager), Les (supervisor of the manager), Ben (apprentice) 

a Mark (estimator). 

Na obědě jsem byla s Marinou, která mi ukázala nákupní centrum blízko Wembley stadionu a koupila 

jsem si v Tescu sendvič. 

Z práce jsem odešla v 17:10 a dorazila jsem domů v 17:50. K večeři jsme měli brambory, párky a fazole 

s cibulí. Omluvila jsem se Breedě, že cibuli nejím (předchozí den u toho byl pouze její manžel). Jako 

zákusek  jsme dostaly kompotovanou hrušku, banán a na tom šlehačku. 

Po večeři nám Breeda jela autem ukázat, kudy můžeme každá jít, když bychom chtěly jít pěšky na 

metro, já na Queensbery a Irča na Burn Oak. 

Obrázek 5: Realm Flooring Obrázek 4: Wembley stadium - hned u Realm Flooring 



Běhavá Pavla 

4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 5. ÚNORA 2014 – PÁTEK 7. ÚNORA 2014 

Středa, čtvrtek i pátek probíhaly stejně jako úterý. Má náplň práce byla stejná, jen se dobře povídalo 

s Marinou. Povídaly jsme si o rozdílech v Anglii, Itálii a Čechách a o různých dalších věcech. 

Ve čtvrtek jsem mohla jít dřív, protože jsme měli od 16:00 v ADC College mentoring. 

 

SOBOTA 8. ÚNORA 2014 – NEDĚLE 9. ÚNORA 2014 

V sobotu jsme vyrazily všechny společně s paní učitelkou Martinkovou na výlet po památkách Londýna. 

Počasí bylo hrozné, každou chvíli pršelo a foukal silný vítr, takže typické anglické počasí. Viděly jsme 

památky jako Tower Bridge, Buckinghamský palác, Westminsterský palác, Big Ben London Eye a další. 

Obrázek 7: Queensberry station Obrázek 6: Marina Marini 

Obrázek 8: Na večeři Obrázek 9:Večeře 



Běhavá Pavla 

5 
 

V sobotu večer mě už skolilo počasí a dostala jsem teploty, proto jsem celou neděli proležela a nemohla 

se nikam podívat. 

 

 

PONDĚLÍ 10. ÚNORA 2014 – PÁTEK 14. ÚNORA 2014 

Další týden probíhal stejně jako ten předchozí. Jen v pátek jsem končila dřív v práci. V pátek jsem díky 

zpoždění metra musela volat do práce a omluvit se, že přijdu později a byl to tedy zážitek. Marina 

bohužel v pátek nedorazila do práce z důvodu nemoci, a tak jsem se s ní nemohla rozloučit. Ryan se se 

mnou rozloučil se slovy: „Thank you very much“ a předal mi krásnou bonboniéru. 

Po práci jsem jela do ADC College, kde nám předali certifikáty, my jsme odevzdali vyplněný dotazník a 

ptali se nás, komu se tu líbilo, kdo by tu ještě zůstal a kdo by jel znovu. Na první otázku se nás přihlásilo 

asi 5, na druhou jen já a kdo by jel znovu – jen já a Irča, což mě celkem překvapilo, protože se mi 

v Londýně moc líbilo a přijde mi to jako úžasný zážitek. 

 

 

Obrázek 8:Tower Bridge Obrázek 11:Tower Bridge s Irčou 

Obrázek 9:Veverka v parku u Buckinghamského paláce Obrázek 10:Tower 
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SOBOTA 15. ÚNORA 2014 

V sobotu jsem si s Irčou dobalily a vyrazily jsme na nádraží  Kings Cross a ukázala jsem jí Wembley.  

Breeda nás odpoledne odvezla k ADC College a nabídla nám, abychom, když někdy budeme s Irčou 

v Londýně, zašly na čaj. Breeda byla úžasná žena, která se o nás moc hezky starala. 

Obrázek 11:Ryan, Les, Ben Obrázek 12:Recepce 

Obrázek 13:Bomboniéra od Ryana Obrázek 14:Marini kancelář 

Obrázek 15: V ADC s certifikáty Obrázek 16: U London Eye ze soboty 
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Letadlo nám mělo odlétat ve 21:25 tamějšího času, ale mělo zpoždění a do České republiky jsme 

přiletěli kolem 1. hodiny ranní. 

 

  

Obrázek 17: Nádraží v Kings Cross Obrázek 18: Obchod Harryho Pottera 

Obrázek 19:Nástupiště 9 a 3/4 

Obrázek 20: Poslední pohled na Wembley stadium 
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SHRNUTÍ PRAXE V LONDÝNĚ 

Pro mě osobně je tento zážitek nezapomenutelným. Určitě bych si tuto zkušenost znovu 

zopakovala a všem bych doporučila, pokud mají tu možnost, jet. 

Obrázek 21: Poslední pohled na Londýn 


