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Prohlášení	  
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu  
autora je zakázáno. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu  
a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autork za ně nenese žádnou  
zodpovědnost.  
 
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou  
pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.  
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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Pár	  slov	  na	  úvod	  
Nejdříve bych vám chtěl pogratulovat za to, že jste se odhodlali udělat změnu ve svém životě.  

Zakoupili jste si tuto eKnihu (eBook) z nějakého důvodu, jestli je to změna v  životě, vidina poznání 
něčeho nového, nebo jste to už zkusili a nefungovalo to, tak to zkoušíte znovu, nebo ať je tím důvode 
třeba jen zvědavost, tak máte před sebou eBook s osvědčenými a řadou let prověřenými radami, tipy a 
postupy, které vám pomohou v začátcích v Británii.  
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1.	  Proč	  odjet?	  	  
Důvodem, aby člověk začal vůbec přemýšlet nad změnou obecně, bývá nějaká změna v životě. Nebo také  
dobrá zkušenost druhých. Ta probudí to, co je ve vás ukryto. Probudí touhu po něčem novém, lepším,  
touhu po poznání. 
 
Mně osobně zahraničí vždy přitahovalo jako magnet. Pověstná vůně dálek, 
vyzkoušet něco nového a poznání něčeho neznámého ve mě 
probouzí energii a chuť k životu. 
 
Proč jsem si vybral Anglii? 
Ve škole jsem se učil angličtinu (kterou jsem ale moc 
neovládal), k práci člověk nepotřeboval žádná víza a také 
Británie je jen 2,5 hodiny letu z České Republiky. Ve 
srovnání s USA, Austrálii nebo Novým Zélandem to 
byla hra na jistotu. Cokoliv se pokazí nebo se mi tady 
nebude líbit, jsem za chvíli doma. Náklady jsou mnohem 
nižší a až se oťukám a naučím jazyk, můžu vyrazit třeba 
zrovna do té Austrálie. Ale na poprvé jsem chtěl být blíže 
domovu, přece jen mi bylo 22, vyrazil jsem sám a ještě 
jsem se necítil na to, že mohu pokořit celý svět :-)  
Nakonec mě Británie učarovala svou kulturou a způsobem života natolik, že jsem se tam “zdržel” 8 let 
a stále tam mám spoustu aktivit, i když trávím většinu času v Česku se svou rodinou. 



_________________________________________________________________________________________      Adam Wojnar    

www.huradosveta.cz   7 

Váš důvod, proč se chystáte na cestu do Británie, může být jakýkoliv. Nejčastěji to však je naučit 
se anglicky, poznat rozdílnou kulturu, zvýšit životní úroveň, vydělat si peníze, osamostatnit se, vyzkoušet 
něco nového nebo třeba vykročit z davu.  

Já vás zde mohu ujistit, že když budete provádět vše, jak je zde uvedeno, tak nejen že si ušetříte 
spoustu trápení, které život v cizí zemi může přinést, ale také celý proces velmi urychlíte a 
dokonce můžete předstihnout i ty, kteří se po několika letech strávených v Británii nemohou stále hnout  
z místa a potácejí se v kruhu, jako by přijeli teprve nedávno. 
 
Když jsem začínal v Británii, pamatuji si, že jsem měl potíže s jazykem, nemohl jsem se prosadit, 
chodíval jsem domů s pocitem jakési vyprahlosti, protože jsem dělal práci, 
která mě nebavila. Člověk má pak pocit, že důvod, proč odjel do jiné země, 
postrádá smysl. V této době jsem měl jen lepší základy angličtiny a práci jsem 
si nemohl vybírat. Jsem jedním z těch, pro které je to, co v životě dělají a kde 
pracují, velmi důležité, dokonce důležitější než samotný výdělek. 
 
Než se mi dostaly do ruky publikace předních světových odborníků na téma 
úspěchu v životě, psychologie a financí, nevěděl jsem, že dělám spoustu věcí 
špatně. Nevěděl jsem, že je možnost jakéhosi výběru, možnost upravit si 
svou budoucnost. Měl jsem do té doby špatné návyky, neměl určeno, co chci 
v životě dokázat, a už vůbec jsem nevěděl jak. 
 
Pro to, abych napsal tento eBook, jsem se inspiroval vlastními zkušenostmi s lidmi, kteří žijí nebo 
žili v zahraničí. Proč někteří nedělají to, o čem vědí, že je pro ně a jejich budoucnost dobré?  

Tento eBook vznikl 
na základě mých 
vlastních 
osmiletých 
zkušeností s 
životem ve Velké 
Británii. 
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Proč spousta z nich leží doma na sedačce a jen mluví o tom, že někdy vyjedou za zahraničí a zkusí tam 
štěstí? Většinou za tím stojí lenost, nepřipravenost a představa, co všechno je na cestě čeká. Tito lidé 
nevědí, kam jdou, a vzdávají se, když přijdou první nesnáze. To je důvod, proč nyní předkládám tyto 
nezbytné informace jako na dlani.Za celou dobu práce s lidmi jsem 
zpozoroval, že určité skupinky mají něco společného. Je to 
něco, co nedělají správně. Další skupinou jsou naopak ti 
úspěšní, nemusí se honit za každou librou, eurem, dolarem 
nebo čím chcete a i tito lidé mají také něco společného. Je 
to jakási formule, která funguje, je individuální, ale má 
vždy společný základ.  
 
Objasnili se problémy, proč se lidé jako já nebo vy 
setkávají s různými potížemi na cestě za svým cílem, 
proč se některé věci neustále opakují a my běháme 
v kruhu pořád dokola, aniž bychom si toho byli vůbec 
vědomi. Ptali jste se někdy, proč někteří, přes 
veškerou snahu, se stále cítí, že jsou na začátku a 
proč zase jiní, mnohem jednodušeji zvládají překážky s 
bravurou a jdou kupředu? Já jsem si tyto otázky 
pokládal a nyní se s vámi podělím o odpovědi. 

V tomto eBooku najdete informace, jak začít ve Velké Británii, co je nutné 
zařídit, čemu se vyhnout. Vše vám pomůže k tomu, abyste jste celý proces značně urychlili a co více, 
abyste od začátku dělali vše správně. Nabízí rady na složení životopisu a ověřený způsob hledání 
zaměstnání. Dále se dočtete jak si najít bydlení, jaké otázky byste mohli slyšet na pohovorech, jak hledat 
zaměstnání, jak si naplánovat cestu, co vyřídit před odjezdem, přehled jak cestovat po Británii až po 
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vyřizování občanství a mnoho jiných tipů. Ať už mnoho informací znáte, protože už jste v Británii byli, 
nebo se tam teprve chystáte, tak při čtení prosím nešvindlujte! 
 
Jde o vás a vaši budoucnost. Jestli si tyto texty pouze pasivně přečtete, nic vám nedají a budete naštvaní,  
že jste vyhodili peníze za tento eBook, který vám nepomohl. V takovém případě však nejde o eBook  
samotný, ale jde o to, co s informacemi, jež se dozvíte, sami uděláte a jak s nimi naložíte. Záleží na 
inspiraci, proč jste se pustili do čtení. 
 
Při čtení mějte na vědomí, že každý z nás je tak trochu naprogramován k tomu, aby švindloval. Aby  
nedával pozor, co se mu říká, a hlavně, aby vše vypadalo jen tak naoko, jak jsme tomu učeni už odmala.  
  
Nevěříte? Popřemýšlejte nad tímhle: když jste byli malí a doma vám rodiče řekli, ať si uklidíte pokoj, co  
jste udělali? Ruku na srdce. Uklidili jste si? Nyní ještě jednou, co jste udělali, když vám to bylo řečeno,  
jen tak, ať si uklidíte? Odpovězte si. Věřím, že většina dětí si po sobě uklidí, až když jim je vyhrožováno,  
například tím, že nemohou jít ven. Pak se seberete a hodíte nepořádek někam, aby ho nebylo vidět,  
prostě jen tak naoko. Nebo v práci, aby vás nenachytal šéf, který jde kolem, dáte si přes Facebook nebo  
zprávy na Googlu pracovní dokument a vše zamaskujete.  
 
Je to tak nějak i u vás? Není? Tak ještě jeden příklad za všechny. Snad jsme všichni chodili do školy. Co  
se tam po nás chtělo, znalosti? Nejsem si jistý, především to byly výsledky a známky. Tak si prostě 
napíšeme tahák a školu ošidíme a vypadá to, že vše máme v malíku. Tak nějak to vypadá s většinou z  
nás. Jestli to není váš případ, zavřete notebook nebo vypněte počítač, zřejmě už máte vše, co v životě 
potřebujete, a tento eBook už nemusíte číst. Dejte ho svému kamarádovi nebo kamarádce. 
Nyní extrémní příklad. Teď si představte, že vám dá někdo k hlavě pistoli a řekne, abyste si uklidili nebo  
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udělali domácí úkol. Poletíte jako střela, protože vám hrozí bezprostřední nebezpečí. Jde o váš život, a  
tento pocit je největší inspirací ke všem úkonům. Jestliže máte tu správnou inspiraci, dokážete cokoli.  
Vidíte ten rozdíl mezi tím, když vám někdo jen tak řekne, abyste něco udělali, a mezi tím, když vám hrozí  
bezprostřední nebezpečí? Je to extrém, ale tak to funguje. Je to inspirace, která nás odděluje, motivuje  
a žene kupředu. 
 
Je možná to zábavné a cítíte se, že jste nad všechny vyzráli, když budete švindlovat. Faktem ale je, že  
tím se učíme už od útlého mládí špatným návykům, jež nás v dospělosti liší od těch lidí, kteří jsou úspěšní  
a dostanou to, co chtějí. Nevěšte hlavu, takových je nás většina, proto těm horním deseti procentům se 
říká, jak se jim říká. Úspěšné dělí od davu píle, vytrvalost a několik dalších dovedností. Více o nich v 
bonusovém eBooku zdarma “Poznejte sami sebe a najděte v sobě 16 dovedností, které vás oddělí 
od průměru”. Nemusí to být nezbytně moudrost ani vysoké IQ. Teď se ale zaměříme na vás, proč chcete 
jet do Británie a co vám může stát v cestě. 

	  

1.1. Naučit se anglicky 
Angličtina je velký pomocník, především v komunikaci se zahraničím. Bez jazyka se neobejdete při  
cestování, v práci, když potřebujete zvednout telefon a zavolat třeba do Německa, Itálie, Francie, UK  
nebo USA. I když spousta zemí na světě nemá angličtinu jako úřední jazyk, i přes to se mezi sebou lidé  
domluví. Angličtina je spojovatel, spojuje vize, pracovní úspěchy, spojuje národy a lidi. 
V Británii se anglicky naučíte mnohem efektivněji. Je to jako začít plavat ve vodě, a ne pouze nacvičovat  
na souši. 


