Pilařová Anna-Marie- Galileo Farm (Anglie, Warwick)
Díky projektu Erasmus+ jsem se zúčastnila odborné praxe v zahraničí, a to v Anglii. Před praxí jsem
se pravidelně navštěvovala přípravný kurz na naší škole (Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská v Železném brodě.) Kurz probíhal mimo vyučovací hodiny a hlavním cílem bylo
zopakování angličtiny, naučení frází a anglická konverzace. Hlavním úkolem celého projektu bylo
vyzkoušet si práci ve firmě po dobu 3 týdnů.
Po příletu do Anglie jsem byla dopravena na malou farmu
poblíž Warwicku a Stratfordu nad Avonem. Farma se
jmenovala Galileo Farm on The Hill. Za celou dobu jsem
zdokonalovala svou angličtinu a dovednosti v oblasti
chemie.
Naučila jsem se odebírat vzorky vody, masa, hlíny a to vše za
normálního provozu farmy. Pomáhala jsem rodině s krmením zvířat, balením a štítkováním masa
a následném prodeji na tržnicích v Londýně. Hlavní produkcí farmy je totiž organické maso,
klobásy a další masové výrobky bez používání antibiotik, steroidů a dalších chemických látek.
Každý víkend jsem se s rodinou účastnila farmářských trhů v Londýně, kde jsem konverzovala se
zákazníky, jaký mají názor na organické jídlo a jaké pozorují rozdíly mezi zdravými potravinami a
polotovary ze supermarketu. Během volného času jsem se procházela mezi obchodníky na tržnici
a párkrát jsem měla možnost podívat se i na typické památky.
Nejvíce mne zaujal Big Ben, London Eye a vysokoškolská kolej
Imperial College, kde byla také tržnice.
Na farmě jsem byla ubytovaná ve svém karavanu, ve kterém jsem
měla skromnou koupelnu, ledničku, troubu, postel a sporák. Na
jídlo jsem chodila do domu hostitelské rodiny. Měla jsem obědy a
večeře. Měla jsem možnost mít i snídani, ale tu jsem si
připravovala sama. V grantu Erasmus+ bylo zahrnuto jak
ubytování a stravování, tak letenky spolu s kartičkou na MHD.
Musela jsem si zvyknout na samotu, protože farma je opravdu na samotě a ohledně stravování
jsem k obědu měla skoro stále tousty a k večeři obvykle vařené brambory, zeleninu, maso, nebo
těstoviny. V Čechách je večeře lehčí než oběd.
Praxe se dle mého názoru velmi vydařila a jsem moc šťastná, že existuje takovýhle projekt a mohla
jsem se ho zúčastnit.

