Eliška Kopecká
The Cat and The Moon
Irsko

Ve dnech od 19.5. – 9.6. 2018 jsem se zúčastnila
stáže v Irsku ve městě Sligo. Na tuto stáž jsem se
dostala díky mojí škole (Střední umělecko –
průmyslová škola sklářská v Železném Brodě). Škola spolupracuje s organizací Erasmus+, která
každý rok posílá studenty na stáž do zahraničí. Tři týdny jsem pracovala v obchodě The Cat and
The Moon. V obchodě se prodávají šperky, ale i dětské oblečení, porcelánové a dřevěné
nádobí, obrazy a svíčky. Všechny produkty jsou ručně vyráběné pouze v Irsku a dovážené od
několika umělců. Pracovala jsem v malé dílně, kde se vyrábí stříbrné a zlaté šperky. Mojí
pracovní náplní bylo čištění šperků pomocí elektrolýzy, leštění
stříbrných komponentů ruční bruskou se smirkovým papírem. Dále
jsem přidělávala zapínání na náramky a náušnice, pilovala jsem ostré
hrany a odštípávala přelisky. Na této praxi jsem se naučila nové
techniky, které jsem předtím neznala. Měla jsem možnost koukat na
ostatní zaměstnance, jak pracují. Stáž mi také pomohla zlepšit
anglický jazyk. Naučila jsem se nějaké odborné výrazy, zlepšila se mi
výslovnost a porozumění.
Bydlela jsem v rodině na okraji města. Měla jsem vlastní pokoj a
připojení k síti Wifi. Moje host mum byla velice milá, každý den mi
připravovala snídani, oběd a večeři. Kdykoliv jsem měla hlad mohla
jsem si vzít cokoliv. S praním prádla také nebyl žádný problém. Pokud
jsem potřebovala poradit vždy mi pomohla.
Každý víkend jsme měli naplánovaný výlet po okolí. Ve volném čase jsem chodila do posilovny,
byla jsem se podívat ve městě Strandhill a na pláži Roses Point. Z grantu jsem měla hrazenou
dopravu, ubytování, stravování, cestu do Irska.
Než jsem jela na stáž tak jsem se připravovala pomocí přípravných kurzů ve škole, které byly
nad rámec vyučování. Tyto kurzy hodnotím kladně, protože jsem byla připravená na jiné
tradice, dostala jsem slovní zásobu, kterou jsem následně využila na praxi. Také jsem měla
k dispozici internetová cvičení.
Myslím, že se stáž vydařila velmi dobře. Jsem ráda, že jsem mohla jet na stáž do zahraničí.
Měla jsem možnost poznat nové lidi, nové zvyky, naučit se nové techniky a hlavně si zlepšit
anglický jazyk. Z toho jsem byla opravdu překvapená, protože moje angličtina se zlepšila a za
docela krátkou dobu. Největší překvapení pro mě byli lidi. Lidi v Irsku jsou moc milí a hodní, se
vším se vám snaží poradit. A dokonce jsem byla pozvaná na večeři od jedné zaměstnankyně
z práce. Moje zkušenosti jsou opravdu kladné a jsem ráda, že jsem se takhle rozhodla.

