Lucie Zemanová, Mammy Johnston`s, Irsko
Díky Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě jsem dostala možnost vycestovat do
zahraničí na tři týdny díky projektu Erasmus+. Hned jak jsem se o této možnosti dozvěděla, neváhala jsem podat
přihlášku.
Když jsem byla vybrána, začala jsem spolu s dalšími 9 studenty pravidelně docházet na přípravné kurzy.
Na kurzech jsme se dozvěděli něco o Irsku, procvičili si jak jednat na letišti a poté nějakou odbornou terminologii,
která se nám bude hodit do práce.
Pracovala jsem ve firmě Mammy
Johnston`s, je to tradiční Irská zmrzlinárna,
zabývající se výrobou kvalitní domácí zmrzliny.
Moje náplň práce byla připravovat směsi na
zmrzlinu, obsluhovat zamrazovací stroj a
vyplňovat alergenové tabulky. První dny se mnou
pracoval šéf a všechny úkony mi podrobně ukázal.
Každá směs na zmrzlinu se připravuje trochu jinak
kvůli různým druhům příchuti, proto jsem se
musela naučit orientovat v jejich receptech. Tím
jsem si hodně zdokonalila porozumění čtenému textu, a jelikož jsem některé zmrzliny musela i vypisovat, zlepšila
jsem si také psaný projev. Práce nebyla těžká, ale byla hodně o přesnosti. Všichni zaměstnanci byli milý a ochotní
mi se vším poradit nebo pomoci.
Práce ve zmrzlinárně mi přinesla mnoho nových zkušeností. Krom psaní a čtení, jsem si také procvičila
mluvení a to ne pouze v hovorové formě, ale i ve formální a trochu odborné. Využila jsem zde znalosti z chemické
technologie, ale také z laboratoří, které mě naučili přesnost.
Jako každý, jsem se na začátku bála nejvíce mluvení, že nebudu rozumět a něco v práci zkazím. S klidem
musím říct, že jsem všem rozuměla a když mi občas nějaké slovíčko vypadlo, mile se mi snažili pomoct a nakonec
jsme to vždy dali dohromady. V průběhu stáže jsem se každým dnem cítila jistější v mluvení a vůbec jsem se
nestyděla.
Ubytovaná jsem byla u paní Eileen, se kterou jsme si od začátku rozuměly a hodně jsme si spolu povídaly.
Bydlela jsem v dvojdomku se zahradou. Paní Eileen dobře vařila a dělala mi samá známá jídla, do práce mi vždy
zabalila dva tousty, nějaké ovoce a jogurt nebo sušenku. Večeře byly teplé, měla jsem lasagne, pizzu, řízečky nebo
rizoto. Bylo to pestré a na stravu si nemohu stěžovat.
První víkend jsme strávily v Dublinu, kde jsme si večer naplánovaly trasu po památkách a druhý den jsme
vyrazily. Ve Sligo jsme každou sobotu měli od agentury zařízené výlety. První sobotu jsme byli v Belfastu
v Severním Irsku, kam cesta trvala asi 2 hodiny, tudíž by jsme se tam samy nevydali. Další sobotu jsme měli výlet
po okolí na známou horu BenBulben, na vodopády a poté na pláž. S holkami jsme také výletovaly po práci nebo
v neděli. Byly jsme dvakrát na hodině surfování, vydaly jsme se také na vyjížďku na koních po pláži. Ve všední dny
jsme objevovaly město, nebo zašly na pláž s našimi Irskými kamarády.
Z grantu, který jsem obdržela před odjezdem, jsem hradila cestu do práce, jídlo v práci, jídlo obecně
třeba na výlety. Peněz bylo dostatek, i na to si dojet na nějaký výlet. Škola nám také s grantu hradila letenky a
ubytovaní, ale nic z toho jsme sami zařizovat nemusely.
Jsem hrozně vděčná, že jsem tuto stáž absolvovala. Určitě to zlepšilo moje šance dostat se na vysokou
školu, nebo se později lépe uplatnit v práci. V Irsku jsem si našla kamarády, ke kterým se určitě ještě vrátím.
Nasbírala jsem zkušenosti jak v práci, tak i v mluvení, a vůbec v tom žít v cizí
zemi. Tímto děkuji projektu Erasmus+ a naší škole, že mi toto bylo umožněno.

