Šimon Matěcha
SMP Products – Specialists Maintenance Products Ltd. (Irsko)
Díky naší škole Střední umělecko-průmyslová škola sklářská Železný brod a programu Erasmus+ jsem
dostal možnost vycestovat na tří týdenní stáž do Irského města Sligo.
Před odletem jsem docházel na přípravné kurzy, na kterých jsme byli připravování na běžné denní
situace i mimořádné situace, které mohou nastat.
Společně se dvěma spolužáky jsem pracoval ve firmě SMP
Products – Specialists Maintenance Products Ltd., která se
zabývá prodejem a distribucí obkládacích materiálu a přípravou
čisticích a ochranných látek na tyto povrchy. Ve firmě je
zaměstnáno 15 pracovníků, kteří byli velmi přátelští.
V rámci stáže jsem vykonával mnoho pracovních úkolu, kterými bylo plnění lahví chemikáliemi a
jejich následné uzavření a o etiketování. K plnění jsem využíval polo automatickou plničku. Dále jsem
připravoval vzorky dlaždic nanášením některých produktů. Tyto vzorky byly
určeny k ukázce efektu některých produktů. Také jsem vypomáhal s hledáním
produktů ve skladu a jejich následnou expedicí.
Ubytovaný jsem byl u milé irské rodiny společně se dvěma spolužáky. Do práce
jsem každý den dojížděli autobusem, který jsem měli hrazený z grantu stejně
jako letenky a ubytování. Ke snídani jsem většinou měli cereálie a toust. K obědu
jsme dostávali obědové balíčky a k večeři jsme měli jídla, které rodina vařila. Většinou se jednalo o
těstoviny s omáčkou, pečené brambory s masem anebo rýže s kari.
O víkendech, které byly volné jsme jezdili na výlety, na kterých jsme poznali malebnou irskou krajinu.
V rámci těchto výletu jsme se byli podívat ve Strandhillu, Donegalu, a na útesech Slieve League.
V průběhu stáže jsem zjistil, jak to funguje ve skutečné práci, prohloubil jsem si znalosti získané ve
škole, ale hlavně jsem si zlepšil angličtinu v mluveném projevu, schopnosti porozumět, a rozšířil
slovní zásobu. Z počátku jsem měl problém porozumět některým lidem a rozmluvit se, ale po několika
dnech jsem komunikoval skoro bez problémů až na některá slova, která jsem neznal nebo akcent,
kterému bylo občas těžké porozumět.
Také jsem měl možnost poznat zajímavou irskou kulturu a poznat irské obyvatele, kteří jsou velice
milí, ochotní a komunikativní.

