JAN HOLUB, GOODWINS PHOTO SHOP, PORTSMOUTH
Byl jsem na stáži ve městě Portsmouth, na jihu na jihu Anglie. Stáž proběhla díky programu Erasmus+
a naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň. Stáž trvala 3 týdny a mimo práci jsem také navštívil zajímavá místa v
různých částech Anglie.
Co se města Portsmouth týče. Je rozlohou více než třikrát menší než Plzeň, za to počtem obyvatel
Portsmouth Plzeň převyšuje. Město se tahne od jižního pobřeží Anglie nahoru na sever a rozprostírá
se přes celou zátoku. Město sloužilo jako vojenský přístav a tyto přístavní geny jsou tu patrné i dnes.
Kromě architektonických divů si oblast zanechala i původní přímořské nářečí. Lidé jsou tu velice
laskaví a vlídní a pokaždé poprosí a poděkují. I řidiči autobusu za svezení.
Pracoval jsem pro firmu Goodwins, která se zabývala vším kolem fotek od focení, tisku po výrobu
rámečků. Firmu vede majitel Lee a je zároveň svým jediným zaměstnancem. Firma věří, že volnost
vede k zábavě a zábava k tvůrčím myšlenkám, a proto se zde nikdy nebudete nudit a dokonce vás to
muže i bavit, pokud máte cit pro grafiku a práci kolem fotek. Nejen, že jsem měl na výběr, co dělat a
volnost v tom, jak to budu dělat, Lee vždy vyslechl mé názory a návrhy a často je i realizoval.
Konkrétně jsem dělal návrhy vzhledů nového obchodu Goodwins tak, aby zákazníci věděli, jaké služby
firma nabízí, dělal jsem digitalizování analogových fotek, montáž rámečků a kompletace obrazů pro
zákazníky a dokonce jsem své zkušenosti předal dál studentovi, který nastupoval po mě.
Ve skutečnosti studuji obor Elektrotechnika, ale jsem rád, že mi agentura obstarala takovou firmu,
která vyhovovala mým požadavkům v motivačním dopise. Budoucím stážistům bych proto poradil,
aby si vybrali to, co je baví, protože v tom případě jim stáž přinese pozitivní zkušenosti.
Odnesl jsem si dovednosti v počítačových programech a dovednosti manuální, zlepšil jsem se v
oblastech jako je jazyk, time management, řešení problémů, prosazování názorů a mnoha dalších.
Skoro všechen svůj volný čas jsem trávil ve městě trénováním parkouru a freerunningu, protože to
byl první a skutečný důvod jet do Anglie. Díky tomu jsem se také seznámil s lokálními skokany z
Portsmouth, ale i z Londýna, kde jsme s celou skupinou stážistů trávili jeden volný víkend. Získal jsem
mnoho přátel a mnoho kontaktů pro budoucí návštěvu. Dokonce paní Sharon z host family mi
nabídla, že mě při příští návštěvě znovu ubytuje.
Pobytu u hostitelské rodiny jsem se původně trochu bál. Bude dost jídla? Budou dobře vařit? Budou
flexibilní co se mých potřeb týče? Jídla bylo možná až nadbytek, paní vařit bavilo a šlo jí to skvěle.
Paní by klidně mohla říct „mi kasa su kasa“.
Finančně se o nás Erasmus postaral opravdu dostatečně, takže nebyl problém cestovat, občas něco
ochutnat a navštívit zajímavá místa.
Přátele mi sice chyběli, od rodiny jsem si odpočinul, spoustu zkušeností si odvezu domů, takže stáž
mohu hodnotit pouze pozitivně. Až na ztracenou peněženku.

