Marek Vyskočil, Jospa Ltd., Cork - Irsko
V uplynulých třech týdnech (26.8.2019 – 13.09.2019) jsem se zúčastnil třítýdenní
pracovní stáže v Corku, druhém největším městě Irska ležící na jihu Irské republiky.
Této stáže jsem se mohl zúčastnit díky programu Erasmus+ a škole VOŠ a SPŠE
Plzeň, která mi tuto možnost dala.
Celé tři týdny jsem pracoval ve firmě Jospa, která hledá způsob získání energie
z mořských vln pro pohon plavidel typu remorkérů apod. V této firmě pracují pouze 2
zaměstnanci a to Joss – vedoucí, iniciátor celého nápadu pro získání energie a dále jeho společník Danny, který
mi měl celou dobu na starost. Ze začátku jsme vyráběli zmenšený prototyp (model), pro získání energie z vln.
Tento prototyp byl složen z dřevěného rámu, PVC trubic a plastových plátů s klipy,
vytištěných na 3D tiskárně. Dále jsem pracoval se soustruhem, kde jsem měl na zakázku
vyrobit dva mezikusy pro úchyt okapu, s frézkou na které jsem frézoval ocelovou kostku
pro úchyt řezných nožů soustruhu. Pro mě byla náplň práce velmi zajímavá, inspirativní,
poučná, protože ne se všemi stroji a přístroji jsem doposud pracoval.
Ohledně jazykové stránky, ze začátku jsem měl problém porozumět ostatním, co mi říkají,
ale zase musím říci, že Irové byly velmi vstřícní a pokud jsem jim neporozuměl, tak buď
mluvili pomaleji, anebo např. v práci mi vysvětlovali zadání úkolu takovým způsobem,
abych porozuměl, a to hodnotím velmi kladně. Za celou stáž jsem se naučil spoustu
odborných slovíček, více porozumět, co se po mně chce a následně dotyčnému odpovědět bez dlouhého
přemýšlení a rozmýšlení.
Ubytován jsem byl v rodině spolu se svým spolužákem asi 30 minut od centra busem. Moje rodina se skládala
z 5 členů. Manželé O’neilovy, dcera Molly, syn Thomas a jejich velmi přátelská fenka Milky. Byla to velmi
milá, ochotná a přívětivá rodina. Na všem jsme se s nimi domluvili a neměli žádný problém. Ke snídani jsme si
mohli vzít, co jsme chtěli, k obědu jsme dostávali obědové balíčky a k večeři, jako jejich hlavní chod byly
většinou polotovary např.: hranolky a hamburger, kari s rýží, kuřecí stripsy a vařený brambor.
Volný čas o víkendech jsme trávili především na výletech-většinou s celou skupinou. Vydali jsme se na
Moherské útesy, do přístavního městečka Cobh, odkud vyplouval na svou plavbu Titanic, dále pak na Spike
Island – vězení, dnes pouze muzeum, do národního parku Killarney s projížďkou na kolech. Volný čas po
pracovní době jsme věnovali k prozkoumávání města Cork, k navštívení několika známých pubů a obchodů.
Z grantu byly hrazeny letenky, ubytování + strava v hostitelské rodině dále pak MHD, vstupné a jízdné do již
zmíněných míst a veškeré výdaje související se stáží. Před odjezdem na tuto stáž jsem absolvoval několik
schůzek s pí. uč. Bendovou, kde jsme probírali jak teoretické znalosti angličtiny, tak i praktické informace
k místu stáže. K přípravě doma nám byl poskytnut přístup do online kurzů na internetu, kde si každý mohl
vybrat, v čem by se chtěl zlepšit, a to do odjezdu na stáž procvičovat. Když jsem byl vybrán, moje angličtina
nebyla na vysoké úrovni a váhal jsem, zda jet či ne. Jsem rád, že jsem na tuto stáž odjel a poznal tak novou zemi,
získal jazykové a odborné zkušenosti a vyzkoušel si pracovat v cizí zemi.

