Daniel Štráchal, John Pounds Centre, Anglie
Stáž jsem strávil na jihu Anglie v městě jménem Portsmouth, byl jsem zde 4 týdny.
Na stáž jsem se dostal díky naší škole OA Praha a díky programu Erasmus+.
Pracoval jsem v John Pounds Centre, což je víceúčelové volnočasové centrum,
kde se konají různé schůzky, konference, semináře a kurzy. John Pounds Centre
disponuje knihovnou, posilovnou a dvěma velkými tělocvičnami, kde se dá dělat
mnoho různých sportů. V době, kdy jsem tam byl, se konaly zkoušky místní
univerzity a centrum jí poskytovalo prostory na zkoušení, též tam jsou veřejné
pračky a sušičky. Většina mých kolegů byla poměrné mladá, mezi 21-27 lety,
všichni byli moc přátelští, milí, hodní, komunikativní a vstřícní.
Mezi mé pracovní úkoly patřila příprava místností na různá setkání a konference
i práce na recepci, chystal jsem tělocvičny na různé sportovní aktivity i zkoušky
místní univerzity, dělal jsem docházku zákazníků na cvičení, vytvářel denní
programy a kartičky do posilovny a následně je tiskl, udržoval jsem také čistotu
a funkčnost centra. Zjistil jsem, jak probíhá chod a organizace takového centra
a naučil jsem se, jak správně připravit prostory na určité aktivity.
Po měsíci v Anglii dokážu mnohem lépe porozumět mluvené angličtině a také se zlepšila moje výslovnost,
člověk se na stáži přiučí i plno nových slov či slovních spojení, protože ne všechno je v životě tak, jako
v učebnici.
Moje hostitelská rodina byla velmi milá, každý večer mi připravovala čerstvé večeře, k snídani jsem si mohl vzít
cokoliv, co jsem jen chtěl, to samé v průběhu dne, jednou týdně mi prala oblečení, sprchovat jsem se mohl podle
chuti, kdykoliv jsem si mohl vzít nový ručník nebo vyměnit povlečení. Byla i velice komunikativní, takže jsem
se s ní mohl přes zprávy kdykoliv domluvit, kdy přijdu domů, nebo třeba že dneska nechci večeři, protože budu
někde s kamarády. Můj pokoj byl celkem dost prostorný, s televizí, stolkem,
gaučem a skříňkou.
Ve svém volném čase jsme si s kamarády procházeli město, trávili čas
v různých parcích nebo byli na výletech. Nejvíc ze všech výletů se mi líbil asi
ten na ostrov Isle of Wight, ale také jsem navštívil například Spinnaker Tower,
Porstdown Hill, historický přístav a plno parků, pláží a dalších zajímavých míst.
Celý pobyt, včetně dopravy, ubytování, stravování a kapesného, byl hrazen
z grantu od Erasmus+.
Před odjezdem na stáž jsme chodili na přípravný kurz, kde jsme si procvičovali angličtinu, také jsme měli
od Erasmu přístup na stránku, kde jsme si mohli procvičovat angličtinu online a povinně zde absolvovat
10 hodin. Před stáží nám na semináři od Erasmu řekli vše o zemi a o městě, kam jedeme, jak to tam funguje atd.
Na stáži vše probíhalo tak, jak mělo, a dokonce byly některé věci mnohem lepší, než nám původně řekli.

