Vaculík František - WMRC Ltd. (Cork, Irsko)

	Od dne 6.4.2018 do 4.5.2018 jsem byl účastníkem zahraniční stáže v Irsku, podporované programem Evropské unie Erasmus+. V Irsku jsem byl konkrétně ve městě Cork, které je druhým největším městem Irska. Do tohoto projektu jsem se dostal díky naší škole SOŠ a SOU strojní a stavební Jeseník.
	Pracoval jsem ve firmě WMRC Ltd., nebo-li Washing mashine repairs Cork limited, která se zabývá opravou a výměnou tzv. bílého zboží. Já konkrétně dělal pomocnou ruku Poulovi v obchodě, nebo Cliveovi, se kterým jsem jezdil po domácnostech.
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	V obchodě jsem dělal většinou něco s pračkou či sušičkou. V domácnostech jsem většinou podával nářadí, nebo jsme přenášeli pračku, myčku, sporák atp. 
	Z počátku jsem irskému přízvuku moc nerozuměl, ale jakmile minul týden, začal jsem si na něj zvykat a konečně rozumět. Nejlépe jsem rozuměl lidem, se kterými jsem pracoval, a rodině ve které jsem bydlel, ale ve chvíli, kdy na mě promluvil někdo v obchodě nebo na veřejnosti, tak jsem to potřeboval  ještě jednou zopakovat
	Byl jsem ubytován s Janem Arnoštem asi 25 minut autobusem od centra Corku, u jedné velmi příjemné rodiny. Na starost nás oficiálně měla Catherine, ale všichni se nás stále ptali, jestli něco nepotřebujeme a co jsme dělali v práci, takže se o nás starala celá rodina.
	V mém volném času jsem se společně s přítomnou paní učitelkou a mou skupinou, která se mnou přijela také, jsme se vydávali na nejrůznější místa Irska. Například jsme byli v přístavním městečku Cobh, z kterého vyplul Titanic, také v pevnost Charles Fort, anebo i v bývalé věznici Corku pod názvem Cork City Gaiol z 19. století.
	Z grantu jsme měli proplaceno vše, ať přímo, jako ubytování, nebo z kapesného, které nám stačilo na dopravu i na útratu.
	Na tuto stáž jsme se připravovali dodatečně po školním vyučování. Kde jsme se připravili na práci v anglicky mluvící firmě, na konverzaci na letišti apod.
Za mě se stáž vydařila na výbornou, dokonce předčila mé očekávání a jsem velice rád, že jsem se mohl zapojit do tohoto skvělého projektu.

