Michal Kobza WW1 REMEMBRANCE CENTRE (Anglie)
Na pracovní stáž jsem vyjel do Anglie do přístavního města Portsmouth na 1 měsíc. Na stáž
jsem se dostal díky naší škole – Střední škola designu a módy v Prostějově přes výběrová kola
a díky programu Erasmus+.
WW1 Remembrance Centre je historické muzeum
1. Světové války, v kterém se nachází předměty z války,
fotografie, zbraně, ale hlavně spoustu zajímavých
příběhů, jenž vám převypráví velmi milý šéf muzea,
nebo někdo jiný z ostatních dobrovolníků. Ano, celé
muzeum tvoří dobrovolníci, kteří se podílejí na chodu
muzea.

Historické muzeum První světové války nemělo
v podstatě žádný vizuál. Pro muzeum jsem zde
vytvořil ucelený jednotný vizuál, který mohou
používat k propagaci muzea. Ze svého nafoceného
materiálu jsem zde vytvořil krátké promo video
na Facebook, propagační leták připravený k tisku,
logo a úvodní fotku na Facebook v podobném
designu jako ostatní propagační materiály, úpravu
a přípravu k tisku pohlednic nakreslených
kolegyní v práci.

Největší přínos pro mně bylo osvojení odborných frází a slovíček. Zdokonalení plynulé
konverzace v anglickém jazyce, jelikož jsem zde mluvil se spoustou lidí. Jak s kolegy v práci,
s hostitelskou rodinou nebo s vrstevníky z cizí či mé země. Získal jsem kontakty na lidi,
kteří pracují ve stejném oboru a našel si nové kamarády, s kterými jsem zde trávil většinu
volného času a poznával jinou kulturu, zvyky, pravidla. Naučil jsem se spoustu odborných
slovíček a frází, má soustředěnost se zlepšila díky poslouchání rodilých mluvčích a rovněž
jsem si zdokonalil výslovnost.

Naše ubytování v Southsea mělo nejlepší lokaci – asi 1 minutu od pláže, takže největší část svého
volného času jsem trávil na pláži. Bydlel jsem v domě společně se spoustou jiných studentů
z cizích zemí, takže skvělá příležitost najít nové kamarády. Na snídani jsme dostávali tousty
s džemem a mléko s cereáliemi. To nás ale po pár dnech omrzelo a snídaně jsme si dělali sami.
Na oběd jsem si většinou kupoval do práce sendvič nebo těstovinový salát. Takže než jsem si
zvykl na tyto studené obědy chvíli trvalo. Večeře naše hostitelská máma moc neobměňovala –
těstoviny, kuřecí nugetky, hamburgery a příloha hranolky nebo brambory.
Jak už jsem napsal, většinu volného času jsem trávil na pláži u moře. Když nevycházelo pěkné
počasí, což k mému udivení vycházelo skoro celý měsíc, chodili jsme na nákupy do města.
O víkendech jsme podnikali výlety do Londýna nebo
do města Salisbury a na Stonehenge. V Portsmouth
jsem si užíval parků, kde se mohlo grilovat.
Takže jsme se sešli s jinými studenty a společně
se bavili, grilovali a hráli hry.
Z grantu mi bylo proplaceno ubytování, polopenze
a zpáteční letenka. Před odjezdem jsem se důkladně
připravoval pomocí online testů a chodil
na přípravné kurzy ve škole.

Můj pobyt v Anglii se vydařil na 200%. Byla to úžasná zkušenost a příležitost najít nové
kamarády, kontakty na lidi z oboru, vylepšit svou výslovnost anglického jazyka a poznat jinou
kulturu. Nejlepší zkušenost byla pracovat a hlavně konzultovat svou práci v jiné zemi a v jiném
jazyce.

