Děcka to je pecka, pojedeme do Německa!

T

ak to je vážně super! Byla jsem vybrána mezi 10 studentů,
kteří pojedou 16. - 19. 10. 2016 na kurz keramických korunek
v německém Pforzheimu!
Sraz byl v 10.30 ve vestibulu školy, samozřejmě všichni přišli
pozdě. V 11.00 jsme již jeli minibusem směr Německo. Cesta trvala
dlouhých 7 hodin, ale přeci jen jsme to zvládli.
Když už cesta konečně končila, čekalo nás milé překvapení. Celý pobyt jsme
byli ubytováni v tříhvězdičkovém luxusním hotelu Residenz! Každé ráno nás čekal
bohatý švédský stůl. Snídaně se vždy pořádala v nejvyšším patře, což se nám hodilo
při zpáteční cestě, abychom se odkutáleli dolů.
První den kurzu ve firmě Dentaurum nás u vstupu přivítal partner firmy pan
Ortwin Bato. Dostali jsme i identifikační kartu. Tento
den byl zaměřován na výrobu z kovu. Vysvětloval
nám to specialista na kov, pan Friedhelm
Oeynhausen. Každodenní pracovní doba byla od 9.00
do 17.00.
Firma byla velmi pohostinná. V rámci kurzu byl i oběd ve firmě, svačina
a neomezený přístup k nápojům. Po obědě byla krátká prohlídka továrny
a malého muzea ve firmě.
Na konec dne nás firma pozvala na večeři v nedaleké restauraci Palm Beach. Byl to velmi příjemný
večer. Najedli jsme se až k prasknutí.
Druhý den nám přednášela specialistka na keramiku paní Gabriele
Vogale. S velkou snahou a trpělivostí jsme dokázali zhotovit a dokončit
naše kovo-keramické korunky. Na závěr kurzu ve firmě bylo rozdávání
našich zaslíbených certifikátů, po kterých jsme tolik toužili. Na oplátku
jsme tak téže firmě věnovali malý dárek – lázeňské oplatky a velký zub
z keramiky.
Den nato musely naše smutné duše opustit tuto krásnou zemi
a odjet zpátky do České republiky. Jsem velice vděčná za tuto
jedinečnou možnost jet na tento kurz. Díky němu cítím, že více
rozumím celkové profesi zubního technika.
Tímto bych chtěla poděkovat firmě Cushman & Wakefield za
velkou štědrost ohledně příspěvku
na kurz a také firmě Dentaurum.
Kurz by byl bez jejich finanční
podpory mnohem dražší. A také
děkuji organizátorce Ivaně Zajíčkové
z firmy ROD, která pro nás tento kurz zajistila a samozřejmě mým skvělým
učitelům, že vybrali zrovna mě.
Napsala Iveta Kubišová 3. ročník
Názory ostatních studentů, kteří taktéž jeli na tento kurz:
Aleš Červinka 2. ročník
„S kurzem v Německu jsem spokojený. Hrozně moc se mi to líbilo a díky firmě
Dentaurum jsem se naučil vyrábět kovo-keramické korunky. Jinak město, jídlo a hotel se
mi líbily. A díky studentům a učitelům, že mi pomáhali, děkuji.“

Marie Grohová 2. ročník
„V Německu se mi to hodně líbilo. Poznali jsme kus města a pochutnali si na dobrém
jídle, hlavně jsme se ale naučili pracovat s kovo-keramickými korunkami. Byli tam
i fajn příjemní lidé, s kterými nám bylo dobře.“
Radim Hartoš 3. ročník
„Za prvé musím poděkovat paní Zajíčkové, která pro nás kurz ve firmě Dentaurum
zařídila a také děkuji učitelům a tlumočníkům. Dále musím poděkovat panu řidiči. Ve
firmě se mi velmi líbilo, moc jsem si to tam užil. Získal jsem nové zkušenosti
a načerpal nové informace o keramice. Firma je opravdu velká a má moderní
laboratoř.“
Veronika Šumanová 3. ročník
„V Německu se mi strašně moc líbilo, byla jsem moc ráda za možnost zúčastnit se kurzu. Moc jsem si to
tam užila. Díky kurzu ve firmě Dentaurum jsem se dozvěděla nové informace a naučila se nové věci.“
Barbora Čádková 3. ročník
„V Dentauru se mi moc líbilo. Areál budov a jejich interiéry byly i po 20
letech krásné, moderní. Zaměstnanci měli skvělé laboratoře. Chtěla bych
moc poděkovat paní Zajíčkové za organizaci celé akce a všem
pracovníkům, také vedení společnosti Dentaurum. Užila jsem si to
opravdu moc a určitě si odnesla novou zkušenost. Také děkuji učitelům a
tlumočníkům za zážitky.“
Karolína Dohnalová 3. ročník
„V Německu to bylo úžasné. Na začátku jsem měla obavy, ale potom už ne. Dozvěděla jsem se a naučila
spoustu věcí. Firma je moc pěkná. Chci moc poděkovat všem, kdo se na tom
podíleli. Opravdu děkuji, bylo to super!“
Šimon Skopový 3. ročník
„V Dentauru se mi moc líbilo a zažil jsem tam snad nejvíc, co se dalo, hodně
jsem toho prožil, mockrát děkuji firmě Cushman & Wakefield za sponzoring
a také Dentauru za milé přijetí.
Kristýna Hejpetrová 3. ročník
„V Německu to bylo hodně pěkné. Ve firmě Dentaurum byla opravdu pěkná a čistá laboratoř. Jsem za to
strašně ráda, taky jsme měli možnost nahlédnout do výroby. Naučila jsem se další nové věci jako je
keramická korunka.
Nikola Vysloužilová 3. ročník
„V Dentauru jsem si to moc užila, ale opravdu musím moc poděkovat
učitelům, že mě vybrali, učili mě a vysvětlovali mi, co bylo potřeba. Chci
říci, že naši učitelé jsou opravdu úžasní a také mockrát děkuji
pracovníkům z firmy Dentaurum, že nás naučili, jak správně vyrobit
keramický zub. A také děkuji za slevu, a to díky sponzorské firmě
Cushman & Wakefield. Skvěle jsem se v Německu bavila.“

