Adéla Šorfová, Clayton hotel, Limerick
Byla jsem na čtyři týdny na stáži v Irsku, přesněji v irském městě Limerick.
Tato celá zkušenost se mi poštěstila díky Waldorfské základní a střední škole Semily a
Erasmu+
Pracovala jsem v Limericku v Clayton hotelu, což je řetězcový
čtyřhvězdičkový hotel, kde je obstaráno vše od ubytování, snídaňové
místnosti, baru, bazénu, posilovny, konferenčních místností. Tento
hotel měl patnáct pater a z doslechu vím, že čítal zhruba sto
zaměstnanců.
Já jsem v hotelu zastávala roli servírky a uklízečky v jedné osobě.
Každé ráno jsem měla v osm po nástupu do práce na starosti chystání
stolů ve snídaňové místnosti, uklízení stolů po hostech a jejich
následné opětovné prostírání, a to až do půl jedenácté. Během této
práce jsem byla vždy po ruce s pomocí s leštěním příborů, skleniček, doplňováním jídla a pití
na bar a podobně. Poté, co snídaně skončily, bylo naším úkolem celou snídaňovou místnost
uklidit, a to včetně utírání noh od stolů, mytí oken, vysávání, vytírání. Když byla tato práce
hotová, šli jsme ještě pomáhat s přípravou na bar.
V práci jsem se naučila zejména jak pracovat v profesionálním prostředí, kde byli všichni moc
milí, ale bylo zřejmé, že vše musí být vykonáváno na jisté úrovni. Učila jsem se komunikovat
nejen s personálem, ale také s hosty, také jsem se postupně učila být v práci samostatná a
úkolovat sama sebe.
Když se podívám na angličtinu, se kterou jsem tam jela a se kterou jsem přijela zpět, musím
říct, že mi stáž pomohla k tomu, aby můj projev byl plynulejší a jistější. Pochytila jsem nová
slova a slovní pojení a to jak v práci, tak na ulici. Celkově se mi podařilo to, že pro mě
mluvení anglicky nebylo zábranou v komunikaci s ostatními, ale přišlo mi normální anglicky
denně mluvit.
Celou dobu stáže jsem bydlela v hotelu, který byl v centru Limericku, takže nám poskytl
možnost objevovat město, což jsem velmi ocenila. Byla nám poskytnuta veškerá služba, jakou
jsme jen mohli potřebovat, a tak není, na co si stěžovat. V hotelu nám také byla poskytnutá
snídaně a večeře, a ač nebyla zrovna uvařená od základu, bylo skvělé mít denně teplé jídlo.
Každou chvíli volného času jsme se snažili naplnit skvělými zážitky, takže jsme většinou
hned z práce šli buď do města, chodili jsme navštěvovat kavárny, místní obchůdky. Často
jsme se scházeli s ostatními, co byli na stáži s námi a chodili jsme do restaurací, kaváren,
anebo si jen tak projít město. Stihli jsme také spoustu výletů i mimo Limerick což bylo
skvělé. Navštívili jsme Cliffs of Moher, Killarney national park, Galway, Cork.
Z grantu jsem měla hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky.

Již před započetím stáže jsem chodila na přípravné kurzy ve škole, které mi pomohly zlepšit
se v jazyce a celkově si být celou stáží jistější, protože jsme se připravovali na situace, které
mohou nastat, a řešili jsme všechny otázky, které nám nebyly jasné.
Celkově jsem velmi ráda, že jsem se stáže mohla zúčastnit. Byl to skvělý zážitek, který mi dal
jistotu, že chci určitě v budoucnu žít a pracovat v zahraničí na ještě delší dobu. Pomohlo mi to
být si jistější tím, co chci a nechci, což bych asi nazvala i mým největším úspěchem.

