Barbora Kudrnová, Clayton hotel, Limerick
V září školního roku 2021/2022 jsem se zúčastnila 4 týdenní zahraniční stáže v Irsku ve
městě Limerick. Tento zážitek mi byl zprostředkován díky Erasmus+ a naší škole
Waldorfské základní a střední škole Semily, příspěvková organizace.
Pracovala jsem v Clayton hotelu, což je čtyřhvězdičkový hotel. Tento hotel byl opravdu
velmi luxusní, měl 15 pater a byl z něho úchvatný výhled na celé město. Pracovala jsem ve
snídaňové restauraci. Někdy jsem vypomáhala i v restauraci pro přípravu obědů a večeří.
Ve volném čase jsme mohli s kolegy využívat hotelového bazénu a posilovny.
Personál byl na první pohled velmi profesionální, a i po nás se vyžadovala velká
profesionalita. Postupem času jsem ale zjistila, že jsou to normální lidi jako já a byli velice
vřelí, milí a často jsme spolu vtipkovali.
Během pracovního dne jsem se pohybovala převážně v hotelové restauraci pro přípravu
snídaní. Ráno jsem se starala o čistotu stolů, odnášela jsem z nich nádobí, dezinfikovala je
a znovu prostírala. Občas jsem obsluhovala i hosty, nosila jsem jim toasty, másla nebo
nápoje. Také jsem leštila příbory, hrnky a konvičky a doplňovala je. Po snídani jsme
společně s kolegy uklidili restauraci. Vysáli jsme, vytřeli, umyli okna, umyli parapety,
vyleštili zrcadla, stoly a nohy od stolů a doplňovali snídaňový bar. Také jsme jezdili sbírat
špinavé sklenice ze všech pater hotelu. Po uklizení celé restaurace jsme se přesunuli na
bar obědové restaurace, kde jsem pomáhali s jednoduššími úkoly.

Na stáži jsem získala spoustu nových zkušeností z různých odvětví. Naučila jsem se lépe
orientovat v prostředí hotelnictví a gastronomie, naučila jsem se komunikovat s lidmi
různých společenských vrstev, zdokonalila jsem se v práci v týmu, naučila jsem se rychle
se přizpůsobit novému pracovnímu prostředí. Také jsem se dost posunula v anglickém
jazyce, zlepšila se mi výslovnost, sebevědomí a samozřejmě jsem se rozvinula v
samostatnosti.
Ubytování v Irsku pro mě bylo lehce náročnější, protože jsem byla umístěna v rodině,
která bydlela dál od Limericku a dojíždění pro mě bylo složité a finančně náročné. Ale
rodina byla velice příjemná a vstřícná a se vším mi ochotně pomohli. V rodině jsme spolu
hodně komunikovali, což mě velmi posunulo v jazyce. Rodina se mě i snažila seznámit víc
s irskou kulturou - brali mě sebou na různá místní sportoviště a ukazovali mi různá místa
ve městě.

Během stáže jsem měla i volný čas. V odpoledních hodinách jsme navštěvovali různé
kavárny, second-handy a místní obchůdky. O víkendu jsme vždy jeli někam na výlet,
navštívili jsme národní park Killarney, Moherské útesy, Cork a spoustu dalšího. Také jsme
se podívali k oceánu. Měli jsme štěstí, že všechny tyto naše zážitky včetně letenek,
ubytování, stravování a MHD jsme měli placené z grantu.
Před stáží jsem se zúčastnila přípravných kurzů, kde jsme se dozvídali o zajímavých
místech v Irsku a Limericku a více poznávali irskou kulturu. Díky tomu jsem byla na
nemálo problematických situací připravena dopředu.
Na počátku stáže jsem byla lehce skeptická, ale na konci mi bylo líto, že odjíždíme. A i
když nás někdy omezoval koronavirus, jsem ráda, že jsem se stáže zúčastnila a mohla více
poznat novou zemi, nové lidi a zažít nové věci.

