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Dobrý den jmenuji se Bruno Břenek a byl jsem na sociálním praktiku v Irsku ve městě Limerick. A
na stáži jsem strávil čtyři týdny.
Na sociální praktikum jsem se dostal díky mé škole Waldorfské základní a střední škole Semily,
příspěvková organizace a taky díky programu Erasmus +. Jako náhradník jsem se mohl zúčastnit
stáže a pracovat na zlepšení mé angličtiny při společné práci s lidmi.
Pracoval jsem v Hotelu Maldron kde jsem měl jako práci přípravu restaurace na provoz to znamená
ranní snídaně a pak obědy. Jako druhou práci jsem měl uklízení pokojů a veřejných prostorů. V
celém hotel jsou zaměstnanci velmi příjemní a vycházeli nám v mnoha věcech vstříc. Hodně s nám
komunikovali, což byl super kvůli angličtině. Hotel Maldron je čtyř hvězdičkoví hotel s bazénem a
posilovnou wellness centrem a se spoustou dalších relaxačních i sportovních míst.
Hlavní náplní mé práce bylo: dolévání mléka, dělání kávy, dělání čaje, opékání toustů, doplňování
ovoce, sýrů, zeleniny, cereálií, džusu. Přípravy stolů, leštění nádobí, příborů, sklenic a skleniček a
umývání nádobí. Zdokonalil jsem se v převlékání postelí, umývání koupelen, vysávání chodeb,
pokojů, schodů, výtahů a leštění skleněných dveří, což se může hodit:).
Naučil jsem se pracovat v kuchyni, umývat nádobí ve velké myčce, servírovat jídla a uklízet stoly.
Lépe jsem si uvědomil celkový chod restaurace, zkušenost, která je pro život důležitá. A v oblasti
uklízení pokojů jsem se naučil, jak rychle převlékat postele a uklízet celé pokoje, protože někdy na
to není moc času, hosté jsou za dveřmi.
Moje zlepšení v angličtině určitě nastalo, sám jsem na konci stáže viděl, že více rozumím a dokážu
už i normálně a dobře odpovídat na otázky. Největší posun jsem udělal v odblokování strachu z
mluvení. To mi udělalo velkou radost.
Celý pobyt jsem jako jeden z mála bydlel v rodině, kde jsem plně spokojen. Moje rodina mi
vycházela ve všem vstříc, rozuměli jsme si, což mi dělalo velkou radost. Každý den jsem měl
snídani podle libosti a večeře byla vždy dobrá. Měl jsem velké štěstí že jsem bydlel v irské rodině a
ještě větší, že to byla tahle rodina.
Ve volném čase jsem hodně chodil ven cvičit, běhat nebo jezdit po městě na skejtu. Snažil jsem se
nebýt skoro vůbec doma chtěl jsem poznat město i okolí. A o víkendech jsme většinou jeli na výlet,
což bylo super. Projeli jsme vlastně celé pobřeží byli jsme se podívat v národním parku Ring Of
Kerrry pak na útesech a na spoustě dalších zajímavých místech.
Díky tomu, že jsme vyjeli na praktikum v rámci grantu z projektu ERASMUS+, měli jsme
zaplacené veškeré jídlo, MHD dokonce i letenky do Irska. Bez této podpory by náš výjezd nebylo
možné uskutečnit, mnozí z nás by měsíc v Irsku nezaplatili.
Díky tomu že jsem byl jeden z náhradníků, tak jsem žádné přípravné kurzy nepodstupoval, jen jsem
se snažil udělat co nejvíce cvičení na OLS a co nejvíce se rozmluvit už v Česku.

Můj největší úspěch byl, že jsem se přestál bát mluvit anglicky a začal jsem trošku více rozumět, za
což děkuji. V budoucnu se chci naučit perfektně anglicky, teď po stáži vím, že to je doopravdy
velmi důležité pro život.

