Daniela Čihulová, The Georg Hotel, Irsko
Stáž v Irsku mi přinesla hodně. Přinesla mi mnoho zkušeností a zážitků. Viděla jsem spoustu věcí.
Hodně se toho naučila, poznala jsem novou kulturu a lidi.
V Irsku jsme navštívili spoustu míst a viděli tak zajímavý kus světa.
Na stáži v Irsku jsem bydlela v Limericku po dobu 4 týdnu. To všechno díky waldorfské základní a
střední škole, příspěvkové organizaci a programu Erasmu+.
Pracovala jsem v Goerge Butique hotel, který poskytuje ubytování a prostornou restauraci. Moje práce
byla právě v této restauraci, která nabízí jak italské pokrmy, tak i místní speciality. Hotel má sedm
pater s pokoji, které nabízejí pohodlné ubytování a pokojovou službou.
Pracovní kolektiv byl velmi milý. Byli tam lidé z různých zemí, a já tak mohla poznávat nové kultury i
jazyky. Všichni samozřejmě mluvili výborně anglicky a tak jsme se i domlouvali.
V práci jsem nosila jídlo ke stolům, uklízela je a zároveň je i
prostírala. Také jsem uklízela prostory restaurace: zametala
jsem, stírala prach. Zajišťovala jsem čistotu příborů a
skleniček, které museli být dokonale čisté. Také jsem podle
seznamu dezinfikovala všechny věci a místa, která bylo nutné
každý den čistit. Například kávovary, stoly, židle, dveře,
vypínače, dotykové počítače na objednávání, stroje na kreditní
karty,
barovou desku, atp.
Zajímavou částí bylo přinášení hotového jídla ke stolům a
řešení objednávek, které jsem si také vyzkoušela.
Naučila jsem se více o tom, jak to funguje na hotelu a gastronomii. Naučila jsem se, jakým způsobem
se přináší jídlo k hostům, obohatila jsem si slovní zásobu novými názvy zajímavých jídel, zdokonalila
jsem se v angličtině, naučila jsem se řešit problémy více samostatně, zlepšila jsem se celkově v
komunikaci, v rychlé reakci a vyjadřování v anglickém jazyce.
Bydlela jsem v Pier hotelu, který je umístěn u centra a u řeky. Od mé práce byl vzdálený 8 min. pěšky.
V hotelu jsme měli zajištěnou snídani a večeři. V práci jsem dostávala oběd.
Z grantu jsem měla ubytování, stravování, MHD a letenky hrazené. Na odjez jsme se připravovali
docházením na přípravné kurzy, kde jsme si četli o irské kultuře, zvycích, jídlech a památkách. Díky
tomu jsem se seznámila se základními informacemi o Irsku.
Navštívili jsme Cliffs of Moher, Ring of Kerry, Cork, Gallway a Killarney.
Ve volném čase jsem si prohlížela město. Navštívila jsem galerii, muzeum, a různé obchůdky. Je tu
řeka, ve které lze při odlivu spatřit nákupní vozíky, kola a spoustu dalších věcí. Limerick jsem si
představovala jako klidné, historické městečko s milými lidmi. Proto mě velmi překvapil svojí
divokostí. A protože to bylo zase zcela něco jiného, byl to pro mě také zážitek a zajímavá zkušenost.
Stáž se vydařila a jsem šťastná, že jsem jela. Jsem naprosto spokojená se vším, se všemi zkušenostmi a
zážitky.
Děkuji Erasmu+ a škole, že mi byla taková jedinečná příležitost umožněna.

