Marie Nováková, Clayton hotel, Limerick
Na začátku školního roku 2021/2022 jsem se zúčastnila 4 týdenní zahraniční stáže v Irsku
ve městě Limerick. Tento jedinečný zážitek mi byl zprostředkován díky Erasmus+ a naší
škole - Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace.
Pracovala jsem zde v Clayton hotelu, což je čtyřhvězdičkový a nejvyšší hotel v Irsku. Tento
hotel byl opravdu velmi luxusní měl 15 pater a byla tam snídaňová restaurace, obědová
restaurace, spoustu pokojů, bazén, posilovna a spousta dalšího. Personál byl na první
pohled velmi profesionální (a já jsem musela být taky), ale časem jsem zjistila, že jsou to
normální lidi jako já a byli velice vřelí, milí a často jsme spolu
vtipkovali.
Můj pracovní den vypadal zhruba takto: Celý den jsem se převážně
pohybovala v restauraci. 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 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, kde jsme 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 (už se tolik nebojím mluvit) 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 peněžně náročné. A i když
rodina byla velice příjemná a ochotná, stejně jsem se později přestěhovala na hotel. Na
hotelu to bylo úplně něco jiného než v rodině. Bylo to lehce smutné, protože tam nebylo
příjemné rodinné zázemí a nebylo pro nás tak snadné poznat Iry, ale na druhou stranu
jsme měli více svobody a tudíž měli jsme možnost víc poznávat město. Každopádně jsem
ráda, že jsem si mohla vyzkoušet obě tyto ubytování.
Volného času jsem měla v Irsku opravdu hodně, protože jsem měla skvělou pracovní
dobu. Dost často jsme o odpoledních navštěvovali různé kavárny, sekáče, místní
obchůdky, trhy a po večerech i hospůdky - puby. 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, kde jsme využili příležitosti a vykoupali jsme se. Měli jsme štěstí, že
všechny tyto naše zážitky včetně letenek, ubytování, stravování a MHD jsme měli placené
z grantu.
Samozřejmě jsem na stáž nevyrazila nepřipravená, zúčastnila jsem se přípravných kurzů,
kde jsme se pomocí referátů dozvídali o zajímavých místech v Irsku a Limericku a více
poznávali irskou kulturu.
Na počátku stáže jsem byla lehce skeptická, ale ke konci se mi ani nechtělo domů. 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. Děkuji všem.

