Markéta Brožová, Saint Mary´s Cathedral, Irsko
V rámci sociálního praktika jsem byla na čtyřtýdenní stáži v irském městě Limerick, přičemž
možnost zúčastnit se této stáže mi umožnila naše škola Waldorfská základní a střední škola
Semily, příspěvková organizace a především program Erasmus+.
Pracovala jsem v Saint Mary´s Cathedral, pořádají se zde pravidelně bohoslužby, ale zároveň je
volně přístupná jako turistická atrakce, jsou zde nabízeny i prohlídky. Mimo jiné ale poskytují i
prostor pro různé jiné akce, setkání, koncerty, zajímavé přednášky apod. O chod katedrály se stará
spoustu úžasných a milých lidí, při návštěvě katedrály určitě některé z nich potkáte.
Během stáže jsem se učila o historii katedrály, ve které jsem pracovala, přičemž jsem zabrousila i
do historie Irska. Pomáhala jsem při chodu katedrály, vítala jsem návštěvníky katedrály a v
případě potřeby jim radila. Převážně jsem ale pracovala manuálně, čistila sochy, utírala prach z
exponátů, či zvelebovala zahradu kolem katedrály. Část stáže jsem pracovala na překladu
informačního letáčku, což byla také velmi zajímavá zkušenost.
Co se týče anglického jazyka, podařilo se mi z velké části zbavit strachu z mluvení.
Bydlela jsem se spolužačkou u jedné milé paní pár minut autobusem od centra, snídali a večeřeli
jsme společně doma, obědy jsme si pak zajišťovali sami.
Ve volném čase jsme prozkoumávali okolí, lenošili v parku, občas navštívili galerii, muzeum,
kavárnu nebo se připletli k zrovna probíhající místní kulturní akci. O víkendech jsme si
pronajímali autobus a vyráželi dál za město do přírody. Navštívili jsme národní park Killarney,
proslavené Cliffs of Moher a taky turistický okruh Ring of Kerry. Mimo to jsme si prohlédli i pár
okolních měst.
Celá stáž, včetně letenek byla hrazena z grantu. Před stáží jsme ve škole chodili na přípravné
kurzy, kde jsme se snažili připravit na různé situace, které by nás mohly v Irsku potkat. I když
jsem ze začátku měla ze stáže strach, jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila, byla to skvělá
zkušenost, kterou jen tak někde nezískáte.

