
Adéla Kozáková - Hibernian hotel, Mallow

Ke konci letošních prázdnin, konkrétně od 27.8 do 26.9. , jsem měla díky
projektu ERASMUS možnost zúčastnit se měsíční stáže v nádherném
ostrovním státě- Irsku. Bydlela jsem v malém městečku Mallow severně od
Corku. Bohužel kvůli složité Covid situaci tato stáž nenaplnila původní
pojetí této praxe, která měla být uskutečněná v oblasti péče o děti. Z
počátku jsem to vnímala jako velký mínus, později, v průběhu pobytu jsem
si uvědomila, že i přes nenaplněná očekávání mi stáž dala spousty jiných
zkušeností a zážitků, za které jsem velmi vděčná.

První týden byl pro mě spíše stresující, celé to bylo ale zapříčiněné
komplikacemi, které právě kvůli covidu vznikaly. Naštěstí se po pár dnech
vše vyjasnilo a začala jsem si tuto stáž užívat. Byla jsem ubytovaná se svojí
spolužačkou, se kterou jsem se dříve kvůli rozdílným sociálním skupinám
nebavila, avšak společně strávený měsíc nás velice sblížil. Paní, u které
jsme bydlely, byla velmi ochotná a milá, snažila se nám vyjít ve všem vstříc
a starala se o nás jako o vlastní.

Byla jsem přiřazena na pracovní pozici pomocník obsluhy v Hibernian hotel. Pracovala jsem od pondělí do 
pátku od 9 hodin do 15. Naučila jsem se používat kávovar, myčku a stroj na leštění příborů, přičemž oba dva 

jsem hojně využívala. V prvním týdnu jsem byla 
seznámena s náplní mé práce. Každé ráno jsem měla 
na starost udržovat pořádek v místnosti, kde 
návštěvníci hotelu snídali. To obnášelo uklízení stolů 
a následnou přípravu na další snídaně, uklizení 
jogurtů a džusů do lednice a zametení celé místnosti. 
Po zbytek dne jsem udržovala restauraci v čistotě, 
uklízela špinavé nádobí ze stolů, leštila a balila 
příbory a myla skleničky.

Z počátku jsem si myslela, že úroveň mojí angličtiny 
není dostatečně dobrá, abych bez problémů 
komunikovala s kolegy a porozuměla zadané práci, 
avšak opak byl pravdou, protože angličtina nebyla 

překážkou. V momentě, kdy jsem si uvědomila, že moje
neschopnost porozumět a mluvit v angličtině pramení pouze z mojí
nervozity a strachu, začala jsem navazovat přátelské vztahy s
kolegy, za které jsem velmi vděčná, protože mi pomohli poznat
irskou kulturu a zvyky.

Nejsilnějšími zážitky a nejlepšími vzpomínkami se pro mě staly dny
a večery strávené s mými spolužáky. Každý víkend jsme jezdili po
celém Irsku, poznávat nová města, kulturu a přírodu, která byla
nádherná. Navštívili jsme Dublin, který mě naprosto nadchl svou
atmosférou, Cork s fascinující architekturou, ale také Cliffs of
Mohers nebo Ring of Kerry, které uchvacovaly přírodou, ale
navštívili jsme také 2x pláž, kde jsem se i přes neskutečně ledovou
vodu vykoupala.

 Díky této stáži jsem se velmi posunula ve svém mluveném
anglickém projevu, dala mi spousty zkušeností, ale hlavně mi
ukázala, že se o sebe dokážu postarat v neznámém prostředí a že
dokážu zvládat stresové situace a vytěžit z toho maximum.


