
Jan Šťastný, Maldron Hotel, Irsko

Na stáži  jsem byl  umístěn  v  Irsku v  Limericku,  což  je  jedno z  větších  Irských  měst.  V
Limericku jsem asi s dalšími spolužáky strávil měsíc (4 týdny).

Celá tato akce mohla proběhnout díky naší škole Waldorfská základní a střední škola Semily,
příspěvková organizace a také samozřejmě studijnímu programu Erasmus+

Pracoval jsem v Hotelu Maldron jako úklidová a desinfekční četa u bazénů a fitness centra
obecně, všichni moji nadřízení a kolegové byli velice milí.

Naše práce byla každý den v základu stejná, každou hodinu jsem byl zaměstnaný na 20 minut
dezinfikováním  a  úklidem sprch  a  převlékáren.  Když  bylo  hotovo,  nadřízená  šéfka  nám
zadala na 40 minut např. mytí oken, zrcadel, doplňování ručníků k bazénu, takže jsme měli
práci velice rozmanitou a ve fajn kolektivu jsme se nikdy nenudili.

Získal jsem spoustu nových zkušeností, co se týče důkladného úklidu chemickými přípravky,
naštěstí vytírat a luxovat jsem uměl už perfektně z domova.

Díky tomu že jsem pracoval ve fitness centru tak jsem se často bavil s návštěvníky všech
věkových kategorií. Jsem si jistý, že pobyt v Irsku přispěl k většímu rozvoji mé slovní zásoby.

Celé 4 týdny jsem bydlel s pár dalšími spolužáky v hotelu, bylo to super, jelikož jsme pak
měli možnost trávit společně spoustu času. Strava byla velice mastná, ale v celku dobrá.

O víkendech jsme často jezdili na výlety, byli jsme na Clifs of Moher, v jednom z národních
parků a několikrát u moře.

Vše jsme měli financováni z grantu EU v rámci programu Erasmus+

Na stáž jsme se připravovali už měsíce dopředu, díky spoustě kurzů a možnosti strávit 40 na
OLS jsem se před odjezdem na stáž také posunul v angličtině.

Stáž byla nakonec velice dobrá zkušenost, užil jsem si to a sblížilo to třídní kolektiv.

Všichni lidé byli velice milí a jen tak si s vámi začali povídat, což je na rozdíl od Česka
nezvyk.


