
 

 

Erasmus – Viktor Vrtilka, Hotel Hybernian Irsko 

 

 

Dobrý den, jmenuji se Viktor Vrtilka  

Tímto bych chtěl poděkovat naší škole Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o. a Erasmu + 

Na Erasmu jsem byl v Irsku, a pracoval jsem jako pokojská v hotelu Hybernian v Mallow, 4 týdny  

Mojí pracovní náplní bylo uklízení pokojů po hostech, různě jsem vysával, převlíkal, odnášel špinavé věci pryč, 

a vyhazoval odpadky. 

Praxe mi dala mnohé. Poprvé jsem se setkal s uklízením na hotelu. Dříve jsem také uklízel, ale v Irsku jsem si 

vyzkoušel rychlé uklízení pokojů. Obdivuju uklízečky, které tam 

pracují na plný úvazek, není to žádná sranda. 

Nejdříve to nebylo jednoduché, Irové mají silný přízvuk, takže občas 

nerozumíte ani primitivní větě, ale po pár hodinách naslouchání jsme si 

zvykli, a rozuměli jsme. Jazykově jsem se o hodně zlepšil. Musíte lépe 

reagovat, jelikož na vás mluví okolí pouze anglicky. 

Ubytování bylo skvělé, měli jsme skvělou hostitelku, která nám se vším 

pomáhala. Mluvila s námi, vařila nám skvělá jídla, a byla příjemná. 

Volný čas jsme využívali k objevování Irska, byli jsme na Cliffs of 

Moher, v národním parku, objevili jsme kouzla Galway atd. 

Díky grantu jsme měli hrazeno vše, letenky MHD, stravu. 

Před výjezdem jsme chodili na přípravné hodiny na, kterých jsme se 

bavili o Irsku, o kultuře, a o zájmech zdejších lidí. Bylo to velice 

naučné, a pomohlo mi to se více vyznat například ve sportu. 

Jsem velice rád, že jsem mohl jet, poznal jsem novou zem, kulturu, lidi. Poznal jsem nové přátele ze zahraničí a 

celkově to byly skvělé 4 týdny nových zážitků. 

Jsem velice rád, že jsem navázal kontakty i s lidmi s Irska, dali jsme si na sebe kontakt, a pravidelně si píšeme. 

Jednu věc, kterou si určitě zapamatuju s Irska je tato. Když jsme byli v Mallow, což je 12-ti tisícové městečko, 

šli jsme se kouknout do Lidlu. Stáli jsme u pečiva, a přemýšleli, které si vezmeme. Najednou se ozvala zprava 

řeč, kterou moc dobře znám. Kouknu se tam, a tam byl muž ve středním věku, a mluvil na nás slovensky. Což 

mě velice rozesmálo, jelikož jsem toto opravdu nečekal.  


