Alice Diepoltová, The Parlour
Café, Irsko

V neposlední řadě jsem byla velmi často posílaná
vyřizovat různé úkoly mimo kavárnu (několikrát
týdně nákup potravin, zaplacení dovážky nebo
kopírování různých dokumentů).

Na stáž jsem jela do Corku, 2.největšího města
v Irsku. Můj pobyt trval 4 týdny. Tuto příležitost
jsem dostala díky Obchodní akademii Praha a
programu Erasmus+.
Pracovala jsem v kavárně The Parlour Café. The
Parlour Café je útulná, rodinná kavárna, která je
v Corku proslulá svými snídaněmi a „Tapas
večery“. Chodí do ní stálí, dlouhodobě spokojení
zákazníci. Ačkoli je kavárna relativně velká,
pracovní tým se skládá pouze ze sedmi lidí (pět
členů obsluhy a dva kuchaři).

V Česku už rok pracuji v restauraci, takže vím, co
tato práce obnáší. Nová pro mne byla ale
komunikace v angličtině, ve které jsem se nejen
zlepšila a získala větší jistotu, ale naučila jsem se i
nová slovní spojení a slovíčka spojená s oblastí
gastronomie.
Ověřila jsem si, jak je v této práci důležitý kolektiv
Má pracovní náplň byla velmi různorodá a
zajímavá. Jednak jsem pomáhala v kuchyni, kde
jsem myla nádobí, uklízela, nebo vynášela odpad.
Občas jsem se podílela i na přípravě pokrmů. Často
jsem myla salát, loupala brambory, připravovala
pomerančový džus nebo obalovala krokety.
Dále jsem pak obsluhovala hosty v kavárně. Brala

a týmová práce. Kuchař by nemohl pracovat bez
obsluhy a naopak. Naučila jsem se, jak je důležité
řešit situace bezkonfliktně a klidně, a že vše vždy
nějak vyřešit jde.
Více jsem rozhodně poznala svět kuchařů, a jak
náročná a stresující tato práce je.
Tato práce mne rozhodně naučila hodně.

jsem objednávky, roznášela hotová jídla a pití.
Kavárnu jsem samozřejmě i uklízela (úklid stolů po
odchodu zákazníků, zametání, vytírání poliček,
leštění příborů a skleniček na víno).

Bydlela jsem u staršího páru, který si ubytováváním
zahraničních studentů přivydělával. Zajišťovali mi
snídaně a večeře. Obědvala jsem v kavárně, kde mi
kuchařka připravila cokoli, na co jsem měla chuť.

Skvělé bylo, že ubytování, stravování, MHD i
letenky byly hrazeny z grantu.
Vzhledem k tomu, že jsem v rodině bydlela
s kamarádkou, měly jsme stejný režim, a tak jsme
volný čas trávily spolu. První víkend jsme si
udělaly výlet do Dublinu. Dva výlety nám
zařizovala škola. Nejdříve jsme se jeli podívat na
slavné Cliffs of Moher. A poté jsme měli celodenní
bus tour po západním Corku. Oba výlety byly moc
pěkné. Přes pracovní týden jsme podle únavy
chodily s kamarádkou do kaváren, do kina nebo
objevovaly město.
Před stáží jsem se účastnila několika hodinových
online kurzů od Erasmu. Líbilo se mi, že jsem si na
stránkách vybrala oblasti a témata, která mě
zajímala a o nich jsem si poté četla články nebo
shlížela videa. Tímto byly pro mne kurzy zajímavé.
Tato stáž byla pro mě obrovskou zkušeností.
Ověřila jsem si, že bez problému zvládnu měsíc žít
sama. Také si myslím, že se budu méně stydět
mluvit anglicky.
Jsem moc ráda, že jsem si našla nové kamarády
z práce. Dokonce se možná příští léto do kavárny
na nějaký čas vrátím.
Jsem vděčná za tuhle skvělou příležitost a jsem
ráda, že jsem se stáže v Irsku zúčastnila!

