Karel Král – Chopped the Healthy Company, Irsko
4 týdny jsem strávil v hlavním městě Irska, Dublin.
Za tuto možnost děkuji mé škole, OA Praha, a Erasmu +
Tyto 4 týdny jsem strávil jako stážista v irském řetězci, Chopped. Tato společnost se zabývá
přípravou zdravých jídel (zejména salátů). Pro lepší představu je to něco na způsob Ugo
Salaterie, jenom dle mého skromného názoru podstatně lepší. Chopped má na rozdíl od již
jmenovaného českého řetězce speciální systém přípravy pokrmů. Vy, jako zákazník, si
můžete sestavit svůj vlastní salát podle chuti, a ten vám následně nasekají(“chopp“) na
malinké kousky. Tím pádem je salát perfektně zamíchán)
Co se týče mé pracovní úloh, těch nebylo málo. V restauračním zařízení jako bylo toto,
všichni dělají vše. Nebylo nic zvláštního, když manažer po administrativní prací šel vytírat
podlahu. A moje povinnosti byli prakticky stejné. Každé ráno jsem pomáhal s přípravou
surovin na zbytek dne. To znamená krájení ovoce, zeleniny, sýry atd. Poté jsem doplňoval
lednice a sklady. Poté jsem kolem 12:00 – 14:00 pomáhal se vším co bylo během rush hour
potřeba (mytí nádobí, příprava smoothies, doplňování zásob atd.). A ke konci dne jsem
pomáhal s administrativní prací nebo jsem uklízel.
Během své pracovní zkušenosti jsem se pochopil, jak funguje restaurační zařízení a co
všechno je třeba pro jeho ideální chod. Také jsem se naučil pracovat v týmu. Také jsem se
naučil rychle reagovat na problémy.
Co se týče mých jazykových schopností, tak si dovolím tvrdit, že jsem nepřijel nepřipraven.
S porozuměním jsem neměl jediný problém. Ovšem co se definitivně zlepšilo za měsíc mého
pobytu byla plynulost mého mluveného slova. S čímž jsem spokojený.
Bydleli jsme v typickém irském rodinném domku s třemi patry, který patřil starší paní. Na
bydlení si doopravdy nemůžu stěžovat. Paní domu byla velice příjemná a nenapadá mně
jediná věc na kterou bych si mohl stěžovat.
Za mě má Dublin jednu zásadní výhodu oproti ostatním hlavním městům. Přesto že to je hlavní město, tak je Dublin malinký.
Což znamená že tam je co dělat, ale člověk si nepřijde jako ve velkoměstu. Tím pádem jsem ve svém volném čase bloudil
(zcela účelně) a objevoval nová místa. Dublin je plný kulturními památkami, knihovnami, kavárnami atd. Doopravdy,
v Dublinu jsem se nenudil.
Co se týče ubytování a jízdného, to vše bylo hrazeno z grantu od Erasmu. Takže o to jsem
se vůbec nemusel strachovat.
Ovšem takové dobrodružství a celková návštěva do úplně cizí země se neobešla bez
pořádné přípravy. Proto jsem se účastnil kurzů angličtiny (jak ve škole, tak on-line) které
mně na tuto zkušenost připravili.
Tyto kurzy se zaměřovali na všechny aspekty angličtiny (mluvení, čtení, poslech,
gramatika) a také na seznámení s Irskem.
Samotná stáž byla perfektní. Svůj čas jsem si tam doopravdy užil, a abych byl kompletně
upřímný, Dublin mi chybí.
Na co jsem opravdu pyšný, nebo co si myslím že je můj největší úspěch, je dostání
telefonního čísla na mého manažera s příslibem že kdybych se kdykoliv chtěl vraštit, tak
mi s radostí sežene zaměstnaní.
V Dublinu jsem se doopravdy cítil velice dobře. Ubytovaní bylo bez chyby. Práce byla
různorodá s dobrým kolektivem. Město jako takové je přesně to, co bych jednou chtěl od
svého bydliště. Cítil jsem se tam skoro jako doma. Ale jenom skoro (doma máme tvrdší
matrace).

