Mallow, Cork – Josef Láska, Country Lifestyle, Irsko
Letošní rok 2019 se mi poštěstilo být znovu vybrán na dělání mé povinné praxe v Zahraničí. Letošní rok jsme se
dvěma dalšími spolužáky zamířili na měsíc na stáž do města Cork, odkud jsem poté jel s jedním s mých
spolužáků do malého městečka Mallow, které se nachází přibližně 40km dál, kde jsme vykonávali naši praxi a
byli ubytováni.
Díky mojí škole OA Praha a její spolupráci s organizací Erasmus+ jsem měl možnost vyzkoušet si další
zajímavou pracovní zkušenost, bydlet v cizině a přizpůsobit se.
Byl jsem zaměstnán jako dobrovolný pracovník v malém obchodu Country Lifestyle, který se zabývá prodejí
chovatelských potřeb a zvířat a k tomu loveckých a rybářských potřeb a zbraní. Mým každodenním úkolem bylo
doplňovat chybějící zboží, starat se o vzhled a estetiku prodejny, udržoval čisté klece se zvířaty a vše co se jejich
chovu týče. Zároveň, když byla možnost, jsem si osvěžil jak přijímat nově doručené zásilky, jak poté zboží zadat
do systému, nacenit ho a rychle jsem se doučil vše co bylo rozdílné než v Česku. Dále jsem se staral o sklad
zbraní, připravil nějakou k vyzvednutí či na servis a občas je čistil, když jsem neměl nic na práci. V práci jsem se
hned první den seznámil s mým spolupracovníkem a poté jsme s mým spolubydlícím trávili skoro každý den po
práci společně s ním trávili venku, na rybách, nebo jen u něho doma.
V práci jsem sice dělal činnosti podobné jako z mých minulých zaměstnání v Praze, ale vždy se našla nějaká
drobnost, která pro mne byla nová a směny tím udělala zajímavější. Také jsem se naučil lépe spolupracovat s
týmem naprosto cizích lidí s jinou kulturou a zvyky.
V angličtině se mi rozhodně zlepšilo porozumění irského přízvuku a nářečím a nejspíš mi pobyt pomohl se více
rozmluvit.
Bydlel jsem ještě s jedním spolužákem na okraji města u rodiny s odrostlými dětmi. Přesto, že dům byl
jednopatrový, každý jsme měli svůj pokoj, stravu od rodiny na celý den a výborné zázemí. Rodina byla bez
problému a bydlení u nich jsem si opravdu užil.
Zahraniční stáž s Erasmem hodnotím pozitivně a myslím si, že je to životní zkušenost, která nestojí za odmítnutí.
Díky grantu jsme měli ubytování a stravu a dopravu z Dublinu do Corku zaplacenou. Navíc jsme k tomu dostali
každý kapesné na útratu, které se nám hodily na výlety a jiné výdaje. Zdokonalili jsme si angličtinu, vyzkoušeli
novou pracovní zkušenost a navázali kontakty s novými lidmi.
Díky seznámení s novými lidmi jsem dostal nabídku se do města kdykoliv vrátit a možná našel i nové kamarády.
Rozhodně to není naposled, co jsem byl v Mallow

