Zkušenosti z mé zahraniční praktické stáže v rámci
programu Erasmus+
Země: Skotsko
Název univerzity/instituce: Ben Loyal Hotel
Délka pobytu: 4.5 měsíce
Termín pobytu: 14. 6. 2019 – 31. 10.2019

Dobrý den, jmenuji se Nikola Fritscherová a jsem studentkou oboru Lázeňství a turismus na
Slezské univerzitě. Ve třetím ročníku jsem se rozhodla odjet na pracovní stáž do Skotska, a
využila jsem programu Erasmus+. Ráda bych Vám všem, kdo plánují odjet do ciziny ať už
pracovně, či studijně nebo o tom přemýšlí, napsala mé poznatky, které Vám třeba pomohou.
Na úvod bych chtěla říci, že jsem se rozhodla pro pracovní stáž. Už v prvním ročníku jsem
věděla, že se chci podívat do Skotska, strašně mě lákalo poznat tamní přírodu. Bohužel nebo
bohudík, jsem se rozhodla až ve třetím ročníku a opravdu odjela na 4,5 měsíce. Vůbec jsem
netušila, co mě bude čekat, kam to vlastně jedu. Věděla jsem název svého hotelu a taky to, že
se nachází na severu Skotska.
Ben Loyal Hotel se nachází v malebné vesnici Tongue ve skotské vysočině a jedná se o rodinný
hotel se dvěma milými majitelkami. V Tongue se nachází dva hotely, obchod, pošta a
neskutečně nádherná příroda. Ráda bych Vám hned na začátku uvedla něco o skotském jazyce.
Věděla jsem, že britská angličtina je krapet jiná než to co se učíme ve škole, ale pak jsem slyšela
skotštinu a má první reakce byla „sakra já jim nebudu rozumět“. Naštěstí, mi stačilo pár dní a
docela jsem tomu začala přicházet na kloub. Nutno říci, že nejsem žádná profi angličtinářka,
v testech mi vyšlo B1. Jedna z věcí, kterou bych všem chtěla říct, nebojte se, že nebudete
rozumět nebo naopak že vy se budete bát mluvit. Do ciziny jsem odjela pracovně celkem 3x a
tak si pamatuji, že i já mývala strach, že se nedorozumím, ale můžu Vám říct, že umět se
dorozumět budete. Víte, nebudu lhát, nastala chvíle, kdy jsem prostě nevěděla, co mi říkají, ale
ochotní lidé se Vám budou snažit vysvětlit lehčími slovy popřípadě nohama, rukama nebo Vám

to prostě nakreslí (i to se mi stalo). Tohle prostě odbourejte. Jasně něco musíte umět, ale nikdo
po Vás nechce nadprůměrnou angličtinu, alespoň tu průměrnou.
Z mých vlastní zkušeností mohu říci, že cestovat je lepší ve dvou, proto jsem se vždy domluvila
se svoji spolužačkou/ kamarádkou a jely jsme prostě dvě či více. Pokud se někdo rozhodne
pracovat či studovat sám v zahraničí, má můj respekt, i to samozřejmě jde. Abych se tedy
dostala zpátky ke svému hotelu, pracovala jsem tam se dvěma spolužačkama. Bydlely jsme
hned naproti hotelu v apartmánu, kde byli dva pokoje, a každý pokoj měl dvě postele. Dále se
tam nacházela kuchyň a koupelna s toaletou.
Teď Vám napíši něco o peněžní stránce stáže a práci. Hned na úvod bych chtěla říct, že grant,
který jsem dostala v rámci programu Erasmus+ mi vystačil na veškeré výdaje s tímto výjezdem
spojené. V hotelu jsem pracovala cca 40 hodin týdně a hodinová mzda byla 7,70 liber na
hodinu. Jeden den v týdnu jsem mívala volno. Snažili se mi dávat volno s jednou z mých
spolužaček. Co jsem měla v popisu práce. Dělala jsem servírku nebo pokojskou. Strava nebyla
tak pestrá, než na co jsme zvyklí v ČR. Na snídani to byl toast s marmeládou či mléko
s cereáliemi, na oběd sendvič nebo teplá polévka a na večeři jsme dostávali teplé hlavní jídlo.
Pokud měl někdo z nás pocit, že to není dostatek, mohly jsme jít do obchodu, který se nacházel
nedaleko a něco si koupit.
Na závěr bych všem vzkázala, nejen že jsou to skvělé zkušenosti do života, ale hlavně nádherné
vzpomínky, které Vám už nikdy nikdo nevezme. Poznáte mnoho nových kamarádů, jinou
kulturu, poznáte jejich specifickou kuchyni a unikátní přírodu. Jediného čeho opravdu lituji, je
to, že jsem šancí na výjezd nevyužila už dříve, a nejela někam třeba už v prvním či druhém
ročníku. Dnes bych se nebála vyjet třeba do ciziny a studovat tam jeden semestr. Ráda bych
Vám všem vzkázala, že se není čeho bát. Všem přeji krásné studium a využijte šanci odcestovat,
dokud to jde!

Nikola Fritscherová, ÚLGaT

