TISKOVÁ ZPRÁVA
Postoupili do „vyššího levelu“
Ostrava, 25. října 2016 – Z Rakouska se vrátili stážisté. Měsíc práce v zahraničí je posunul o úroveň
výš.
Vařit, umývat nádobí, obsluhovat hosty, uklízet pokoje nebo zalévat bylinkovou zahrádku? Museli
zvládnout vše. Mezitím mluvili německy a anglicky. Mnohým se stýskalo po domově. Jiní ve volném
čase cestovali a poznávali Rakousko. Všichni se ale vrátili zkušenější a s lepší vyhlídkou na budoucí
zaměstnání.

K práci v rakouských hotelích a restauracích se deset studentů z Krakovské dostalo díky evropskému
projektu Erasmus+, Taste of Europe II. V září prošli jazykovou i kulturní přípravou. Podepsali pracovní
smlouvy, sbalili kufry a 16. září se na měsíc odstěhovali do Korutan, jedné ze spolkových zemí Rakouska.
Každého stážistu čekalo něco jiného. Adam Ptáček a Aleš Romaniv se starali o hosty v prvotřídním
hotelu v centru města Villach. Filip Karafiát vařil pro hladové turisty vysoko v horách, kde končí všechny
cesty. Všech deset statečných však poznalo, jak fungují rakouská stravovací a ubytovací zařízení. Zjistili,
že člověk příjemný, ochotný a pracovitý se ve světě neztratí.
Michal Piwko, který pracoval ve vegetariánském bio-hotelu, měl zpočátku strach ze stravování. „Paní
učitelko, oni tu nemají žádné maso,“ zněla jeho první vyděšená reakce. Za pár dnů si ale zvykl. „Vaří
tady výborně i bez masa, takže jsem spokojený. I když si mohu maso pro sebe připravit, zatím to
neplánuji,“ přiznal Michal v prvním týdnu svého pobytu.
Pracovištěm Terezy Václavíkové se stal hotel pro místní „smetánku“ - luxusní vila na břehu jezera
Wörthersee. Ve svém osobním volnu tak mohla zažít vyjížďky na jedné z lodí hotelového „vozového
parku“.
Andrea Gaudinská si i přes pracovní vytíženost našla čas na poznávání okolních hor i měst. A mezi
hotelovým personálem a zahraničními stážisty si našla nové známé. „Byl to náročný měsíc, ale mám
teď spoustu nových přátel ze Slovinska, z Litvy i z Česka,“ uvedla Andrea.

Na jaře 2017 vyjedou do zahraničí na zkušenou ještě další studenti z Krakovské. Jedna skupina se chystá
do Irska a jedna skupina do Francie.

