Odborná praxe v Drážďanech
Tři naše žákyně, konkrétně Barbora Heczková, Alžběta Puczoková a Žaneta Weberová, měly
možnost absolvovat odbornou praxi ve čtyřhvězdičkovém hotelu Azimut v Drážďanech.
Není jednoduché sehnat pro naše žáky praxi v Německu, byla to náhoda a myslím si, že to
pro naše žákyně nebyla špatná zkušenost. Zjistily, že práce v cizí zemi není vůbec jednoduchá
záležitost, že je potřeba opravdu umět velmi dobře komunikovat v cizím jazyce. Přesto si
myslím, že jim to dalo do života hodně a budou na dny strávené v Drážďanech rády
vzpomínat.
Mgr. Jarmila Kiszová
vyučující německého jazyka
Zde je malý příspěvek jedné z nich:
Když jsem na konci školního roku dostala nabídku absolvovat odbornou praxi v Drážďanech, neváhala jsem ani
minutu. Skvělá příležitost, jak strávit prázdniny v cizí zemi, a navíc se procvičit v jazyce. Již 30. června jsem se tedy
s nadšením, ale zároveň trochu se strachem, co všechno mě samotnou čeká, vydala na šestihodinovou cestu
vlakem do Drážďan. Město ležící asi hodinu od hranic, proslulé svou válečnou historií a v poslední době také
známé jako oblíbená německá lokalita turistů z celého světa, mne přivítalo horkým letním dnem a já se
s nadšením vydala vstříc novým zážitkům, které na mě zde čekaly.
Drážďanský čtyřhvězdičkový hotel Azimut byl již z dálky nepřehlédnutelný díky své červené fasádě. Absolvovala
jsem zde 3 týdny praxe, kdy jsem pracovala ve snídaňovém a pokojovém servisu. Obě práce byly fyzicky velice
náročné. Když se jednalo o snídaňový servis, tak jsem obsluhovala hosty při snídani, uklízela a chystala stoly a
občas jsem také musela komunikovat s hosty. Nejčastěji se ale jednalo o výpomoc v kuchyni. Co se týká
pokojového servisu, ten zahrnoval mnohem rozmanitější úkoly.
Celý hotelový personál Azimutu čítal asi 20 až 25 pracovníků převážně německého původu, bylo zde ale také
několik cizinců, se kterými jsem si dobře rozuměla. Setkala jsem se zde s několika Rusy, Italy, Portugalcem,
Ukrajinkou, Albánkou, Vietnamkou či Maďarem. Němečtí pracovníci byli velice zdvořilí, přesto jsem si k nim příliš
nenašla cestu.
V němčině jsem ale dle mého názoru udělala opravdu velký krok vpřed, a přestože jsem se zpočátku zdráhala
mluvit a ani mi to příliš nešlo, po třech týdnech jsem byla schopná porozumět všem rozhovorům a pohotově
reagovat na všechno, co bylo po mně žádáno.
Drážďany mne na první pohled okouzlily, tamní památky jsou nádherné a jsou zde skvěle vyřešeny služby,
městská doprava, najdete zde cenově přijatelné kavárny i poklidné parky. Město nabízí obrovské kulturní vyžití.
Když ale Drážďany poznáte blíže, nijak extrémně se neliší od větších českých měst, přesto za návštěvu a poznání
určitě stojí, k vidění všeho podstatného vám ale dle mého názoru stačí dva až tři dny.
Praxe v drážďanském hotelu Azimut byla i přes mé počáteční zděšení a strach nezapomenutelným zážitkem a
zkušeností, kterou ještě v životě stoprocentně uplatním. Vyzkoušela jsem si nejen být delší dobu sama v cizí zemi,
těžší manuální práci či jazykovou bariéru, ale zpátky domů jsem si odvezla nezapomenutelné zážitky. Poznala
jsem také spoustu nových přátel, se kterými určitě zůstanu v kontaktu. Budete-li mít tuto možnost, určitě ji
využijte!!!!!
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