TIP NA LÉTO

Perfektní místo
na PROCVIČENÍ
ŠPANĚLŠTINY
Chceš si zlepšit španělštinu a zároveň si užít skvělé léto v camping
resortu? Program Práce ve Španělsku čeká právě na Tebe!
Ohromný komplex parcel pro karavany, bungalovů či luxusně
zařízených chatek ve stylu „Bora Bora“ v bezprostřední blízkosti pláže. Samozřejmě nechybí ani luxusní restaurace, bary,
diskotéky a připravený program pro klienty. A právě v těchto barech a restauracích mohou mladí Češi strávit své
pracovní léto. O španělském Paya Montroig Camping Resort nám víc prozradila Lucka, která už má za sebou celou
hromadu pracovních zážitků, a teď pomáhá všem, kteří chtějí
svoje prázdniny strávit jinak než u českého rybníku.
Espaňa vás přivítá s otevřenou náručí.

„Sama jsem se vydala do resortu na čtyři
měsíce - od června do září - ale programu
se můžeš zúčastnit třeba i jen na měsíc
a půl. Je tedy vhodný i pro středoškoláky,
co mají dva měsíce prázdnin,“ říká Lucka
na úvod. Do campu shání pracovníky do
barů, restaurací, do ochranky na kolech
nebo nově také animátory. Tvoje pracovní
pozice se může v létě občas změnit. Když
chybí lidi v restauraci, přeřadí tě tam. Důležité je být flexibilní a počítat se změnami. Tak si můžeš vyzkoušet spoustu věcí!

zvláště k získání dobré práce třeba na recepci nebo na baru.
Pro Lucku už je Španělsko pomalu jako
druhý domov. Strávila tam několik měsíců v rámci Erasmu a mnohokrát tam pracovala. „Nejvíc mě na této zemi přitahuje

„PAELLA,

„ANGLIČTINA

TO JE MOJE!“

„Když jsem poprvé jela do Španělska, tehdy na Mallorcu, uměla jsem španělsky jen
trochu. Kde jinde se má ale člověk naučit
jazyk než v dané zemi? V campu Paya
Montroig je podmínkou komunikativní
španělština, stejně jako aspoň minimální znalost angličtiny. Přijímací pohovory
jsou vedeny také v rodném jazyce místních, přestože zaměstnavatel umí anglicky. Jakýkoliv další jazyk je velkou výhodou,
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právě jazyk. A potom samozřejmě povaha obyvatel – jsou mnohem přátelštější.
A paella (typické španělské jídlo z rýže),
to je moje!“
Lucky běžný pracovní den v resortu vypadal zhruba takhle: práce na baru, většinou
noční směny, od pěti odpoledne do čtyř
do rána. Pak vydatný spánek a půl dne
volna, během kterého šla na pláž a relaxovala. Camp je takové malé město samo
o sobě. Najdeme v něm nejen restaurace,
ale třeba i praktický bankomat a různá
místa pro party.

UŽ NESTAČÍ.
TO JE NUTNOST,
NE PŘEDNOST.“

Paella negra, de marisco,
de carne... každý si nějakou zamiluje.

Pro zaměstnance je vše zařízené, bydlení
i strava. Campside se nachází asi 120 km
jižně od Barcelony, takže o dni volna, který
zaměstnanci každý týden mají, mohou vyrazit na výlety a za nákupy. „V campu není
moc za co utrácet. A to je výplata 800 euro

čistého měsíčně. Takže si fakt můžeš udělat na výletě radost!“
V campu dovolenkují nejen Španělé (těch
je většina), ale potkáš tam hlavně Holanďany s jejich proslulými karavany nebo
Němce, Francouze a Angličany. Procvičíš
si tedy nejen španělštinu. „Vedení campu
je s Čechy vždycky spokojené. Španěly
pořád ještě nadchne, když lidi umí víc
jazyků. Oni na to moc sami nejsou. Co si
ale budeme povídat, angličtina už dnes
nestačí, je to nutnost a ne přednost.“
A pro koho je tento program jako stvořený? „Osobně bych práci ve Španělsku
doporučila nejvíce středoškolákům, co
se učí španělsky, protože pracovníci
jsou hlavně mladí lidé, klidně i 18letí. Na
střední máš dva měsíce prázdnin, můžeš
si tak slušně vydělat a posunout svou
španělštinu na vyšší level. Jako vysokoškolák bych už vyrazila třeba na Work and
Travel do USA.“

A CO NA PRÁCI
VE ŠPANĚLSKU ŘÍKAJÍ
ÚČASTNÍCI?

DOMINIK HOLASEK
„V kempu jsem pracoval jako denní hlídač
a náplní mé práce byla kontrola jednoho
úseku campingu na kole. Každý dotaz klienta, přání nebo stížnost jsem musel vyřídit na management campingu nebo na
recepci. Pokud bylo potřeba pomoct s nějakými manuálními pracemi, byl jsem tam
od toho já a mí kolegové. Svůj volný čas
jsem trávil na pláži nebo cestováním po
blízkých městech. Bylo to super léto, každý si zdokonalí svoji španělštinu a pozná
hrozně moc nových lidí. Určitě lepší než
sedět doma v Česku. Prostředí je perfektní, všude prázdninová pohoda, nikdo nikam nespěchá.“

Okouzlující výhled
na Středozemní moře
je každodenní samozřejmostí.

Jedna z nejlepších
restaurací v kempu,
i tam můžete pracovat.

The best team ever!

BOHUSLAVA
BARTOŠOVÁ
„Každé léto, které jsem tam prožila, pro mě
bylo pokaždé jiným způsobem nezapomenutelné, každé léto jsem tady potkala
moc fajn lidi, každé léto jsem si vyzkoušela jinou práci, získala nové zkušenosti
a poznala nová místa. Každé léto jsem
si i navzdory pracovním povinnostem odpočinula od všednosti v Česku a dokázala
využít na maximum své volné chvíle, ať už
na pláži či při výprodejových nákupech
v okolních městech. Každé léto v Montroig
mi vykouzlilo spoustu úsměvů na tváři.
A každé následující léto jsem se při projití brány kempu cítila více jako doma. Pokud se v Montroig chystáte i vy prožít léto,
určitě nakonec litovat nebudete. Prožijete chvíle těžké, ale i chvíle úžasné. Chvíle, které se vám vryjí do srdce a na které
nikdy nezapomenete.“
Nic se nevyrovná
romantickým západům
letního Slunce.

Katka
Kadlecová

Kontakt:
Jestli se chcete o programu Práce
ve Španělsku dozvědět víc, neváhejte
kontaktovat koordinátorku programu

Lucku Khásovou.
+420 773 960 963
l.khasova@czech-us.cz
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