
Wasmand Basharmal – Comfort Keepers (Irsko, Dublin) 

Moje zahraniční praxe se konala Irsku, v hlavním městě Dublin a to na 4 týdny. Tímto bych chtěl 

poděkovat své škole SOŠ pro administrativu EU, že jsem měl jedinečnou možnost se zapojit do 

programu Erasmus + a letět pracovat do zahraničí.                                        

Moje firma, ve které jsem pracoval, se jmenovala 

Comfort Keepers a nacházela se v centru Dublinu. Tato 

firma poskytuje péči starým a potřebným lidem v celém 

Irsku.  Já jsem byl v oddělení lidských zdrojů, kde jsem 

hlavně vyřizoval telefonáty a měl na starosti uchazeče, 

kteří si podali žádost o pozici pečovatele. Volal jsem jim 

a dělal s nima rozhovory a po rozhovoru jsem se vždy 

rozhodnul, zda se pro tuto pozici hodí nebo ne. Pokud 

ano, tak jsem je následně pozval na pohovor a 

zarezervoval jim termín. Po procesu, když už bylo 

všechno zkontrolováno, jsem uchazečům mohl zavolat a 

pozvat je na výcvik, kde se pak stali oficiálními 

pečovateli a mohli začít pracovat. Hodně jsem si zlepšil 

jak mluvu, tak i poslech, protože jsem nepřetržitě mluvil a musel si zvyknout na těžký irský přízvuk a 

často jsem i mluvil po telefonu s uchazeči z Afriky a Brazílie a s jejich přízvukem mi do smíchu taky 

moc nebylo.                              

Byl jsem ubytován u Michaela a Angely, staršího páru, 

na severu Dublinu kousek od centra. Ke snídani jsem 

měl vždy toasty s cereáliemi, což je pro Iry klasika, ale 

mě to chvilku trvalo, než jsem si zvyknul. Na druhou 

stranu jsem si nemohl stěžovat na večeře -  pizza, 

hamburger s hranolkama nebo nějaké těstoviny, takže 

to bylo vynikající. Vybudoval jsem si s nimi skvělej vztah 

hlavně s Michaelem, který byl fanouškem bojových 

sportů a fotbalu.  

Hned první víkend nám paní profesorka Froldová 

náplanovála výlet do vesnice Kilkenny a v neděli jsme 

jeli do přístavu Howth. Jinak jsem svůj volný čas trávil 

v centru města, protože tam bylo vždycky milion 

možností co dělat. Také se stala strašně velká náhoda a 

to, že Michael byl bývalým wrestlerem a byl osobním přítelem trenéra irské ikony Conora 

Mcgregora, takže mi poskytnul týden tréninků v tělocvičně SBG Ireland úplně zadarmo. Byl to 

obrovský zážitek a velká zkušenost, za což jsem Michaelovi strašně vděčný. 

Na tuto zahraniční stáž jsem se připavil chozením na kurzy u nás ve škole a vyučovali nás pan 

profesor Herrmann a paní profesorka Froldová. Tyto kurzy byly nad rámec vyučování a probíhaly 

vždy 0. hodinu ve čtvrtek nebo v pátek. Myslím si, že tyhle kurzy byly užitečné, protože jsem si zlepšil 

svou odbornou a praktickou angličtinu. Z grantu jsem měl hrazenou letenku, ubytování a stravu. 

Tato stáž se velmi zadařila, odnesl jsem si spoustu zkušeností a jsem rád, že jsem jel do Dublinu, 

protože je to skvělé místo. Překvapili mě Irové, jak jsou přátelští a především v SBG, kde jsem 

trénoval a od prvního dne mě brali jako dlouhodobého člena a s jedním zápasníkem jsem furt v 

kontaktu. Bylo tu také spousta dobrých restaurací a fast foodu, jen mě zarazilo, jak to bylo někdy 

drahé. 


