
Naše ex-klientka Pavlína by se s Vámi ráda podělila o svůj 5 měsíční pracovní pobyt v Řecku, kde 

získala nejen nové přátelé, zkušenosti, ale našla zde i lásku   

29. května 

Konečně nastal tolik vysnívaný den D, kdy odjíždím na několik měsíců do Řecka. Vzhledem k tomu, že 

odlétáme s kamarádkou až kolem 18 hod večerní až z Vídně, raději si přivstanu a pojedu prvním 

ranním autobusem. Přece jen nikdy nevíte, co se na našich českých dálnicích může stát, tak aby mi 

letadlo neuletělo! Celá nedočkavá vstávám a připravuji poslední nezbytnosti. Teď už jen loučení 

s rodinou u autobusu, který mě zaveze k novému dobrodružství. Samozřejmě nějaká ta slzénka 

ukápne, avšak to vzrušení z toho, co mě čeká, je mnohem silnější a já už se nemůžu dočkat.  

K mému naprostému překvapení, dálnice jsou průjezdné, takže jsem ve Vídni ještě dřív, než jsem 

čekala. Nevadí, počkám tu 6 hodin na let. Aspoň že tu nejsem sama  

Po dlouhém čekání následuje přímý let na slunný Rhodos, can´t wait!  

Po necelých 3 hodinách přilétáme na ostrov, a hledáme si taxík, který nás odveze do hotelu. Před 

letištěm stojí celá řada taxíků, tak si náhodně vybíráme, podle sympatií. Samozřejmě to tam tak 

nefunguje, a náš vybraný taxíkář nás posílá ke starouškovi, který je na řadě. Sice se bojíme o vlastní 

život, ale nakonec s námi pan taxíkář mile vtipkuje, a my za chvilku stojíme již před hotelem, který je 

na první pohled opravdu krásný a luxusní. Avšak tam na nás čeká první pecka. Manažer hotelu si jaksi 

nedokázal zapamatovat, že máme přiletět o dva dny dříve, přestože to s ním agentura vybavovala, a 

on sám to potvrdil. V té chvíli nás polil pot, navíc unavené z cesty, jsme vůbec nevěděly, co máme 

dělat. Manažer nás nakonec ubytoval v nádherném pokoji pro hosty, s tím, že ráno máme dojít do 

office a dál uvidíme. Přestože jsme byly nervózní, jak to všechno dopadne, během sekundy jsme 

usnuly.  

30. května 

Probouzíme se do krásného, teplého rána, v pokoji s nádherným výhledem. Oblékáme se, a celé 

nervózní jdeme do officu k manažerovi. Ach, ta řecká mentalita! Manažer je s námi největší kamarád, 

včerejší zmatky jsou již dávno minulostí a on hned ví, kdo jsme a co tu děláme. Pohodička  Pošle 

nás na snídani, kde se seznámíme s dalšími kolegy, a následně absolvujeme vstupní prohlídky u jejich 

lékařů, vyřizujeme bankovní účty, kde nám bude pravidelně chodit výplata. U těchto účtů se 

nemusíte ničeho bát, žádný poplatek tam není, a pokud účet již po skončení pobytu nechcete, prostě 

vyberete všechny peníze, a on se automaticky po nějakém čase zruší sám, bez dalších poplatků. A 

výplaty chodí taky včas  

 



31. května 

Jsme tu již druhý den, a tak nastává čas, abychom se zapracovaly  

Samozřejmě, se našemu manažerovi nelíbí ty krátké sukénky, co máme, a bílé halenky, neboť 

preferuje své velmi oblíbené polo trička! Takže nás vyšle do obchodů s paní z officu, která nám každé 

koupí jednu delší sukni (takové ty typické pro servírky), k tomu bílé polo tričko a čau. Manažer 

naprosto spokojený, a vypadá to, že náš pracovní maraton může začít!  

Co se týče ubytování, na začátku to byla trochu pecka, neboť po tom krásném, prvním pokoji, co jsme 

dostaly, když jsme přiletěly, jsme se přesídlily do pokojů pro personál. Jednalo se o dlouhou chodbu, 

kde bylo několik pokojů, na kterém bylo 2 až 5 lidí. S kamarádkou jsme byly samy dvě, což bylo super. 

V pokoji byla malá koupelna, dvě postele, dva noční stolky, jedna velká skříň, lednička a nějaká ta 

židlička. Nebyl to žádný luxus, bylo tam dost vlhko, ale to nám bylo úplně jedno. Neboť pokud jste 

někdy byli na táboře, jsou tam kolikrát podmínky mnohem horší. A hlavně, stejně na tom pokoji 

budeme jen přespávat, tak komu na tom záleží  

2. června  

Kolektiv máme naprosto skvělý! Jsou tady s námi ještě Slováci, kteří to tu mají jako povinnou praxi, 

k tomu Maďaři a spousta Řeků, kteří jsou jakoby naši nadřízení. Plus samozřejmě nemůžu 

zapomenout na neobvyklé množství surfistů a kiterů, kteří tu mají svůj vlastní stánek na pronájem  

 

surfů a kitů! K tomu němečtí animátoři, a parta je téměř kompletní! Samozřejmě tu máme i ne příliš 

oblíbené Albánce, kteří jsou na můj vkus příliš suverénní, takže si do noty hned nepadneme. Ale zatím 

to jako kolektiv vypadá naprosto skvěle! 

 

Co se týče práce, vypadá to naprosto v pohodě  

Dělá se tu 8 hodin denně, a záleží na manažerovi nebo tobě, jak se domluvíte. Pokud pracujete jako 

my, pomocní číšníci, tak pracujete pouze na snídaně (7-11), oběd (11-15) a večeři (18-22). Takže si 

můžete vzít vlastně směnu tak, jak sami chcete. My začali kombinací oběda a večeře. Jakmile nás to 

přestalo bavit, domluvili jsme se s manažerem, a měli pouze snídaně a večeře, což znamenalo téměř 

celých 7 hod volna, přes den, což je naprosto úžasné! Nejenže si můžete odpočinout třeba na pláži, 



zaplavat si, ale stihnete i výlet na čtyřkolce, do aquaparku ve Faliraki, nebo jen procházku po hlavním 

městě. Všechno je to pouze o domluvě  

A co se týče samotné práce, opravdu se nejedná o nic náročného!  

Snídaně probíhají asi takto: 

V 7 ráno se odpichnete, aby byl záznam, kdy jste přišli do práce. Dáte si rychlou snídani v kuchyni, a 

pak pulírujete příbory, aby se krásně leskly. Je toho opravdu dost, takže to máte asi na necelou 

hodinu, ale je u toho sranda, neboť to děláte ve skupince (cca 4-5 lidí). Pak se vrátíte přímo do svého 

rajónu, ke svému vedoucímu, u kterého pracujete od samotného začátku až do úplného konce. Já 

byla spolu s jedním klukem u Stamatise, a musím říct, že to byl naprosto skvělý boss! Neustále se 

smál, vtipkoval, snad nikdy nebyl naštvaný, prostě naprostý top!  Vaším úkolem na snídaních je, že 

se ptáte hostů, jestli jim můžete nalít kávu, pokud ano – dáte jim konvici s čerstvou kávou na stůl, 

k tomu mléko a čau.  Pak po nich jen uklidíte a tím celá vaše práce končí. Abych byla přesná, končí 

asi tak o půl 11, a dalších 30 min znovu snídáte v zadní části restaurace, kdy poté v 11 se jdete znovu 

odpíchnout. Nuže, jste placeni za 4 hod a ve skutečnosti pracujete tak 3 hod.  

Obědy: 

Odpichnete se v 11 a jdete k pool baru, který je přímo u bazénu, vyhrávají tam animátoři, a celkem to 

tam má úplně jinou atmosféru. Jste v malé domečku, kde opět pulírujete příbory a poté chystáte 

stoly na oběd. Samozřejmě, když je to venku, nedbá se na žádné formálnosti, etiketu apod, čili 

chystání stolu = položíte sůl a pepř, dáte vidličku, nůž a ubrousek. Opět, extrémně namáhavá práce  

Pak jen čekáte, až většina lidí dojí svůj oběd, odnesete talířky a skleničky, utřete stůl, a končíte zase 

tak ve 14 hod, kdy se jdete do restaurace v klidu najíst, posedíte, splknete s ostatními a v 15 hod se 

odpichnete, jakožto konec směny. Opět, práce cca 3 hod.  

Večeře: 

Tam už je to poněkud noblesnější  Odpichnete se v 18, opět pulírujete příbory, a někdo z vašeho 

úseku venku chystá stoly spolu s hlavním číšníkem. Zde se už stoly chystají trochu vytříbeněji. 

Ubrousek do speciálního tvaru, dvě vidličky a dva příbory, sklenička. Ale opět, nic náročného  Pak 

jen čekáte na své hosty, a zeptá se jich, co si dají k pití, které jim následně donese, a třeba nosíte i 

v průběhu večera. Každý tento rajón má na starost cca 30 stolů, na 3 lidi. Samozřejmě, my zde 

dostávali i tipsy, což můžu z vlastní zkušenosti říct, je výborná věc, neboť Němci (kteří tvořili téměř 

celý hotel) jsou neuvěřitelně milí a štědří lidé, takže já v podstatě vyžila z tipsů a výplaty si dovezla 

domů.  Po tomto servisu opět uklízíte stoly, a poté chystáte na snídaně. Příbor, šálek na kávu, 

ubrousky. Některá slečna v kuchyni v průběhu večera leští poháry na víno. Opět končíte něco po 21 

hod a následuje večeře, kde sedíte, jíte a vykecáváte, a v 10 se zase odpichnete.   

Z vlastní zkušenosti, mohu říct, že práce v hotelu v Řecku, opravdu není nijak náročná.  

10. června 

Řecko je neuvěřitelně nádherné! Moře je úžasné, pláže na jedničku a celkový dojem z hotelu je 

skvělý. Řekové jsou neuvěřitelně milí lidé, není tu zatím vůbec žádný problém. Pracujeme na obědech 

a večeřích, takže stíháme i válení na pláži a skotačení v moři.  Kousek od nás je k zapůjčení vodní 

skútr, což se stalo naší velmi oblíbenou aktivitou.  



 

22. června 

Snad každý večer chodíme do hospůdky, která je cca 3 min chůzi od hotelu. Místní nás tam už 

poznají, samozřejmě se hned spřátelili a kolikrát máme i pití na jejich účet. Pravidelně zde hrajeme  

kulečník, zkoušíme i jakýsi box. Naprostý top! A ještě blíž k hotelu máme diskotéku, není to nijak 

velké, ale výborně zde hrají! A hlavně fakt, že to máte tak minutu od hotelu, už vás tam poznají, opět 

máte drinky i zdarma, je naprosto úžasné!  

15. července 

Začíná tu být větší a větší horko, ale je to tu naprosto super! Máme tu převážně německou klientelu, 

a musím říct, že jsou to neuvěřitelně milí lidé.  A ty tipsy, co nechávají!  

 

Foto: Hlavní město Rhodos  

28. července 

Vyskytnul se nám tu první problém.  Měla jsem včera večer konflikt s jedním spolupracovníkem, a 

nakonec se to vyhrotilo až tak, že nás manažer chtěl vyhodit.  Říkal, že nám samozřejmě najde jiný 

hotel, abychom tam zůstaly až do konce sezóny. Byly jsme v naprostém šoku, a absolutně jsme 

nedokázaly pochopit, co jsme zrovna my udělaly špatně, a proč nevyhodí raději toho druhého číšníka. 

Takže když jsme došly v šoku zpět na pokoj, ihned jsme psaly do agentury, co máme dělat. Odpověď 

byla okamžitá, s tím, že máme počkat do rána, že jsou řekové příliš impulzivní, a že kdyby vyhazov i 

ráno trval, máme okamžitě napsat, a oni nám zajistí přesun do jiného hotelu.  



Ráno, když jsme se převlékly, že jdeme teda do práce a uvidíme, jsme potkaly manažera, a ten byl 

opět jako náš nejlepší kamarád! V takovém šoku jsme ještě za celý pobyt nebyly!  Když jsme se ho 

na ten vyhazov ptaly, pouze se usmál, a řekl nám, že nám chtěl jen pohrozit, a že to samozřejmě 

neplatí. Sice jsme byly pěkně naštvané, ale nakonec jsme si oddechly, neboť jsme o tuto práci 

nechtěly přijít. Už jsme tu strávily dlouhou dobu, máme skvělý kolektiv, a já si tu našla i přítele.  

Každopádně, ještě ten den nám psali z agentury, jak se to teda vyřešilo a jestli je všechno v pořádku. 

V té chvíli jsme byly naprosto vděčné, že jsme jely s agenturou  

15. srpna 

Je tu šílené horko! Nejenže venku, ale i v kuchyni, kde teda bohužel nemají klimatizaci. Umíráme tu, 

ale děláme si z toho každodenní srandu  Nechaly jsme si vyměnit směny, a děláme teď snídaně a 

večeře, čili máme mnohem více volna, což je úplně super. Půjčily jsme si kola, a vydaly se na 

projížďku okolím. Některým kolegům se pobyt bude brzy krátit, odjíždí už na začátku září, jiní v říjnu, 

a my až v polovině října.  

13. září 

Omlouvám se, že se ozývám až po delší době, ale je tady toho pořád strašně moc. Užíváme si toho 

tepla a moře, neboť za chvilku se nám tu začne ochlazovat, a večery už budou i na mikinu.  

S přítelem, se kterým jsem tu už nějaký ten měsíc, jsme se rozhodli pro návštěvu aquaparku ve 

Faliraki, a můžu říct, že to bylo naprosto top! Spousta atrakcí a srandy, byly jsme tam fakt celý den. 

 

 

 

26. září 

Už tu začíná být neuvěřitelný klídek. Nejenže se nám redukuje kolektiv, ale také klientů už není tolik, 

jako bylo na začátku. Sezóna tu pomalu končí, a my máme větší pohodu i než na úplném začátku. Na 

začátku byli řekové poněkud nervózní z toho, jak celá sezóna proběhne, manažer doufal v další 

ocenění za služby hotelu, a my nevěděli, co máme čekat. Teď už vše pomalu finišuje, a řekové jsou 

mnohem víc v klidu, neboť vědí, že jejich půlroční práce končí a oni teď mohou dalšího půlroku 

odpočívat, a chystat se zase na další půlrok. Manažer už nemá žádný problém, dokonce nechává i 

více volného času, dostáváme i víc volna. A my už jen pomalu přemýšlíme, kam se vydáme zase příští 

rok, a taky čas, který jsme zde strávili, pomalu hodnotíme.  

Náš oblíbený klub, který jsme měli dvě minuty od hotelu, pro nízký počet hostů, už zavírají.  aspoň 

že naše hospůdka stále zůstává! 

 



 

 

Foto: Moji kolegové z úseku (zleva: Kiriazis, Richard a Stamatis) 

12. října 

Tak se nám to tu opravdu pomalu rozpadá. Dneska nám odjíždí skupinka slováků, kteří s námi 

absolvovali celý pobyt, a mezi nimi byl i můj přítel. Samozřejmě brečím jak želva, ale věřím, že vše 

dobře dopadne, a my spolu zůstaneme i dalších x-měsíců. Za dva dny končíme i my, a čeká nás různé 

vyřizování, poslední zábava. 

17. října 

Tak je za námi poslední pracovní den. Typickým rituálem je, že se animátoři s námi loučí tím, že nás 

představí všem hostům, kteří jsou aktuálně v hotelu, musíme s nimi tančit jejich taneček, a následně 

skočit v uniformě do bazénu. Což je samozřejmě naprosto super, odpočinkové a všichni si to náramně 

užíváme! Sice bychom v dané chvíli nejspíše vyhrály Miss mokré tričko, ale bylo to naprosto výborné 

loučení s hotelem, hosty i animátory!  

 

18. října 

Dnes nás čeká pouze zábava a nějaké pochůzky. Vzhledem k tomu, že si tu účet nechceme nechat, 

vybereme si všechny peníze, které se nám zde za 5 měsíců pobyty řádně nakupily, takže jsme docela i 

v šoku, jaká částka nás čekala.  Ale samozřejmě příjemně v šoku!  



Takže jsme se rozhodly ještě pro poslední nákupy, oblíbenou kávu ve Starbucks a hurá zpět do hotelu 

na parádní večeři, spolu s hosty, kde nás naši, teď už bývalí kolegové, budou obsluhovat a starat se o 

nás jako o princezny.  

19. října 

Tak, sbaleno by bylo, a dnes nás čeká odlet domů, teda do Vídně a pak až domů. Celý den je takový 

zvláštní.  

Dostaly jsme dobrou snídani, krásně ozdobený stůl květinami a k tomu naprosto dokonalý servis! 

Během dne jsme ještě byly na pláži, daly si koktejl a pomalu se začaly loučit, a samozřejmě se všemi 

fotit, abychom měly památku na tuto zkušenost.  

Poslední večeře byla opět skvělá, a teď už jen definitivní loučení s manažerem a kolegy. Kupodivu, 

žádná slza mi neukápla, neboť jsem snad všechny vypotřebovala pár dní zpět, když odjížděl přítel 

s jeho bandou.  

Teď už jen odvoz na letiště, což obstaral manažerův bratr, rozloučení a hurá domů! Každopádně, 

kámoška má o hooodně vyšší váhu kufru než já, takže jsme kufry daly na váhu společně, a jelikož to 

bylo pouze něco nad limitem, naštěstí jsme připlácet nemusely.  

Let byl krátký, přímý do Vídně. A vzhledem k tomu, že jsme nechtěly, aby naše rodiny jely pro nás až 

do Vídně, počkáme si do rána, na první ranní bus, domů. Ale to je v pohodě, neboť jsme plny zážitků 

a vzrušení.  

28. října 

Již jsem pár dní doma, a když se tak zamyslím a vše rekapituluji, uvědomuji si, jak pohodový život 

v Řecku byl a jak bych se tam v minutě vrátila. Jejich několikahodinové polední pauzy, jejich klid, fakt, 

že nikam nespěchají. Když se podívám, kolik lidí dobíhá na metro, klidně by se i zabili pro těch pár 

sekund, přestože za necelou minutu jede další, bych okamžitě poslala do Řecka, aby zjistili, že čas je 

naprosto relativní, a že hlavní je klid a vyrovnanost. Proč se zbytečně stresovat? Člověk si má užívat, 

vždyť máme pouze jeden život! V Řecku je všechno klidné, pokud se rozčílí – lítá to, ale za 5 minut 

jsou zase v pohodě, a nejlepší přátelé. A tady? Všechno jiné! Lidé jsou neuvěřitelně nevrlí, 

nepříjemní, furt jen spěchají. Proto bych určitě každému doporučila zajet někam do ciziny a zkusit to! 

Nejenže získáte zkušenost, která se nikdy neztratí (vypadá to výborně v životopise!!), ale hlavně 

získáte ten nadhled, soběstačnost, kontakty a přátelé z jiných zemí. 

Pokud stále přemýšlíte, tak určitě jeďte! A hlavně, kdy jindy, když ne teď?! Na co budete čekat? 

 

Vaše Pavlína 

 

P.S. Moc děkuji Markétě z pražské pobočky COOLAGENT za úžasné léto, plno zážítků a neuvěřitelné 

zkušenosti! A taky díky ní mám stále toho úžasného přítele, kterého jsem v Řecku poznala  

 

 


