
 

 

Jakub Dlabola, Hotel Hiberna, Irsko 

 

Moje stáž se odehrávala v jihovýchodní části Irska, kde jsme byli ubytováni v malém městečku Mallow. 

Díky naší Waldorfské základní a střední škole Semily, příspěvkové organizaci, jsem se na tuto stáž mohl dostat v 

rámci projektu Erasmus+. Myslím si, že je to pro studenty velká šance a příležitost, jak se seznámit se světem a 

procvičit si jazyk. 

Hotel Hibernian je ubytovací zařízení v Mallow, kde jsme bydleli, zabývá se tedy nabídkou ubytování, 

stravovacími službami a aktivitami pro smysluplné využití volného času. Moje pracovní pozice a náplň byla v 

úseku Housekeeping. Pracovní náplní bylo stahování povlečení z postelí a luxování pokojů. Pracovní kolektiv, se 

kterým jsem pracoval, byl velmi milý a přátelský. 

Co se týče pracovních zkušeností, vím, že práce v tomto úseku není pro mě. Nemyslím si, ale že by byly nějaké 

rozdíly, mezi prací v tomto úseku, než u nás. 

Zlepšení v jazyce pozoruji, dokáži lépe rozumět i se vyjadřovat v anglickém jazyce. Irské nářečí mi občas dělalo 

problém stejně tak i rychlá mluva, ale není nic, co by se nedalo zvládnout. 

Byl jsem ubytován v jedné rodině, které se o mě starala jak o vlastního, měl jsem svůj vlastní pokoj v podkroví, 

v domácnosti jsem se cítil jako doma, měl jsem povolený přístup ke všemu vybavení, co zde měli, pokud jsem 

něco potřeboval, stačilo si říct, rodina mi to koupila. Byl jsem zde velmi spokojený. 

Svůj volný čas jsem trávil s ostatními spolužáky, nejčastěji ve městě, nebo v místním parku kde jsme se společně 

scházeli. Na výlety jsme jezdili každý týden, vždy o víkendu. Výlety: Moherské útesy, Cork, Gallway, 

Poloostrov Kerry, Killarney NP. 

Grant nám umožnil se dostat z ČR až do Mallow a zpět zdarma, ubytování a stravu v rodině nám také uhradil 

program ERASMUS+. 

Před odjezdem jsme chodili na přípravné kurzy, které jsme měli ve škole. Na kurzech jsme probírali danou zemi, 

ve které jsme měli být a různé reálie o ní. Myslím si, že kurzy byli velmi přínosné. Věděl jsem reálie o dané zemi 

a na jaké zvyky se připravit. 

Stáž se i přes čas restrikcí podařila, bylo to tam pěkné, a byl jsem spokojený s ubytováním. Jsem rád, že jsem 

poznal nové lidí, a tak otevřený kolektiv co se týče lidí z práce. 

Můj největší úspěch byl rozhodně zdokonalení jazyka. 

 

 

 


