
 

 

Jakub Michl, Hotel Hibernyan Mallow, Irsko 

 

 

ByNa konci srpna 2021 jsem odletěl na stáž do Irska, která se konala ve městě Mallow po dobu čtyř týdnů. 

Děkuji Waldorfské základní a střední škole Semily, příspěvková organizace a programu Erasmus+ za tuto 

příležitost. 

Pracoval jsem v hotelu Hibernyan, v odpočinkovém centru. Hotel mimo stravy a ubytování nabízí také možnost 

jít do bazénu, nebo do fitness. Já pracoval ve fitness a u bazénu. Byl zde velmi příjemný pracovní kolektiv.  

Třídil jsem dokumenty členů podle kódu, který byl buď propadlý, nebo aktuální. Dělal jsem testy bazénu, kde 

jsem zjišťoval chlór a PH. Vysával jsem na recepci a ve fitness, doplňoval jsem dezinfekci. Přepisoval jsem data 

z knih do počítače, Hrabal jsem listí před vchodem. Nosil jsem na recepci čisté ručníky a rovnal je tam. Počítal 

jsem každé ráno peníze a zásobu nápojů v ledničce, každou středu jsem kontroloval všechno zboží. Přepisoval 

jsem text z papíru na počítači. Opravoval jsem chyby v počítači na profilech členů, zvedal jsem telefony a 

rezervoval lidem bazén a fitness, psal jsem maily. 

Naučil jsem se používat některé programy v počítači, jako Microsoft EXCEL, použil jsem znalosti angličtiny. 

Zlepšil jsem se v anglickém jazyce v porozumění různým akcentům, schopnosti pohotově odpovídat nebo i 

porozumění diktování. 

Ubytování bylo malé, ale útulné. Strava byla docela dobrá, povětšinou irská kuchyně. 

Ve volném čase jsem chodil po městě a na výlety. Byl jsem se podívat na Cliffs of Moher, do Corku, do Galway 

a národního parku Killarney 

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravováni, letenky i MHD. 

Na stáž jsem se připravoval přes online kurzy OLS, díky nim jsem si vylepšil především slovní zásobu a 

porozumění. 

Měsíc v Irsku byl velmi vydařený a jsem velmi rád, že jsem se odhodlal jet. Byla to pro mě velká zkušenost v 

mých sociálních a jazykových schopnostech. 

Můj největší úspěch bylo asi to, že jsem udělal obrovský posun v komunikování s cizími lidmi. 
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