
 

Kateřina Ševců, Hotel Hibernian – Leasure Centre, Irsko 

V Irsku jsem byla celé září, konkrétně 4 týdny. Pracovala jsem s ostatními spolužáky ve městě Mallow. Bydlela 

jsem v menším městečku Doneraile, asi 15 km od Mallow. 

Díky naší škole ZŠ a SŠ waldorfská, Semily a programu Erasmus+, jsem se mohla zúčastnit tohoto sociálního 

praktika. 

Pracovala jsem v Hotelu Hibernian, konkrétně v Leasure Centre. Jedná se o relaxační centrum hotelu. Nachází se 

zde bazén s vířivkou, sauna, posilovna. Poskytují různé programy pro malé děti až po seniory. Pořádají se tu 

hodiny spiningu, aqua spiningu, sestavení tréninkového plánu, masáže… 

Pracovní kolektiv byl úžasný. Všichni byli vždy milí a pozitivně naladění. Nikdy se k nám nepostavili zády, se 

vším nám pomohli, vše nám vysvětlili, byli velmi vstřícní. 

První týden jsem dělala zejména práci na PC. Dostala jsem složky se členy HiB fitness clubu a musela jsem je 

kontrolovat a rozřazovat do kartoték. Každé 3 hodiny jsem prováděla pool test neboli test na zjištění kvality 

vody. Starala jsem se o čistotu celého centra. Naučila jsem se zacházet s rezervačním systémem na recepci a 

obsluhou kasy. Účastnila jsem se hodin spiningu a aqua spiningu. Doprovázela jsem trenéra při tvoření 

tréninkového plánu pro klienta. Ve volném čase jsem mohla navštěvovat posilovnu a bazén se saunou. 

V práci jsem se naučila pracovat s různými systémy na PC. Zdokonalila jsem si práci s klienty na recepci. 

Zjistila jsem, co obnáší provoz bazénu. Jak funguje trénování klientů v posilovně. 

Z počátku mi dělalo trochu problém porozumět zdejší angličtině. Někteří lidé mají silný irský přízvuk, vždy se 

nám ale velmi vstřícně přizpůsobili a mluvili pomaleji a pro nás srozumitelněji. Postupem času jsem se 

v porozumění zlepšila. Vždy v minulosti jsem měla problém mluvit anglicky. Zde jsem se ale zlepšila, jelikož 

jsem musela komunikovat každý den. 

Byla jsem ubytovaná sama v hostitelské rodině. Jako v Anglii se v domácnosti chodí v botách. Tudíž tu byl 

nepořádek a nebylo tu moc čisto. Měla jsem malý útulný pokojíček. Strava je zde jiná než v Česku, velmi 

podobná anglické. Velmi oblíbené jsou zde vařené brambory s dušenou zeleninou, kuřecím na různé způsoby a 

hranolky. Rodiny často vaří z polotovarů. Strava mě zde neoslovila, ale vždy jsem snědla, co mi bylo přiděleno a 

byla jsem za to vděčná. Rodina byla milá. 

Po práci jsem trávila čas s ostatními spolužáky v parku na louce. Celkově nás bylo v Mallow osm, ostatní 

spolužáci pracovali v Limericku. O víkendech jsme jezdili na výlety, často se zbytkem třídy, která bydlela 

v Limericku. Navštívili jsme Cork, útesy Cliffs of Moher, Gallway, Národní park Killarney…  

Z grantu jsem měla hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky. 

Před odjezdem na stáž jsem absolvovala přípravu. Chodila jsem na přípravné kurzy ve škole. Zde jsme probírali 

kulturu v dané zemi a základní gramatiku. Doma jsem se připravovala v online aplikaci OLS. Kvůli covidu, byly 

kurzy dosti omezené, proto je nemohu moc zhodnotit. 

Měla jsem menší obavy kvůli práci, ale bylo to skvělé a stáž se vydařila. Jsem moc ráda, že jsem poznala nové 

lidi a novou kulturu. Lidé jsou zde pozitivně naladění. Více jsem poznala své spolužáky a jsem za to velmi 

vděčná. Zdokonalila jsem si angličtinu a dokážu si představit, že bych tu byla delší dobu. 

Pokud sem někdy pojedete, obrňte se trpělivostí, jelikož na ulici je velmi málo košů a laviček. 

 


