
 
 

Lukáš Lomin a Kryštof Mazánek, The Kingsley, 

Irsko 

 

Na stáži jsme byli v jižní části Irska ve městě Cork, které má kolem sto dvaceti tisíc obyvatel. 
Pobyli jsme v Irsku celé 4 týdny. Díky grantu, který naše 
škola Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad 
Nisou získala od programu Erasmus+, jsme se mohli vydat 
na úžasnou cestu za poznáním jiné kultury a zároveň se něco 
přiučit a získat pracovní zkušenosti, které nám pomohou 
s hledáním budoucí práce. Program Erasmus+ si klade za cíl 
zvýšit kvalitu pracovních dovedností, a i jazykových 
dovedností, a to byla i naše hlavní motivace účasti. 

Pracovali jsme v luxusním 4hvězdičkovém hotelu The Kingsley, který poskytuje ubytovací 
služby. K tomu hotel The Kingsley poskytuje masáže, lázně, posilovnu a plavecký bazén. Naši 
spolupracovníci na nás byli milí a hodní. S většinou z nich jsme sdíleli podobné koníčky, takže 
jsme si často povídali třeba o tom, co jsme dělali o víkendu. 
Náplní naší práce byla diagnostika nefunkčních elektrozařízení v 
hotelu a jejich následná oprava. Tato činnost zahrnovala výměnu 
nefunkčních světel a zásuvek, servis a opravy klimatizačních 
jednotek, větráků, ale také například opravu konvektomatu a dalších 
přístrojů v kuchyni či opravu elektrické závory na parkovišti a 
výměnu jejího senzoru. Při těchto činnostech jsme se zlepšili v 
našich dovednostech, které budou přínosné pro naši budoucí práci. 

Byli jsme ubytováni u starší rodiny O’Donavan v přístavním 
městečku Cobh. Dostávali jsme zde snídani a večeři, která byla od 
salátů po rozmačkané brambory s masem. 

Náš volný čas jsme využívali pro výlety jako například do: Cliffs of Mohren, Bowling, Jamson 
v Midletonu nebo Spike Island v Cobhu.  

 Z grantu byly hrazeny letenky, ubytování, stravování a kapesné pro naše použití. 

Před odjezdem do Irska jsme se zúčastnili online kurzů OSL pro procvičení angličtiny. Tento 
kurz nám pomohl zjistit naši úroveň angličtiny, která pro nás oba už byla mezi B2 a C1 což už 
sama o sobě je celkem slušná úroveň. A dále nám tento kurz pomohl rozšířit ještě více slovní 
zásobu. Účastnili jsme se i přípravných schůzek. 

Jsme rádi, že jsme díky stáži dostali šanci poznat cizí zemi a její kulturu a rozšířit si své obzory 
v odborné i osobní rovině. 


