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Václav Gröszl 

V období od 24.8.2019 až do 14.9.2019 jsem se 
zúčastnil programu Erasmus+, díky kterému mi bylo 

umožněno se podívat do Irska do města Cork, které 

je o trochu menší než město Plzeň. Tímto úvodem 
bych chtěl poděkoval programu Erasmus+ a hlavně 
naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň, kterou jsem byl vybrán 
pro reprezentaci školy. 

Pracoval jsem v internetové/gaming kavárně 365 IT Hub, která zákazníkům poskytovala hodiny hraní 
na herních počítačích, herních konzolích a samozřejmě také kávu, nápoje a lehké občerstvení v podobě 

brambůrků nebo sušenek. Internetovou kavárnu můžete najít na stránkách 365ithub.com  

První den práce mě a mému spolupracovníkovi ze stáže bylo vysvětleno, že každý den budeme utírat 

všech 16 počítačů od prachu a následně budeme každé ráno doplňovat ledničku, a pak půjdeme za 
kasu kavárny. První týden a půl jsme po ranní rutinně zamířili za kasu, kde jsme se zaučovali. Práce za 

kasou není úplně z mého oboru elektrikáře, ale nemůžu říct, že mě to nebavilo. Naučil jsem se zde 
kompletně obsluhovat kávovar, uvařit všechny kávy z naší nabídky, obsluhovat pokladnu, a hlavně 
jsem se naučil lepšímu porozumění díky opakované komunikaci se zákazníky. Následující týden a půl 
práce jsme oba strávili udržováním všech her na všech počítačích a konzolích aktuální. Neboli, 

aktualizovali jsme hry. Komunikace s naší vedoucí 
nebyla vždy úplně jednoduchá, jelikož pocházela 
z Indie, ale nakonec jsme se vždy domluvili. 

V Irsku jsem se díky neustálé komunikaci v angličtině 
naučil porozumět i rychlé konverzaci rodilých mluvčí, 
což považuji za můj největší úspěch z téhle stáže 
v ohledu komunikace. 

V rodině jsem byl s kamarádem ze třídy Markem 
Vyskočilem. Bydleli jsme přibližně 20 minut od centra autobusem číslo 208. Každý jsme měli vlastní 
pokoj, který byl celkem malý, ale bylo v něm všechno potřebné (postel, noční stolek, židle a koš). Naše 
rodina byla složena ze čtyř lidí Jane, její manžel a dvě děti, syn a dcera. Byli milí, ochotní a rádi si s námi 

povídali. K snídani jsme si mohli dát cokoliv, co jsme si ráno našli, třeba cereálie, toust, ovoce atd. 
K obědu standardní Irský balíček ovoce, obložený toust a malé brambůrky. K večeři jsme často 
dostávali burgery s hranolky, a také kuře s rýží, různé omáčky atd. 

Víkendy jsme trávili skoro všichni pospolu a na výletech. Nejlepší výlety, které opravdu můžu velice 
kladně zhodnotit byly:  Návštěva Spike Island, což byl ostrov s vězením. 
   Moherské útesy, na kterých se opravdu místy zatajoval dech. 

   Národní park Killarney s krásnou přírodou, který jsme projeli na kolech. 

Před stáží jsme všichni absolvovali několik hodin přípravných kurzů nad rámec vyučování. Na těchto 
kurzech jsme si s paní učitelkou povídali o tom, jak to v Irsku chodí a jak se zde máme chovat. 

Tato stáž byla opravdu skvělým zážitkem, i když jsem byl na začátku opravdu nervózní, jak to dopadne, 
ale na konci jsem litoval, že stáž byla jen tři týdny. 

http://365ithub.com/

