
Martin Maxa, Bloommont Ltd., Cork, Irsko 

V letošním roce jsem se díky programu Erasmus+, který probíhal na naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň, dostal na 

třítýdenní stáž do města Cork, které se nachází na jihu Irska. Před odjezdem jsem na své škole ještě navštěvoval 

přípravné kurzy. V rámci pobytu jsem bydlel v hostitelské rodině Claire Murphy a pracoval ve firmě Bloommont Ltd., 

která se zabývá instalatérskou činností. Vše bylo hrazeno z grantu Evropské unie, který zahrnoval náklady 

na cestování, stravování, ubytování a kapesné. 

Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit této stáže, protože jsem si z ní odvezl do svého budoucího života mnoho nových 

zkušeností a zážitků, na které budu rád vzpomínat. V práci jsem sice úplně nepracoval ve svém oboru, ale i tak jsem se naučil 

mnoho a může se mi to kdykoliv hodit. Zjistil jsem, jak to vypadá na staveništi, jak vypadá den manuálně pracujícího člověka, 

a jak to může být fyzicky náročná práce. Přiblížil se mi jakožto elektrikářovi život instalatéra a našel jsem v jeho řemesle mnoho 

podobn0ho, takže jsem si nakonec odnesl i spoustu vědomostí do svého oboru.  

Můj den v Irsku začínal brzo, protože jsem na 

domluvené místo, kde mě měl vyzvednout 

spolupracovník, musel přijít deset minut před osmou, to 

pro mě znamenalo, že jsem vstával v 7 hodin, ale 

nestíhal jsem snídani. Cesta na domluvené místo trvala 

kolem 10 minut pěšky, takže jsem to měl pohodlnější než 

moji spolužáci. Poté jsem na daném místě počkal 

obvykle pár minut, a pak přijelo auto, které mě vyzvedlo. 

V autě jsem strávil vždycky část dne, protože jsme jezdili 

za různými pracemi daleko od Corku, ale i jsme 

popojížděli od domu k domu ve městě. Předem jsem 

však nikdy nevěděl, co se bude následující den dít. 

Z instalatérských prací jsem se naučil, jak mám 

spojovat jednotlivé trubky, položit rozvod pro podlahové 

vytápění a postup při připojování tepelného čerpadla 

k rozvodu v domě. Práce byla zajímavá a v mnoha 

ohledech přesahovala mé představy o instalatérských 

pracích. Zajímavé byly i příležitosti nakouknout do irských rodin, když jsme jezdili po Corku a opravovali jim jejich netěsnící 

kohoutky, protékající sprchy, nefunkční tepelné systémy a mnoho dalšího, tato možnost mi o kultuře Irů také mnoho pověděla. 

Z událostí v každodenním životě jsem však mohl informace o irských zvycích čerpat častěji a více do hloubky, s tím mi 

hlavně také pomáhala hostitelská rodina, můj spolupracovník a 

nadřízený. Za dobu mého pobytu v Irsku jsem se o této zemi dozvěděl 

mnoho informací, které mi tuto zemi otevřely a přiblížily.  

Nejlepší na této stáži pro mě byla možnost si procvičit 

angličtinu při každodenních situacích, poznat kulturu Irů a výlety, díky 

kterým jsme procestovali o víkendech velkou část této země. Navštívili 

jsme Moherské útesy, Národní park Killarney, městečko Kinsale a 

přístavní město Cobh. Ke konci stáže jsme taky měli možnost si projít 

Dublin, ve kterém jsme strávili jeden celý den.  

Za nejlepší výlet, který zároveň i doporučuji, považuji ten do 

Národního parku Killarney. Tento výlet jsme začali na vlakovém nádraží 

v Corku, kde jsme nasedli do přímého vlaku Cork-Killarney. Po dosažení 

národního parku jsme si vypůjčili kola a s nimi jsme si projeli většinu 

parku. Viděli jsme Torc Waterfall, Muckross House, Muckross Abbey, 

městečko Killarney samotné a krásnou přírodu, která obklopuje 

všechna zmíněná místa.   

Irsko je krásné a lidé jsou velmi milí, i to byly důvody, proč jsem 

si tuto stáž užil a mohu ji s klidným srdcem komukoliv doporučit.  


