Petr Vondrovic, Connect.ie, Irsko – Dublin
V rámci projektu Erasmus+ jsem se účastnil na konci srpna a začátku září stáže v Dublinu,
hlavním městě Irské republiky. Stáž trvala 3 týdny. Do Irska jsme přiletěli spolu s učitelským
doprovodem v sobotu 24.8. 2019. Vrátili jsme se sami pozdě večer v sobotu 14.9. 2019.
V době stáže jsem bydlel společně se spolužákem Rostislavem Pittrem nedaleko centra
Dublinu. Bydleli jsme u milé, sympatické postarší paní. Zpočátku pobytu s námi v domě bydleli i dvě
ruské dívky. Děvčata byla hodně veselá, ale moc jsme si nepopovídali. S paní jsme si často povídali
a sledovali společně i televizi.
Pracoval jsem ve firmě Connect.ie. Společnost se zabývá
poskytováním internetového hostingu a podporou uživatelů. V práci
jsem vytvářel nové webové stránky, které nahradily již existující,
u nichž se vyskytli různé problémy a nebylo možné se dostat k jejich
původním souborům. Například nefunkční odkazy, rozházený obsah
stránky atd.. Používal jsem k tomu svobodný open source redakční
publikační systém WordPress. Pomáhal jsem s různými problémy
našemu nadřízenému panu Maquorovi. Pan Maquier se zabývá tím, jak
využít technologie v co nejvíce oborech, hlavně zdravotnictví.
Během stáže jsem se naučil pracovat s WordPresem, který
jsem nikdy dříve nepoužíval. Pomohla mi znalost HTML, CSS a PHP ze
školy. Zvýšil jsem svoji slovní zásobu a zlepšil se v komunikaci
s rodinným mluvčím.
O víkendech jsme jezdili po výletech. Byli jsme
na prohlídce hradu v městě Malahide, v bývalé věznici
Kilmainham. Navštívili jsme několik muzeí. Muzeum
archeologie, v „Little Museum of Dublin“ jsme se
dozvěděli o historii hlavního města. Například
o návštěvě potomka irských emigrantů prezidenta
Kennedyho, informace o bývalém starostovi Alfiem
Byrném. Navštívili jsme „EPIC The Irish Emigration
Museum“, kde jsme s audio průvodcem za 3 hodiny
prošli muzeum o irské emigraci a jejích důsledcích.
Během posledních dnů jsme zašli do krásné botanické
zahrady a v den odletu jsme navštívili národní galerii.
S celou dublinskou skupinou jsme si užili výlet do pivovaru Guiness Storage. Většina skupiny byla
společně v hlavním irském vládním komplexu a turistické atrakci „Dublin castle“. Všichni jsme vyrazili
na celotýdenní výlet k „Cliffs of Moher“, což jsou jedni z nejvyšších útesů v Evropě.
Díky grantu z evropské unie jsem měl zaplacené letenky, ubytování, dostal jsem průkaz, s nimž
jsem mohl cestoval po celém Dublinu a dostal jsem i kapesné. Před odjezdem jsem se ve škole účastnil
několika hodin angličtiny navíc. Každý týden jsem strávil hodinu nad internetovým kurzem angličtiny.
Celou stáž hodnotím velmi pozitivně. I přes počáteční obavy, jenž jsem měl před stáží, se mi
nakonec v Irsku velmi líbilo. Dozvěděl jsem se o této zemi mnoho zajímavých věcí. Viděl jsem krásné
památky a přírodu. Zlepšil jsem se v angličtině. Vřele doporučuji dalším studentům.

