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Life FM – Irsko 

 Zúčastnil jsem se stáže v jižním Irském městě Cork po dobu 3 týdnů. Uskutečnila se díky naší 

škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+. Pracoval jsem v křesťanském rádiu LifeFM, která se 

snaží, jak jejich slogan říká, šířit světlo nad Corkem. Má různé programy pro dobrovolníky, kteří 

mohou pomáhat s přípravami charitativních akcí, či jenom poklidit v rádiu. Náplň mé práce byl správa 

sítě; zjištění a oprava závad na různých zařízeních – Touchscreen, základová deska, server; úprava 

audio nahrávek – střih, odhlučnění, přidání muziky; 

pomáhal jsem spolupracovníkům, pokud mojí pomoc 

potřebovali.  Tato práce mi přinesla znalosti staré 

techniky (r. 2002, práce jen na Win XP/server 2003), měl 

jsem i tu možnost podívat se na Macintoshe G4, který se 

přestal vyrábět roku 2004. Práce s audiem, v programu 

Sony Forge, pro mě byla nová záležitost, proto jsem rád, 

že jsem si to mohl vyzkoušet. Využil jsem své znalosti 

především z předmětu technické vybavení (komponenty, 

kabely…), ale také z počítačových sítí. Zvlášť se mi tam 

líbil pracovní kolektiv. Každé ráno byli velmi pozitivně 

naladění, až jsem se někdy divil jak moc. Z jazykové 

stránky jsem hned po prvním týdnu viděl, jak se zlepšil 

můj projev, porozumění, nereagoval jsem v češtině 

zkrátka po všech stránkách lepší.  Ubytovaný jsem byl cca 

4min od práce, tudíž pro mě veliká výhoda. Bydlel jsem 

v baráku, který byl trochu menší, než jsme možná zvyklí 

z ČR, uvnitř chodí v botách, hlavní jídlo dne je večeře a 

toustů si opravdu užijete. Jinak za ty 3 týdny jsem neměl vůbec žádný problém s jídlem. Paní vařila 

dobře a také jsme dostávali svačinové balíčky. Svůj volný čas jsem buď trávil s ostatními studenty 

z naší školy s tím, že tento sraz byl většinou organizován naší doprovodnou učitelkou p. 

Dimitrišinovou, nebo jenom s částí z nás, kteří bydleli v jižní části Corku. O víkendech jsem 

samozřejmě, nezůstal doma. Podívali jsme se na Ring of Kerry, kde jsme projížděli okolo místa, na 

kterém se natáčeli jeden nový a jeden budoucí díl Star Wars. Moherské útesy zde se natáčel Harry 

Poter. Poslední víkend jsme navštívili přímořské město Kinsale a jeho místní pevnost. Vřele všechny 

tato místa doporučuji. Díky programu byl hrazen 

náš pobyt, letenky, byla zprostředkovaná práce 

plus kapesné na stravování, MHD. Přípravy na stáž 

probíhaly ve stylu poškolních hodin, kde nás 

informovali o tom, jak stáž bude vypadat, 

připomenutí slovní zásoby/frází, informace o 

Corku, procvičení mluvení v Anglickém jazyce. Za 

mě se stáž velice vydařila a jsem rád, že jsem se 

rozhodl jí absolvovat. Rodina perfektní, taktéž i 

práce. Rozhodně doporučuje zkusit!  


