
 
 

Jana Chrastinová, St. Munchin's Community Centre, Irsko 

V uplynulých čtyřech týdnech (13. 8. – 10. 9. 2021) jsem měla příležitost zúčastnit se pracovní stáže v Irsku ve 

městě Limerick. Za tuto příležitost vděčím programu Erasmus+ a naší Vyšší odborné škole a Střední průmyslové 

škole elektrotechnické v Plzni. 

Pracovala jsem v St. Munchin's Community Centre. Komunitní 

centrum nabízí lidem, především seniorům, různé služby např. 

kosmetiku, kadeřníka, fotografa, květinářství a různé odpolední 

aktivity. Také poskytuje stravování, nachází se zde jídelna, kam se 

lidé chodí najíst, nebo si berou jídlo domů. Jídlo je také rozváženo 

lidem, kteří se do centra nezvládnou dostavit. 

Mojí pracovní náplní bylo především vítání lidí v komunitním 

centru spojené s prací na recepci. Nejčastěji jsem kontrolovala 

očkovací certifikáty lidí, kteří přišli na jídlo, a zapisovala jsem jejich jména a telefonní čísla. Některé dny jsem si 

vyzkoušela s pracovníky centra zabalování jídla, dezertů a následný rozvoz seniorům domů. Také jsem 

obsluhovala v jídelně a uklízela po lidech, kteří dojedli. 

Praxe mi ukázala, jak komunikovat s různými typy lidí, se kterými 

jsem se v komunitním centru potkávala. Poprvé mě trochu zarazila 

rychlost mluvení Irů, ale rychle jsem si zvykla. Většina lidí na mě 

mluvila poměrně srozumitelně, takže jsem neměla potíže se 

domluvit. Občas byl trochu problém s tím, že někdo mluvil pouze 

Irsky, nebo místním nářečím, ale vždy jsme se nějak domluvili. 

Celý měsíc jsem bydlela pár minut od centra města v hotelu 

Clayton s úžasným výhledem na řeku Shannon. Snídaně i večeře 

zde byly moc dobré, takže o jídlo tady nouze opravdu nebyla. Nejprve mi bylo trochu líto, že nebydlím v rodině, 

ale zpětně hotel hodnotím jako skvělou variantu a neměnila bych. 

Ve volném čase po práci jsem prozkoumávala nejrůznější místa Limericku. O víkendech jsem jezdila i s 

ostatními členy naší výpravy na různé výlety. Byli jsme ve městě Cork, ve studentském městě Galway, v 

národním parku Killerney, samozřejmě na nádherných Moherských útesech i na dalších místech. V Irsku je 

opravdu nádherná příroda. Většinu pobytu jsme tady měli skvělé počasí, takže jsme si všechny výlety užili. 

Z grantu byla hrazena veškerá doprava i letenky, ubytování a polopenze. Dostala jsem i velice štědré kapesné, 

které bylo naprosto dostačující. Před odjezdem jsme se s ostatními účastníky stáže připravovali ve škole během 

několika odpoledních hodin s paní učitelkou, kdy jsme probírali témata, která by se nám mohla hodit. Také doma 

jsem trávila čas přípravou v povinných online kurzech angličtiny. 

Zahraniční stáž pro mě byla skvělá zkušenost, které rozhodně nelituji a klidně bych někam vyjela znovu. Poznala 

jsem nové lidi, novou kulturu a nová místa, kam se v budoucnu ráda vrátím. 


