
 

Lukáš Hrdonka, Virginia’s Birdal, Limerick, Irsko 

V létě 2021 jsem díky naší škole, Střední průmyslové škole 

elektrotechnické v Plzni, dostal možnost zúčastnit se čtyřtýdenní odborné stáže 

v Irsku v rámci projektu ERASMUS+. Spolu s ostatními stážisty z naší školy jsem 

byl ubytován ve městě Limerick na západním pobřeží Irska.   

 Ještě před začátkem samotné stáže jsme museli vyplnit a poslat 

životopisy a motivační dopisy, na základě kterých se nám agentura RALF 

Partnership pokusila sehnat adekvátní pracovní místa. Těsně před odletem jsme se 

pak všichni dozvěděli, kde budeme v průběhu stáže pracovat, ale ihned po příletu 

následovalo hned několik změn v pracovním umístění, které agentura omlouvala přísnými restrikcemi proti 

šíření nemoci Covid-19 v Irsku. Nakonec jsem byl i přes svoji specializaci na správu počítačových sítí a 

operačních systémů přiřazen na práci ve Virginia’s Bridal, svatebním salonu v Limericku. Zde jsem ještě 

s jedním stážistou z naší školy pracoval na focení šatů a tvorbě propagačních materiálů. Díky stáži jsem se tak 

naučil lépe vytvářet grafické dokumenty a pracovat s grafickým softwarem.  

 Ještě několik dní před odletem jsme se připravovali na ubytování v hostitelských rodinách, ale krátce 

před odletem jsme se dozvěděli, že budeme dočasně ubytováni v hotelu, a to údajně z důvodu obav hostitelských 

rodin z nemoci Covid-19. V Kilmurry Lodge Hotel na samém okraji Limericku 

jsme však zůstali až do konce stáže. V tomto hotelu jsme rovněž měli zařízenou 

polopenzi, která se skládala ze snídaně a večeře. Absenci komunikace s rodinou se 

nám pak agentura snažila vykompenzovat pořádáním různých programů, jako byla 

například Quiz Night.  

 Stáž mi toho dala opravdu hodně, ale nejvíce mi pomohla se zlepšením 

angličtiny, a to zejména při komunikaci v práci, ale také při setkáních se stážisty 

z Itálie, se kterými jsme společně strávili nejeden večer. Dalším skvělým zážitkem 

ze stáže byly naše výlety, kterých jsme stihli opravdu mnoho. Mezi ty nejkrásnější 

se dle mého názoru řadí Cliffs of Moher, Killarney National Park, který jsme si projeli na kolech, dále pak 

Burren National Park, Rock of Cashel, nebo irské hlavní město Dublin.  

 V rámci grantu jsme si ještě před začátkem stáže vyzvedli v naší škole finanční příspěvek ve výši €700, 

který byl v mém případě z větší části použit právě na již zmíněné výlety a také na veřejnou dopravu v Limericku. 

Dále jsme z grantu měli hrazené ubytování (jak čtyři týdny v Limericku, tak jednu noc v Dublinu), leteckou 

dopravu z ČR do Irska a zpět, dále pak transport z a na letiště.  

 Ještě před zahájením stáže jsme museli napsat test na zjištění úrovně anglického jazyka a dále pracovat 

na platformě OLS po nejméně 24 hodin. Následovali též přípravné kurzy, na kterých jsme se dozvěděli mnoho 

cenných rad o Irsku a místnímu životnímu stylu.  

 Celkově pak stáž hodnotím velmi kladně, zejména 

díky značnému zlepšení angličtiny a také díky nádherným 

výletům, které jsme v rámci stáže podnikli. Na druhou 

stranu mi ale stále mrzí, že jsme nebyli alespoň na část stáže 

ubytováni v hostitelských rodinách. 


