
 

Jiří Praum, Štěpán Brabenec, Martin Chott – Vanilla Browns, 

Irsko 

Na stáži jsme byli ve městě Limerick po dobu čtyř týdnu. Stáže jsme se zúčastnili díky 

spolupráci naší školy SPŠE Plzeň a projektu Erasmus plus. Všichni jsme pracovali ve 

společnosti Vanilla Browns, která se stará o služby spjaté s kosmetikou a lázeňskými 

službami. Firma má sídlo v prostorách v místních hotelů. Náš pracovní kolektiv se mimo naší 

české skupiny skládal s čtyř spolupracovnic, které zde pracovali jako lázeňské. 

Na začátku prvního pracovního týdne jsme dělali jednodušší práce jako výpomoc stálým 

zaměstnancům, práce na recepci. Poté jsme společně pracovali na tvorbě webové stránky pro 

firmu Vanilla Browns. To zahrnuje tvorbu loga, výběr barevného schématu, přípravu 

struktury a rozložení stránky. Dále jsme připravovali návrhy propagačních materiálů a 

příspěvků pro jejich sociální média. S tím bylo spjaté focení prostor firmy a jejích 

zaměstnanců při práci.   

Při práci jsme zdokonalili své schopnosti jako tvorba webů, angličtina, práce s lidmi a 

fotografování fotografií.  

V cizím jazyce jsme se zlepšili z hlediska porozumění, mluvení, vyrovnání se s nářečím, 

písemného projevu. 

Ubytováni jsme byly v hotelu s názvem Kilmurry Lodge Hotel, který se nacházel v okrajové 

části Limericku – Castletroy. Pokoje byly čisté, příjemně útulné a s koupelnou. Co se týče 

stravovaní, snídaně byly chudé a večeře jak kdy. 

Ve volném čase jsme zhlédli všechny díly seriálu Peaky Blinders a samozřejmě jsme také byli 

na výletech jako např. ve městě Cork a Galway. 

Projekt nám financoval ubytování, stravování, MHD, kapesné a letenky. 

Na projekt jsme se připravovali chozením na přípravné kurzy, kde jsme se učili základní 

fráze, dozvěděli jsme se co od stáže očekávat. Kurz byl velmi užitečný. 

Stáž se celkem vydařila a jsme se rádi, že jsme se tohoto projektu mohli zúčastnit. 

Naším největším úspěchem bylo zdokonalení naší schopnosti komunikovat anglicky. 

Velmi zajímavou zkušeností bylo seznámení se s Dublinským podsvětím. Po Příletu do 

Dublinu kolem 11 večerní jsme se rozhodli navštívit místní Burger King.  Před restaurací nás 

konfrontoval místní loupežník, který se nám snažil levně prodat čerstvě kradenou televizi. 

Nabídku jsme odmítli. 


