
Jakub Valenta, Vanilla Browns, Irsko, Limerick 
Díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ jsem měl to štěstí, že jsem se mohl účastnit pracovní 

stáže v zahraničí. V mém případě se jednalo o 4 týdny v městě Limerick v Irsku. Město je 

zhruba velikostně, i co se týče počtu obyvatel srovnatelné s Českými Budějovicemi. 

Byl jsem společně s několika dalšími účastníky přidělen do firmy Vanilla Browns. Firma 

nabízí různé zkrášlovací kůry, především se orientuje na ženy. V letáku například nabízí 

voskování, nejrůznější masáže, spa, některé dny je otevřený kadeřnický salon pro ženy, 

make-up… Firma měla v Limericku dvě sídla. Jedno bylo v hotelu Absolute, tady jsem byl 

já, a druhé bylo v hotelu Savoy. Se mnou byli většinu času v práci dvě zaměstnankyně. 

Jedny se specializovala na masáže a druhá na make-up a manikúrou. Obě byli celkem 

příjemné a jedna byla i celkem upovídaná. 

Vyzkoušel jsem si několik pracovních pozic. Zjistil jsem počet ručníků, které se používají na masáže a zanesl 

jsem tento počet do tabulky, poté jsem ručníky složil do pytlů, Ty se následně odnesli do menší místnosti za 

recepcí. Další na řadu přišli různé šampony, které se používají v kadeřnickém salónu, který je otevřen 

maximálně dva dny v týdnu. A nakouknul jsem i do různých masážních gelů a vonných svíček. Tady jsem si 

ověřil práci s tabulkami, kterou jsem na škole hojně využíval. Vyzkoušel jsem si práci na recepci. Přišel-li 

zákazník a chtěl se objednat, vzal jsem si od něj číslo a základní informace, kdy by chtěl proceduru absolvovat a 

o jakou by měl zájem. V případě, že byl již objednaný většinou jsem zákazníka (většinou zákaznici) usadil na 

gauč a vyčkal jsem, než přijde některý ze stálých pracovníků. 

Na stáži jsem si prověřil své znalost při práci s tabulkami. Věřím, že jsem se zlepšil 

v mluveném projevu a rozhodně jsem cítil, že po měsíci stráveném na stáži pro mě 

bylo jednodušší rozumět anglicky mluvícím obyvatelům. Ze začátku jsem měl menší 

problémy, protože Irové mluví celkem rychle, a navíc v zemi je dost rozdílných 

přízvuků a trvá, než si na ně zvyknete. 

Ubytovali nás na hotelu Killmury Lodge hotel, protože se nepodařilo zajistit dostatečný počet rodin, které by 

byli ochotné přijmout nás. Hotel nebyl špatný. Byli jsme na pokojích po dvou. Pokoje byli přijatelně zařízené. 

K pokoji byla vlastní koupelna a záchod, v pokoji byli dvě postele, televize, dva stoly, menší skříň, dvě 

lampičky, otevíratelné okno, dva noční stolky, stabilní internetové připojení. Jednou týdně se v pokoji stavila 

pokojská, která uklidila, vyměnila lůžkoviny a doplnila gely, šampony a toaletní papír. Měli jsme zaplacenou 

snídani a večeři. Na snídani jsme dostávali tousty a cereálie. Na večeři se točilo několik jídel, ale většinou byla 

celkem dobrá. Na ubytování si nemůžu stěžovat. 

Každý víkend jsem byl se skupinou na aspoň jednom výletě. Hned po příletu jsme si prošli Dublin. Pak jsme si 

prošli Limerick, Adare, Cork, Galway, Bunratty, Moherské útesy… 

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, letenky a autobus do Limericku. Dále jsme dostali kapesné, ze 

kterého jsme si hradili dopravu. Před stáží jsme měli ve škole několik hodin přípravných kurzů. 

I přes drobné obtíže z části způsobené covidovou pandemií, bych hodnotil stáž jako velmi dobrou zkušenost. 


