
 

David Mertin, IT Star, Irsko 

 Ahoj! Jmenuji se David a strávil jsem 4 týdny v Dublinu, v Irsku.  

 Jsem nesmírně rád, že jsem se mohl zúčastnit projektu Erasmus+ díky Vyšší odborné a střední 

průmyslové škole elektrotechnické v Plzni.  

 Já a můj kamarád Martin jsme pracovali ve firmě IT Star v Obchodním centru v Dun 

Laoghaire. Je to poněkud klidný přístav v jihovýchodní části Dublinu. Firma IT Star se specializuje na 

prodej a opravu elektronických zařízení. Mimo to jsou v této prodejně k dostání různá příslušenství, 

jako třeba nabíječky, powerbanky, obaly a ochranná sklíčka apod. Pokud zde budete pracovat, můžete 

se těšit na skvělý pracovní kolektiv. Občas jsme na prodejně byli jen ve 3, jindy až v 6 lidech. 

Kolegové mají smysl pro humor a byli velice ochotní a vždy nám pomohli, ť už se jednalo o technické 

problémy na prodejně nebo když nám radili kde sehnat dobré levné jídlo. Cítil jsem se tam skvěle. 

 Naší hlavní pracovní náplní byl prodej zboží a udržování showroomu v čistotě. Pracoval jsem 

jak na počítači, tak se zákazníky. Vytvořili jsme několik Excelovských a Wordových dokumentů. 

Nejlepší na tom bylo to, že jsme měli volnou ruku a mohli pracovat samostatně. Dialogy s místními 

jsem si užíval, protože Irové, se kterými jsem mluvil, byli velice milí lidé. Jsem rád, že bez větších 

problémů dokážu komunikovat s cizími lidmi v cizím jazyce. Tato stáž mi k tomu značně pomohla. 

 Na ubytování nemám co vytknout. S rodinami byla domluva a jídlo bylo dobré. Dostali jsme 

vlastní klíče a neměli jsme večerku nebo jiná omezení. Pouze jsme museli dát dopředu vědět, zda 

přijdeme na večeři, či nikoliv. Postel byla super a přístup k internetu také. 

 Z peněz z grantu jsem si vystačil na celý měsíc, i přestože jsem hodně cestoval a nakupoval. 

V podstatě jsem se nemusel omezovat na ničem. Ubytování, letenky a MHD po Dublinu byla hrazena 

z grantu, takže jsem nemusel nic platit navíc. 

 Před odletem jsem se účastnil přípravného kurzu, který mi dal přehled o Irské kultuře a historii 

a docela stmelil kolektiv. Tento kurz vás také dostane na potřebnou úroveň angličtiny. 

 Po práci nebo o víkendu jsme vyráželi na dobrodružné výlety kolem Dublinu. Obešli jsme 

celý Howth, prošli nejtěžší stezku ve Wicklow mountains national park, prozkoumali centrum Dublinu 

a jiné. 

 Na závěr bych chtěl doporučit, ať se podíváte na co nejvíce míst. Irsko je nádherné a zdaleka 

jsem nestihl zhlédnout všechno.  


