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Na přelomu srpna a září 2022 jsem se účastnil stáže pořádané Erasmem a Střední průmyslovou školou 

elektrotechnickou v Plzni v Irsku. Stáž trvala čtyři týdny a během ní jsem stihl navštívit mnoho zajímavých míst 

kolem jednoho z nejzápadnějších Irských historických měst Corku. Také jsem během této stáže pracoval 

v softwarové společnosti Tisalabs LTD. 

Má pracovní doba byla osm hodin denně od pondělí do pátku, kdy jsem dostával zadání vytváření aplikací pro 

Android a web. Na těchto úkolech jsem spolupracoval s Tomášem Brabcem, dalším studentem v Irsku ze 

stejného projektu. Každý den ráno jsme podávali informace o stavu úkolů na společné schůzi firmy. Ve firmě 

pracuje necelých deset stálých zaměstnanců a v době, kdy jsem byl na stáži, bylo ve firmě dalších deset studentů 

na omezený čas. 

Ubytování a jídlo bylo pro nás dohodnuto s hostitelskou rodinou, do které jsme byli přiřazeni Erasmem. Já jsem 

se dostal do domácnosti staršího páru pobývajícího necelou půl hodinu od Corku. Proto jsme měli drobné 

komplikace s dopravou do práce a na výlety, ale naši hostitelé byli moc příjemní a trávit s nimi čas byla radost. 

Navíc jsme si i naplno užili přírodu mimo město – louky a pastviny. Navíc i přesto, že to nebylo nutné, jsme 

dostávali i zabalený oběd do práce, takže jsme nemuseli hledat restaurace, Proto i když jsme měli méně vhodnou 

pozici ubytování, tak to za to stálo. 

Na celý pobyt jsme dostali kapesné 600 euro. Tato částka bych řekl byla dostačující, i přes vyšší ceny v Irsku. 

Největším výdajem však byla doprava, která jelikož jsme bydleli mimo město byla opravdu drahá. Já osobně 

jsem za měsíc zaplatil za dopravu 250 euro. To mě však nezastavilo před pořádáním výletů o víkendech. Proto 

jsem se podíval do muzea Titanicu v Cobhu, do destilerie Irské whiskey v Middletonu, nebo na Blarney Castle. 

Ještě před odjezdem na Erasmus jsme já a moje skupina povinně docházeli na přípravné kurzy, kde jsme 

probírali Irsko, jeho kulturu a zvyky nebo možné situace, které nás mohou potkat. Největší překvapení však byly 

irské silnice a řidiči. Nejen, že se v Irsku jezdí na levé straně, ale silnice jsou v opravdu špatném stavu a řidiči 

jsou často lehkomyslní a nezaobírají se mnohými dobrými návyky bezpečné jízdy. Já sám jsem poznal opravdu 

velké množství špatných návyků při řízení u irských řidičů, ale po nějaké době, i na toto si člověk dokáže 

zvyknout. 

A nyní, když jsem se vrátil zpět do Čech, vůbec své účasti na programu nelituji. Řekl bych, že největší hodnota 

celého programu pro mě bylo podívat se do světa. Všiml jsem si totiž, že Irsko přes všechny ty přírodní krásy 

není bohatá země a víc se mi líbí právě v Čechách. 

 


