
 

Adam Petrák, The Handyhardware, Dublin, Irsko 

Poslední rok na VOŠ a SPŠE Plzeň, jsem dostal možnost zúčastnit se čtrnácti týdenní zahraniční stáže 
v Irsku v Dublinu v rámci programu Erasmu+, okamžitě jsem tuto nabídku přijal a ani jsem 
neuvažoval, že bych neletěl, jelikož to byl můj sen někam vycestovat na delší dobu. Během stáže jsem 
si zde zdokonalil angličtinu, poznal mnoho nových lidí z celého světa, dozvěděl jsem se zajímavosti o 
Irské historii.  
 

Moje stáž byla v malinkaté firmě „The Handyhardware“, která měla 
pouze 8 stálých zaměstnanců. Tato firma se zabývala prodejem nářadí, 
nástrojů a zahradnických pomůcek. Jejich činnost na trhu, je objednávat zboží 
od jednoho velkého dodavatele a následně si zboží naskladnit na svůj malý 
sklad a během pár dní rozeslat zásilky svým zákazníkům. 
  Moje hlavní náplň práce byla, ráno převzít paletu se zbožím od 
dodavatele, tu naskladnit na sklad a poté brát jednotlivé části z palet. 
Jednotlivou zásilku naskenovat do systému, podle systému zkontrolovat, zda je 
zásilka kompletní, pokud byla tak ji dát do krabice, na ní nalepit štítek 
s informacemi o zákazníkovi a následně umístit na vozík s odeslanými 
objednávky, pro které si na konci dne přijela poštovní služba.  
Občas jsem také obsluhoval a komunikoval se zákazníky na prodejně, většinou 
si přišli kvůli vyzvednutí své objednávky ze skladu. 
 

Bydlení jsem měl zajištěné u hostitelské rodiny. Bydlel jsem u paní Florence, která bydlela 
sama se svým psem a pronajímala pokoje studentům a projímání pokojů se se věnovala už více než 
20 let. Byla strašně milá a sympatická, po prvním týdnu jsem se zde cítil jako doma, jelikož se o mě 
starala jako o vlastního. Bydlel jsem v malinkém pokoji, odkud jsem měl krásný výhled na park. Tak 
jsem měl jsem každý den ráno připravenou snídaní a večer vždy teplou večeři většinou to byly nějaké 
těstoviny nebo pizza. O víkendech mi vždy udělala nějaký sendvič na výlety. Takže jsem se tu měl 
báječně. 

 
Ve svém volném čase jsem hodně cestoval pomocí MHD, které 

jsem měl zadarmo díky grantu z Erasmu+, chtěl jsem toho navštívit za 
víkend co nejvíc, takže jsem vstával brzo a pozdě večer jsem se vracel 
domů.  

Procestoval jsem také Dublin křížem krážem, navštívil jsem 
katedrálu svatého Patrika, Dublinský hrad, Phoenix park, The Spire…, 
ale nejvíce času jsem asi ale strávil na Grafton Street, kde jsem 
poslouchal místní muzikanty, což bylo fakt skvělé.  

Určitě moje nejoblíbenější místo v celém Irsku je ale malebné rybářské městečko Howth na 
severu Dublinu. Nachází se zde krásný přístav, kde je možné vidět i tuleně, po molu se dostane i 
malému majáku, odkud je krásný výhled na moře a přilehlý ostrov „Ireland´s eye“. Z městečka se dá 
dojít po silnici až ke krásným útesům, odkud je nádherný výhled.  
 

Bohužel, nastala nešťastná situace a pandemie s COVID-19, takže jsem musel opustit stáž a 
Irsko o měsíc a půl dříve, než bylo v plánu, ale i tak jsem velmi rád, že jsem tuto příležitosti využil. 

Takže bych všem doporučil, kdo dostane takovou příležitost, tak ať ji využije. 
Na stáž jsem jel připraven, jelikož před stáži jsem pracoval v programu OLS na zlepšení 

angličtiny a ve škole jsmě měli kurz, ve kterém jssme se připravovali na různé sitace na letišti, 
v restruraci, u lékaře, nebo také na různé situace které se nám mohou během stáže stát. 


