
 

 

Rose Maria Budilová, the Range, Irsko   

 

Díky programu Erasmus + a naší škole Waldorfská 

základní a střední škola Semily jsem měla možnost 

vyjet na měsíc do Irska, do města Limerick.  

 

Měla jsem tu příležitost pracovat v maloobchodní 

jednotce názvem the Range. Jde o maloobchod s 

domácími potřebami a zbožím. Nabízí každodenní 

potřeby, včetně úklidu, zdraví a pohody, jídla, péče o 

domácí mazlíčky a dalších. Práci jsem měla od rodiny, 

ve které jsem byla ubytovaná cca 7 min chůzí. Chodila 

jsem od pondělí do pátku od 9 - 15 hod, ale v pátek 

jsme měli zkrácenou pracovní dobu, pracovali jsme do 

13 hod. Zaměstnanci v Range jsou klíčoví k tomu, aby 

každému zákazníkovi při každé návštěvě poskytli 

maximální zážitek v obchodě a aby obchod fungoval 

hladce. Mezi mé každodenní práce patřilo v prvních 

dnech jenom urovnávání zboží na poličkách, dále jsem 

vykládala a rozbalovala zboží z palet a urovnávala do 

poliček podle estetického uspořádání například v 

oddělení dekorací. Cenila jsem produkty, naučila jsem se dělat různé druhy cen. Odvážela 

jsem prázdné krabice do Warehous. Počítala, čipovala a sestavovala zboží, zametala a 

průběžně jsem kontrolovala, zda není zboží poškozené.  

Získala jsem z téhle práce schopnost komunikovat s lidmi jiných národností a kultur, naučila 

jsem se přizpůsobovat jak pracovnímu kolektivu, tak zákaznickému kolektivu. Rychlá reakce 

byla v obchodě klíčová, když zákazník potřeboval najít specifický produkt. Začala jsem si 

uvědomovat, jak těžká a kolik sil tahle práce ubírá, takže jsem se rozhodně naučila líp si určit, 

které úkoly jsou prioritní, a které ne, a to mi pomohlo zvýšit produktivitu práce. 

 

Byla jsem ubytovaná v rodině s šesti dalšími spolužáky 

kousek od centra města. Chodili jsme do centra pěšky, 

ale bylo nám k dispozici i  městské MHD, které 

společně s ubytováním, stravováním a letenkami bylo 

hrazeno z grantu.  

 

O víkendech jsme hromadně jezdily na nádherné 

výlety například ke Cliffs of Moher nebo Killarney 

National Park prozkoumat Irskou přírodu nebo naopak 

prozkoumat městskou krásu v Galway.  

 

Na stáž jsem se připravovala s online cvičením OLS, 

které mi pomohlo si osvojit potřebná slovíčka.  

Celou stáž hodnotím pozitivně, myslím si, že to je to 

zážitek k nezaplacení, který bych přála všem.  

  
 


