
Michal Zdeněk a Lukáš Kozel, Visage Hair, Irsko 
Díky programu Erasmus+ a aktivní účasti naší školy na tomto 

programu jsme měli tu čest se účastnit stáže v Limericku v Irsku. 

Byli jsme zde po dobu čtyř týdnů. 

Kvůli pandemii nám agentura nejdříve zařídila práci na letním 

táboře pro děti, které žijí ve znevýhodňujících podmínkách. Tento 

letní tábor se konal na základní škole Our Lady of Lourdes Catholic 

National School. 

Zde jsme asistovali učitelkám při výuce a vypomáhali při přesunu 

pomůcek. Kolektiv zde byl příjemný a člověk téměř neustále 

komunikoval. 

Od druhého týdne jsme začali pracovat v kadeřnickém salónu 

Visage Hair. Zde nás přivítal přátelský kolektiv, včetně příjemné 

zaměstnankyně, která nás měla na starosti. 

Naše vedoucí nám následně vysvětlila, co budeme v práci dělat. 

Prvním úkolem bylo nafotit hotové účesy vybraných zákazníků a 

fotky následně upravit. Úpravy jsme průběžně konzultovali s 

vedoucí. Všechny fotky jsme upravovali v programu GIMP. 

Následně jsme podle pokynů vedoucí z fotek vytvořili koláže, 

vytvořili jsme verzi postu pro Facebook stránku salónu a vše předali 

vedoucí. 

Při práci jsme si osvojili základy úpravy fotografií a anglickou 

terminologii s ní související. Především jsme se zlepšili v 

efektivním používání programu GIMP.  

V průběhu stáže jsme pocítili výrazné zlepšení naší aktivní slovní zásoby a schopnosti rychle odpovídat v 

každodenních situacích. Jednou z výzev, které jsme překonali, bylo adaptování se na Irský přízvuk.  

Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nemohli být ubytováni v rodinách. Tudíž jsme byli ubytováni na 

hotelu Kilmurry Lodge Hotel v pokojích po dvou. Zde jsme dostávali základní snídani a večeři.  

Ve volných dnech jsme cestovali po Irsku. Mimo jiné jsme viděli Cork či Cliffs of Moher, vyjeli jsme na 

cyklovýlet v Killarney National Park a vyšli jsme na jednu z kameny posetých hor v Burren National Park. 

Letenky jsme měli zaplacené z grantu Erasmus+. Stravu jsme měli z části zařízenou v hotelu ve formě 

snídaní a večeří, obědy a svačiny jsme si kupovali z kapesného, které nám bylo poskytnuto před odletem na 

stáž. 

V měsících předcházejících původnímu odletu v roce 2020 jsme 

absolvovali přípravný kurz, na kterém jsme byli seznámeni s 

prostředím naší destinace, základními kulturními rozdíly a 

zopakovali jsme si potřebný slovník a fráze. Velice užitečné 

byly zkušenosti předané paní učitelkou Víchovou. 

Stáž byla z pracovního hlediska zajímavá, jelikož jsme kvůli 

pandemii koronaviru nemohli pracovat v oboru, který jsme 

chtěli, tedy ve vývoji softwaru. Hlavní přínos pro nás byl 

jazykový, jelikož jsme se museli vypořádat s přízvukem a 

rychlostí mluvy rodilého mluvčího. 

Tento problém byl z počátku tak výrazný, že jsme se první 

týden často dopouštěli chyby, před kterou nás varoval manažer 

agentury. Když jsme ani napodruhé nerozuměli, prostě jsme 

kývli a počkali, co se bude dít. Brzy jsme však přivykli se ptát 

klidně čtyřikrát, radši než kývnout na nějaký nesmysl. 

Asi nejnáročnější ze všeho však byla doprava, a to ze dvou 

důvodů. Jednak má Irsko chaotický autobusový systém, který 

nás párkrát takříkajíc „vypekl“, především bylo však 

nebezpečné přecházet, když člověk vždy koukal na špatnou 

stranu. A když jsme si ke konci stáže zvykli, letíme zpět, 

abychom skočili pod auto v Česku, kde auta jezdí opět vpravo.  


