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Díky mé škole a programu Erasmus+ jsem mohla vyrazit na stáž do Irska. 

První den stáže jsem byla hodně nervózní z nových lidí a obecně z celé práce. Pracovala jsem v Reads 

Design & Print, což je firma v centru Dublinu, která se zaměřuje na tisk plakátů, potisk triček a jiných 

standartních služeb copycenter. Hned poté,  co jsem vešla, ujala se mě Aoife, která má na starosti 

řízení prodeje a obsluhu tiskáren a kopírek v přední části prodejny. Seznámila jsem se mým 

nadřízeným Garym O´Rileym a práce mohla začít. 

Každý den se v práci hodně lišil, jelikož to, co se 

zrovna dělá, záleží na objednávkách. První den 

jsem proto začínala vyráběním promo placek pro 

jednu firmu. Celý den jsem dělala prakticky jen ty 

kvůli tomu, že bylo potřeba jich vyrobit 450 kusů.  

Další dny se střídalo tvoření placek, ořezávání plakátů, balení 

objednávek a věnování se zákazníkům. Nejlepší z toho bylo asi 

mluvit se zákazníky. Kromě angličtiny jsem si procvičila základní 

němčinu, a dokonce i trochu ruštiny.  

Po práci jsem se většinou procházela po centru, když jsem čekala na 

kamarády, až taky skončí. Po setkání jsme se vypravili nejčastěji do 

hostitelské rodiny na večeři. Některé dny byly výjimkou a když jsem se 

s rodinou domluvila, šli jsme rovnou po práci prozkoumávat centrum. A zašli 

jsme i na pivo. Bez ochutnání piva Guiness by to bylo jako bychom v Irsku ani 

nebyli. 

Během týdne jsme poznávali Dublin a víkend se z části nesl ve znamení 

odpočinku. V neděli jsme porazili únavu a vydali se vlakem na výlet do města 

Galway. Tam nás poprvé zastihlo pravé irské počasí a naše oblečení vydrželo 

v prudkém dešti asi 10 minut, než jsme byli všichni promočení a šli se schovat 

do restaurace, která byla nejblíže. V restauraci nás zastihlo další překvapení 

v podobě toho, že pivo se v neděli prodává až po půl jedné. Řekněme, že jsme to 

nikdo nečekal, tak jsme si alespoň dali snídani. Poté jsme se rozdělili a šli jsme 

se různě procházet po městě. Prozkoumali jsme přístav a další krásy tohoto 

města. 

Poslední víkend jsme se rozhodli ve skupince 3 lidí podívat se do Belfastu, hlavního města Severního 

Irska. Cesta nebyla ani moc dlouhá, ale jízdenka byla asi 30 liber bez 

studentské slevy. Neměli jsme žádný přesný plán kam se podívat, ale 

nakonec jsme se procházeli po nábřeží kde jsme narazili na skleněné obrazy, 

které představovaly jednotlivé rody ze seriálu Game of Thrones, kterých je 

zde 6. Tato cesta nás zavedla až do Titanic Quarter, což bylo poslední místo 

kde Titanik zakotvil než ztroskotal. 

Celkově mě tato stáž neskutečně bavila. I když Dublin nebyl tak hezký, jak 

jsem si představovala, tak ostatní města to plně nahradila. Irsko určitě stojí 

za návštěvu. Ale buďte připraveni, že je v Irsku všechno dražší.  

 


