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Dostal jsem možnost vyjet na zahraniční stáž v Irsku, přesněji v hlavním městě v 
Dublinu. Nebylo to pro mě ale tak jasné od začátku. V prvním kole jsem nevyhověl 
požadavkům, respektive se našli lidi, kteří vyhovovali víc, a tak se pro mě v říjnu, 
kdy se lidé vybírali, uzavřela. S velkým štěstím jsem ale dostal druhou možnost 
těsně před maturitou a samozřejmě jsem ji využil. Říkal jsem si že to bude takovej 
dárek k maturitě, když ji udělám. A udělal.  
 
Jak jsem již psal, měl jsem možnost nahlédnout do Dublinu a to na celé 4. týdny. 
Pracoval jsem pro společnost connect.ie, která se věnuje vývoji a programování 
webů. Je to malá firma a měl jsem příležitost se potkat jen s majitelem firmy a též 
mým mentorem.  
 
Pracoval jsem na vývoji dvou stránek z níž první byla ohledně pomoci diabetikům 
a druhá se věnovala přírodě Irska. Práce byla v programu Wordpress se kterým 
jsem ze začátku bojoval, jelikož víceméně vše udělá za vás a na to já jsem opravdu 
nebyl zvyklý, ale nakonec jsem se nějak naučil ho tolerovat. :)  
 
Hlavní přínos celé stáže vidím v zlepšení mé mluvené angličtiny především díky 
úžasné rodině, kde jsme bydleli. Nemohu opomenout ani poznání nové kultury, 
zvyků, krásné přírody a též velké nakupování lega, kterého jsem si domu díky 
výhodnějším cenám než u nás, přivezl haldu.  
 
Díky grantu jsem měl hrazené ubytování, stravování, MHD, letenky plus jsme 
dostali odpovídající kapesné, takže nebyl žádný problém jen tak se bezstarostně 
pohybovat po Dublinu, pozorovat místní a jejich chování, nebo se dopravovat na 
jinak chůzí téměř nepřístupná místa. Z těchto hůře přístupných míst bych vyzdvihl 
Město Galway, které bylo krásné, ale bohužel vzhledem k tomu, že je to studentské 
město, nenacházelo se tam tolik lidí. 
 
Rád bych ke konci ještě zmínil rodinu u které jsme přebývali. Byli to dva starší lidé. 
Dovolil bych si říct, že skoro důchodci, ale to vůbec neovlivňovalo jejich přístup k 
nám. Možná byste očekávali otrávené lidi znuděné dlouhým životem, ale byl to 
úplný opak. Byli velice milí a ochotní. Pomáhali nám plánovat výlety a ta kuchyně… 
No ačkoli občas byla zvláštní, tak vzhled může klamat, protože cokoli co jsme měli 
bylo výborné a dokonce jsem si i pár receptů přivezl.  
 



Závěrem bych rád řekl, že Irsko je obrovské a pokud nechcete cestovat 6 hodin 
vlakem tam a zpátky projděte si pouze Dublin. Je tam spoustu věcí a na měsíc je to 
i tak moc. Přijeďte někdy sami a cestujte z města do města, je to časově mnohem 
výhodnější než jezdit tam a zpět. :D Též chci zmínit, že ačkoli vás nevyberou v 
prvním kole, nezoufejte. Možná se na vás usměje štěstěna a zadaří se vám jako mě.  


