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Moje cesta do Irska začala setkáním na letišti v Praze. Po odbavení a troše prozkoumávání pražského 
letiště jsme úspěšně nasedli do letadla a odstartovali. Ve stísněném prostoru mého sedadla se mi 
podařilo naštěstí usnout a dvě a půl hodiny pro mě utekly jako voda. První věc 
na, kterou si po přistání vzpomínám, je počasí. Bylo zamračeno a foukal 
studený vítr, ale pro Irsko je toto počasí prý normální. Na letišti 
v Dublinu jsme si rychle vyzvedli všechny kufry a vzali si uber přímo do 
centra Dublinu, kde na nás čekalo ubytování v hostelu. 
Dublin je město, kde můžete najít hospodu na každém rohu. Byl plný 
barev a hudby. Hlavní ulice v Dublinu byla doslova a do písmenem zaplněná 
lidmi. Dublin po setmění byl moc krásný a veselý. Po noci strávené v hostelu, 
kde nás spalo deset v jedné místnosti a věřte že to zní hůř, než jaké to 
doopravdy je, jsme se vydali na průzkum krás Dublinu. Dublin je plný krásných památek. Mě ale 
nejvíce zaujala socha Oscara Wilda. Po dnu plném objevování ulic Dublinu jsme nasedli do autobusu 
a vydali směrem do Corku – města, kde jsem pracoval, bydlel a žil celý měsíc. 
Cesta do Corku trvala autobusem okolo tří hodin. Takže ano – cesta z Prahy do Dublinu byla rychlejší 
než cesta z Dublinu do Corku. Na autobusovém nádraží si nás vyzvedly naše rodiny. Pro mě si přijel 
pan Ernest z městečka jménem Cobh. Krásné přístavní městečko, které se stalo mým domovem. Po 
příjezdu mě přivítala Ernestovo žena Geraldine. Navzájem jsem se přestavili a ukázali mi můj pokoj. 
Pokoj nebyl moc velký, na druhou stranu byl velmi uklizený a útulný. Ernest a Geraldine byli moc 
milí a jsem rád, že jsem měsíc v Irsku mohl strávit zrovna s nimi v Cobh. 
Následující čtyři týdny jsem jezdil do práce vlakem. Nádraží se 
nacházelo přímo u břehu a ranní jízdy do Corku byly okouzlující. Moře 
po odlivu tvořilo jakési potůčky v zemi a zbylá voda odrážela 
sluneční paprsky po písečném pobřeží. Jednou jsem dokonce viděl 
skupinku lachtanů odpočívající na pláži. Po příjezdu do Corku jsem si 
vždy šel dát kávu do jedné z mnoha kaváren v okolí. Často jsem si sedl 
v parku a četl si, protože v práci jsem začínal v 10 hodin, ale vlak 
přijížděl o 40 minut dříve.  
Měl jsem umístění do firmy Aria private clients nacházející se na hlavní 
ulici v Corku. Mojí náplní byla spíše administrativa, hledání na internetu a zpracovávání dat.  
O víkendech jsem se spolužáky navštěvovali různé památky a jezdili stopem k pláži, protože během 
našeho pobytu nám naštěstí vyšlo krásné počasí – okolo 23 stupňů.  
Celkově jsem si stáž a potažmo celé Irsko moc užil a doporučil každému si to zkusit. 
 


