
 

Holub Patrik, Irsko – Cork 

Díky programu Erasmus+ a naší škole VOČ a SPŠE Plzeň jsem se dostal na stáž do Irského města 

Cork. Před odletem jsme se ale museli připravit online lekcemi, a i lekcemi s učitelem.  Během stáže 

jsem získával zkušenosti z práce a během volného času jsem poznával Cork a okolí.  

Pracoval jsem ve dvou firmách. Nejdříve jsem pracoval v malém muzeu při pobřeží, ale bohužel 

neměli práci, kterou bych byl schopen vykonat a musel jsem tudíž změnit práci. Ale i tak jsem nabral 

hodně informací během doby, kdy jsem byl v muzeu. Pánové, co to vedli, rození Irové, byli velmi 

příjemní a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí ohledně historie jak Irska, tak Corku. Lidé, kteří 

tam pracovali, byli také příjemní, a probral jsem s nimi hodně věcí ohledně dnešního Irska a jak se tam 

obecně žije. 

 

A hlavně jsem nabral hodně 

zkušenosti s Irským akcentem. Očekával 

jsem, že bude mnohem horší ale i tak nebyl 

úplně jednoduchý. Určitě doporučuji 

komukoli, kdo pojede do Irska, mluvit s co 

nejvíce Iry. Obecně nikdo v Irsku se nebude 

zlobit, pokud jim nerozumíte a zeptáte se, 

jestli by mohli něco zopakovat. Rádi vám 

pomůžou porozumět jejich stylu mluvení a 

rádi si s vámi kdykoli popovídají. 

Potom co jsem změnil práci jsem pracoval v Hastagtech ltd. což je velkoobchod se součástkami 

na mobily. Pracovalo se mi tam příjemně, ale bohužel jsem dostal práci, při které jsem nic moc s nikým 

nekomunikoval. Dělal jsem převážně skladnické práce a po pravdě mě moc nebavily. Co ale bylo fajn, 

byla příjemná pracovní doba, která mi umožnila poznat přesně tolik Irska kolik jsem chtěl. 

Moje hlavní poznávání Irské kultury proběhlo přes hostitelskou rodinu. Neskutečně příjemný 

rozený Ir byl můj hostitel. Dva Mexičané byli mými spolubydlícími, společně s druhým studentem z naší 

školy. Hostitel uspořádal několik různých party, během kterých jsem poznal lidi z celého světa. Poznal 

jsem nespočet kultur, nespočet akcentů a získal jsem spoustu zkušeností, jak komunikovat s lidmi. 

Ochutnal jsem nejen Irskou kuchyni ale i spoustu jiných, díky počtu lidí, které jsem poznal. Kdykoliv, 

kdy jsem potřeboval s něčím pomoci nebo poradit, tak jsem se mohl zeptat pana domácího. Někdy, 

když jsem přišel domů, tak nebyl doma, ale vždy na mě čekalo teplé jídlo. Dostával jsem výborné 

svačinky a málo kdy jsem si musel kupovat svačiny sám. 

Další poznávání kultury proběhlo skrz výlety. Byl jsem na Moherských útesech, v Glenview 

Gardens a v městečku Kinsale. Všechny výlety byly nádherné a opravdovým klenotem byly Moherské 

útesy. 

Stáž byla neskutečný zážitek a budu na ni dlouho pamatovat. Získal jsem kontakty na místě, 

kde bych nikdy neřekl že se tam dostanu. Velmi se těším a plánuji další výlety do Irska, abych mohl 

opět pozdravit své přátele v Irsku. Získal jsem také spoustu zkušeností s angličtinou a ty budu využívat 

ještě velmi dlouho a jsou k nezaplacení. 


