
Na stáž jsem se rozhodl jet, protože jsem chtěl poznat novou kulturu a vycestovat do 

zahraničí na delší dobu. Hned po příletu se mi potvrdilo, že Irsko je opravdu krásné. Každý se 

usmívá a je ochoten vám s čímkoliv pomoci. Irské počasí není vůbec tak špatné, jak se tvrdí. 

Z celého měsíce nám pršelo asi jen 4 dny. Dost jsem se obával ubytování v rodinách, ale dnes 

již vím, že to bylo úplně zbytečné. Naše rodina nás ihned přijala mezi sebe a od druhého dne 

už jsme byli jejími plnohodnotnými členy. Také nám říkali, že v Irsku moc nevaří a většinou 

žijí z polotovarů, to se nám také nepotvrdilo. Naše rodina nám každý den vařila a na večeři 

jsme se každý den těšili. Pokud jsme potřebovali jídlo na víkend, rodina nám ihned připravila 

svačinový balíček. Bydleli jsme asi 15km od centra Dublinu, takže jsem se kdykoliv mohl jít 

proběhnout do přírody. 

O víkendech máte možnost vycestovat třeba i na druhou stranu státu. Já měl možnost 

podívat se na Cliffs of Moher, památku UNESCO. Tento výlet bych doporučil opravdu 

každému. Také jsme jeli vlakem do Belfastu, kde mají opravdu krásně zpracované muzeum 

Titanicu, který zde před několika desítkami let postavili. V Irsku začíná pracovní doba déle 

než v Česku, takže se brzkého vstávání do práce bát nemusíte. Já pracoval v tiskovém studiu 

a hned první den po příchodu mě všichni přijali mezi sebe. Práci mi vysvětlili a já mohl začít. 

Za celý měsíc jsem stihnul vyzkoušet všechny pracovní pozice - od vydávání objednávek 

zákazníkům, přes výrobu reklamních materiálů a jejich návrhu až po potisk triček a hrníčků. 

Pracoval jsem v centru Dublinu a ihned po konci pracovní doby jsem měl možnost podívat se 

po památkách. Cesta do práce mi každé ráno trvala hodinu, což beru jako jediné negativum 

této stáže. Na druhou stranu jsem každý den z autobusu viděl celý Dublin. Z grantu jsem 

dostal zaplacenou polopenzi v rodině, MHD a ještě 500 eur kapesné. Jet na tuto stáž bylo to 

nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy učinil a rozhodně toho nelituji. 


