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Byl jsem na stáži v Dublinu, v hlavním městě Irska. Stáž trvala 4 týdny. 
 
Na stáž jsem se dostal díky VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+.  
 
Konkrétně jsem pracoval v malém obchodu Reads Design & Print. Tento podnik, jak už název vypovídá, se 
zabývá profesionálním tiskem a designem. Vyrábí plakáty, vytahovací bannery, trička a hrnky s vlastním 
potiskem, zarámované fotografie, apod. Zároveň nabízí službu profesionálního designu, ať už se jedná o loga, 
menu pro restaurace nebo bary, vizitky anebo plakáty. Pracovní kolektiv byl opravdu příjemný, všichni hráli 
týmově, pomáhali si navzájem. Kdykoliv jsem měl jakýkoliv problém nebo dotaz, vždy mi všichni pomohli. 
Pracovníků tam bylo asi 15, přičemž každý měl na starosti něco jiného.  
 
Na stáži jsem si osvojil střihání plakátů, lepení plakátů na plastové desky, zkompletoval jsem spoustu bannerů a 
vytahovacích bannerů, a to vše u malých formátů i obrovských několikametrových formátů. Naučil jsem se 
rámovat plakáty do různých typů rámečků. Vše jsem vždy zabalil a za pomoci jejich systému objednávek jsem ji 
zařadil mezi ostatní objednávky. Naučil jsem se obsluhovat velkoformátové tiskárny a tiskárny na tisk na 
speciální materiál. Ke konci jsem se přesunul do designu, kde jsem se naučil pracovat s nástrojem Adobe 
Illustrator a zlepšil se v používání nástroje Adobe Photoshop.  
 
Všichni komunikovali anglicky, ačkoliv ne všichni byli původem z Irska. Setkal jsem se s různými přízvuky, ale 
neměl jsem sebemenší problém s komunikací. Pokud jsem náhodou něčemu nerozuměl, rádi mi větu zopakovali, 
případně informaci vysvětlili jinak. Atmosféra byla skvělá. Všichni byli přátelé, bavili se, pomáhali si a rádi mě 
přijali do kolektivu. Na konci mojí stáže jsme dokonce všichni zašli na večeři, kterou spolu pořádají každý 
měsíc.  
 
Byl jsem ubytován u malé rodinky na kraji Dublinu. Všichni byli moc milí, rádi si povídali , a když jsem měl 
jakoukoliv prosbu, rádi mi vyhověli. Paní domácí vařila skvěle. Jelikož byli z Indie, tak jsme měli často indickou 
kuchyni, ale zároveň často dělala i typické irské pokrmy. Zkrátka hlad jsem neměl, a když ano, tak mi rádi 
nabídli něco k snědku.  
 
Ve volném čase jsem většinou putoval centrem Dublinu a poznával malé obchůdky v hlavních ulicích. O 
víkendech jsem navštívil Moherské útesy, Pheonix Park, Howth, nebo také výrobnu whiskey a jejich lokálního 
piva Guiness. Nikdy jsem se nenudil a bylo z čeho vybírat.  
 
Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, polopenzi, MHD, kapesné a letenky tam i zpět.  
 
Před odletem jsem podstupoval přípravné kurzy. Na nich jsme probírali kulturu Irska a Dublinu, seznamovali se 
mezi sebou a domlouvali se na společných výletech. Tyto přípravné kurzy byly opravdu užitečné a připravily mě 
na pobyt skvěle. Také jsme podstupovali online kurz angličtiny od Evropské Unie.  
 
Stáž jsem si opravdu užil. Bylo velmi zajímavé vidět, jak se Česká republika liší od tak vzdáleného světa. Dublin 
je krásné město a rád se tam podívám v budoucnu znovu. Podíval jsem se na spoustu zajímavých míst, na kteréá 
nikdy nezapomenu. Pracovní zkušenosti, které jsem získal, jsou k nezaplacení. Díky prakticky konstantní 
komunikaci v angličtině jsem se zlepšil o mnohem více, něž kdybych chodil na kurz angličtiny celý rok. A to vše 
za 4 týdny. Proto stáž doporučuji všem, kdo jsou ochotni pro sebe udělat něco víc. Každému, kdo je ochotný 
vystoupit ze svojí komfortní zóny aby se v něčem zlepšil.  
 
                                                                                   


