
STÁŽ V IRSKU 
ZUZANA MATŮŠŮ, HICKEY´S (CORK, IRSKO) 

V květnu 2018 jsem se zúčastnila měsíční stáže v Irsku. Tuto možnost jsem měla díky mojí škole – Střední 
škole designu a módy v Prostějově a programu Erasmus+. Před odjezdem jsme se na stáž připravovali, a to v po-
době extra hodin jazykové přípravy ve škole. Také jsme měli přístup k online jazykovým testům.  

Dne 5. 5. 2018 jsem spolu s dalšími 7 spolužačkami odletěla z letiště Václava Havla v Praze do Dublinu, 
odkud jsme dále pokračovaly autobusem na jih, do města Mallow. Zde jsme se poprvé potkaly s rodinami, u 
kterých jsme následující měsíc bydlely. V hostitelských rodinách jsme bydlely po dvou. Já spolu se spolužačkou 
jsme bydlely nedaleko centra města v rodinném domě u velice milé paní, která měla tři děti zhruba v našem věku. 
Jejich dům byl velice pěkný a čistý. Bydlely jsme ve dvoulůžkovém pokoji a také jsme měli vlastní koupelnu. Co se 
týče jídla, k dispozici jsme měly celou kuchyň a vše co jsme v ní našly. Na snídani jsme většinou měly toasty s mar-
meládou nebo cereálie. Na oběd jsme si každé ráno samy připravovaly sandwich z ingrediencí nachystaných v led-
nici (toast, máslo, šunka, sýr, salát, okurka, rajče), k tomu jsme si mohli vzít ovoce a láhev vody. K večeři bylo vždy 
teplé jídlo, většinou maso s bramborem či rýží a zeleninou, tortilly, lassagne nebo špagety. Celkově jsem se v ro-
dině cítila velice příjemně a s paní jsme si často povídaly.  

Jelikož se jednalo o stáž, celý měsíc jsem chodila do 
práce. Pracovala jsem ve firmě Hickey’s, což je obchod nabízející 
velkou škálu produktů – přes zahradnické potřeby, nářadí, ku-
chyňské potřeby, osvětlení, dekorace do bytu, tapety, koberce 
až po interiérové či exteriérové barvy. Poskytují také poraden-
ství v oblasti výběru vhodných barev či tapet do interiéru. Tento 
obchod se nachází v Corku, proto jsem musela každý den dojíž-
dět z Mallow vlakem. Cesta trvala zhruba 25 minut a jízdné 
(stejně jako stravu, ubytování, letenky a kapesné) jsem měla 
hrazené z grantu. Mým hlavním pracovním úkolem bylo udržo-
vání estetického vzhledu obchodu. Vytvářela jsem výlohy na ur-
čitá témata, květinovou výzdobu obchodu a aranžovala interié-
rové dekorace v prodejním prostoru dle jejich stylu. Také jsem 
se účastnila rozhovorů se zákazníky v oblasti poradenství výběru 
interiérových barev. Tyto barvy jsem také míchala pomocí mí-
chacího stroje. Mimo to jsem pomáhala běžnému chodu ob-
chodu, tedy vybalovala nové zboží, opatřovala jej cenovkami a 
doplňovala do regálů, poskytovala rady zákazníkům a navigovala je v obchodě. V práci panovalo přátelské pro-
středí a kdokoliv ze zaměstnanců mi byl vždy ochotný pomoci či poradit.  

Práce v Hickey´s mě bavila a také mi hodně přinesla. Díky 
komunikaci se zákazníky jsem se konverzace v anglickém jazyce 
pro mě stala přirozenější, obohatila jsem si slovní zásobu o slo-
víčka vybavení domu a zlepšila jsem se v porozumění rodilým 
mluvčím. Také jsem měla možnost poznat reálné požadavky zá-
kazníků při výběru barev do jejich domu, měla jsem možnost pra-
covat s kvalitními interiérovými barvami a naučila jsem se je mí-
chat. Designérka mě také naučila, které odstíny se hodí do jakých 
prostor a jak je správně kombinovat.  

Ve volném čase jsme spolu s celou skupinou jezdily na vý-
lety. Každou neděli jsme měli výlet organizovaný agenturou, který 
byl plně hrazený. Měli jsme tak možnost podívat se do Národního 
parku Killarney, na překrásné útesy Cliffs of Moher nebo na pev-
nost St. Charles nedaleko města Kinsale. Soboty jsme pak trávily 
vlastními výlety, kdy jsme navštívily města Tralee, Limerick, Cobh 
či Cork. 

Celkově stáž hodnotím jako velice vydařenou a jsem ve-
lice šťastná, že jsem se jí mohla účastnit. Irsko je okouzlující země 

s nádhernou čistou přírodou, tajemnými zříceninami hradů a krásnou architekturou. Lidé jsou zde velice milí a 
vždy jsou ochotní nabídnout pomoc a i přes časté deštivé počasí jsou vždy plní optimismu.  


