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Na 3 měsíční stáž do irského města Sligo jsem se dostal díky Střední škole designu a módy v Prostějově a díky 

programu Erasmus +. 

 Po dobu mé stáže jsem pracoval ve firmě In Stitches, která podniká v přešívání a 

úpravě oděvů. Mou náplní bylo opravit nebo předělat oděv, který zákazník donesl. 

Od kalhot, přes topy až k závěsům. V obchodě pracovaly tři starší paní, které byly 

ve svém oboru velmi zkušené.  

Mým úkolem bylo opravit oděv na přání zákazníků. Zkrátit kalhoty, rukávy, spravit 

díru v saku, vyměnit zip, zúžit top… 

Praxe na téhle stáži mi přinesla spoustu technologických vymožeností v mém oboru. 

Zároveň jsem si zlepšil angličtinu a terminologii. Na své stáži jsem využil znalosti 

ze školy tj. technologie, konstrukce, angličtina. Určitě jsem nabyl znalosti ohledně samotného Irska, polohové 

znalosti měst, finanční systémy celého státu. Dále jsem se naučil komunikovat s cizími lidmi, které jsem nikdy 

neviděl, bez problému řešit problém jakéhokoliv typu. 

Angličtinu jsem si zlepšil v oborové terminologii. Zároveň jsem se naučil pár irských slovíček, a pochytil jsem 

irský slang. Naučil jsem se porozumět řeči původních Irů,  zvlášť jejich angličtina je velmi těžká na porozumění. 

 Bydleli jsme v rodinách v klasických irských domcích. Rodiny byly milé, přátelské, vyhověly ve všem. Se 

stravováním nebyl problém, vegetariánská, bezlaktózová jídla dělali také. Pokoje byly prostorné, čisté, a 

obsahovali vše, co jsme potřebovali. 

Ve volném čase jsem prozkoumával město, seznamoval jsem se s rodinnými příslušníky rodin, u kterých jsem 

bydlel. O víkendech jsme většinou jezdili na výlety. ( Dublin, Galway, Clencar waterfalls, Ben Bulben forest 

trip, National Park Glenveagh, Mullaghmore, Slieve League, Donegal, Letterkenny) 

Hrazeny z grantu nám byly letenky, ubytování se stravou, MHD.  

Před odjezdem jsem se připravoval chozením na přípravné kurzy. Kurzy byly určitě pozitivní, připravily mě na 

všechno, co jsem v Irsku potřeboval.  

Můj největší úspěch na stáži byl ten, že jsem se začlenil do pracovního kolektivu, dostal pracovní nabídky, 

vytvořil kontakty nejen ve Sligu, ale i v Galway. 

Na stáži mě překvapilo to, že i přesto, že člověk netuší, do čeho jde, irští lidé ho vždycky uvítají, a pomůžou. 

Jejich slang je důvod proč jet do Irska, stojí to za to.  

 


