
Vojtěch Kapounek, Garavogue, Irsko 
 
Měl jsem možnost zúčastnit se měsíční stáže v Irsku, ve městě Sligo. Na stáž jsem se dostal díky své škole 
(Střední škola designu a módy) a hlavně díky programu Erasmus+.  
 
Pracoval jsem v místním podniku Garavogue, pod který patří několik restaurací, barů a klubů, v nichž pořádá 
různé koncerty apod. Také pořádají takzvané hen/stag párty, což znamená, že jsou to určité hry pro ženy či 
muže. Jsou to týmové hry a většinou se tam hraje o nějaké ceny. Garavogue vlastní i kavárnu, která se přes noc 
stane barem a přes den opět kavárnou. 
 
V této práci, kde jsem byl zaměstnán po celou stáž, jsem pracoval velmi rád a ochotně. Hlavní náplní této práce 
bylo nejdříve tvoření webových či googlových reklamních bannerů, do kterých se umístily reklamní videa nebo 
pouze fotografie. Po pár dnech jsem mohl začít fotografovat jídlo a pracovat tak se svým fotoaparátem a svojí 
představivostí. Po fotografování jsem začal i natáčet i různé projekty, např. soutěžící při hraní společenských her 
apod. Samozřejmě jsem musel videa sestříhat a fotky upravit tak, aby byly vhodné pro umístění na internetové 
stránky či bannery. 
 
Na této úžasné stáži, kterou jsem si moc užil, jsem se toho i dost naučil. Dala mi totiž do života mnoho 
zkušeností. Jak v angličtině, tak především zdokonalení se v oboru, kterému se věnuji. Firma, ve které jsem 
pracoval, po mně požadovala věci, které jsem uměl, ale také něco, co jsem ještě nevěděl a mohl se díky tomu 
naučit. Nevěděl jsem například o Google ads, o kterých jsem dostal malé školení. Poté jsem se naučil fotit jídlo 
tak, aby bylo vhodné fotografie umístit na menu či na stránky. Natáčel jsem videa a poté je stříhal, koloroval, 
renderoval a nakonec zveřejnil na YouTube. Zdokonalil jsem se ve focení, grafice a natáčení. Když to shrnu, 
jsou to všechno věci, kterým se věnuji ve škole. Jsem moc rád, že jsem je mohl využít v praxi a že mohou být 
užitečné pro firmu ve Sligu. 
 
Nemohu však vynechat, jak jsem se zlepšil v anglickém jazyce. Dokážu lépe porozumět plynule hovořícímu 
rodilému mluvčímu. 
 
Ve městě, kde jsem pracoval, jsem byl ubytován asi 20minut od centra. Rodina byla úžasná a vyhověla mi 
v mnohých věcech. Velmi dobře vařili a starali se o mě. Kdykoliv jsem něco potřeboval, byli ihned ochotni 
pomoct. 
Ve volném čase jsem si prošel okolí Sliga a rodina mě občas vzala na nějaký výlet do místních podniků nebo na 
krásné pláže. 
Z grantu, který jsem dostal od Evropské unie, jsem měl zaplaceno ubytování, stravování, MHD i letenky. 
 
Na tuhle stáž jsme se připravovali na speciálních kurzech, kde nás naše paní učitelky připravily na situace, které 
mohou v průběhu stáže nastat. Obohatili jsme si slovní zásobu slovíčky a frázemi, které jsme potřebovali na 
letišti nebo v případě návštěvy nemocnice. 
 
Stáž se velmi vydařila a jsem moc rád, že jsem mohl jet. Bylo to úžasné. 
Ještě musím zmínit můj největší úspěch, a to fotografie jídla, které pak byly umístěny na menu, stránky a 
reklamy. Seznámil jsem se s místním kuchařem, kterému jsem poslal fotky na jeho portfolio a domluvil jsem se 
s ním, že kdykoliv něco bude potřebovat, budu mu nápomocen.  
 
Celkovou stáž bych ohodnotil jako úžasnou příležitost v mém životě. Dostali jsme se na místa, která jsem chtěl 
už déle navštívit. Byla to skvělá příležitost, a pokud budeš i ty, kdo toto čteš, mít příležitost na podobnou stáž jet, 
tak neváhej! Zažiješ zde mnoho srandy, navštívíš spoustu krásných míst, a ještě se naučíš něco do života. Děkuji, 
že jsem se této akce mohl zúčastnit. 
 


