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Dne 4.5. 2019 jsem se mohla díky Erasmu +, zúčastnit stáže v zahraničí v Irsku. Stáž probíhala 1 
měsíc. Bydleli jsme ve Sligu, které se nachází severozápadně v Irské republice. Pracovala jsem v tomto 
městečku ve firmě Core Print. Tato firma se zabývala převážně tiskem, ale její součástí byla také 
tvorba designu na zakázku. Tato firma měla s tiskem vážně obrovskou zkušenost, měli spoustu 
tiskařských strojů, které využívali. Tiskly různé věci, od různých propagačních materiálů, až po potisky 
na trička, tašky, polštáře nebo na hrnky. Ve firmě, ale také navrhovali spoustu věcí, což byla hlavně 
moje práce, navrhovala jsem různé letáčky, vizitky, jídelní menu, svatební oznámení, reklamy nebo 
plakáty. Práce byla velmi zajímavá, také pro mě byla velkým přínosem, protože jsem se mohla naučit 
spoustu nových věcí. Většinou jsem každý den dostala zpracovat nějakou zakázku, která byla v té 
době aktuální. Práci mi vždy zadával můj šéf, který na mě dohlížel a u dané práce mi vždy vysvětlil, co 
mám dělat. Kromě mého šéfa, však firmu vedla i jeho manželka, tuto společnost založili oba. Ona se 
zabývala spíše tiskem a její manžel byl hlavně grafik. V práci se mnou pracovala také ještě jedna 
stážistka ze Španělska, která ve Sligu bydlela už rok, takže bylo skvělé, že jsme si spolu mohli povídat, 
jak o práci, tak i o městě, o škole atd.  

V hostitelské rodině jsem spolu ještě s dalšími mými dvěma spolužáky bydlela u staršího manželského 
páru, spolu s jejich synem. Naše rodina byla skvělá, oba manželé na nás byli strašně milý, vždycky 
když jsme s ostatními kamarády chtěli někam jít, hned nás chtěli svézt nebo nám chtěli, jakkoliv 
vyhovět. Většinou jsme se vídávali u snídaně a u večeře, kde jsme si povídali o různých věcech např. 
co jsme v ten den dělali nebo o tom jaké jsou jejich národní zvyky, tradice, nebo o různých 
zajímavostech. 

 Jinak o víkendech jsme jezdili na výlety, každou sobotu jsme jeli s agenturou a s polskou skupinou, 
většinou někam do přírody nebo na zajímavá a známá místa. První sobotu jsme byli na výletě 
v Dublinu, v těch ostatních víkendech jsme se byli podívat na útesech, u vodopádu nebo jsme byli na 
delší procházce kolem Benbulbenu, což je v kraji Sligo nejznámější pohoří. V neděli jsme většinou byli 
doma nebo jsme společně s ostatními šli někam do města na večeři nebo se jen tak projít. Ve čtvrtek 
jsem byla naposledy v práci, kde jsem ještě dodělávala nějaké věci, které jsem nestihla předtím 
dodělat, pak už jsme se jen rozloučili. Druhý den v sobotu byl den odjezdu, brzy ráno jsme odjeli ze 
Sliga do Dublinu, kde jsme dojeli na letiště. Pak jsme letěli do Vídně, ze které jsme jeli už autobusem 
domů.  

Jsem velmi vděčná, že jsem se stáže mohla zúčastnit, protože z ní mám úžasné zážitky a také nové 
skvělé zkušenosti. Irsko je vážně nádherná a zajímavá země, kde je toho ještě spoustu k vidění. Proto 
doufám, že se do Irska ještě někdy podívám.  


