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Ve svém druhém ročníku, jsem se díky naší škole SOŠ uměleckořemeslná s.r.o., zapojila do programu 

Erasmus+, takže jsem na začátku dubna odletěla na čtyřtýdenní stáž do hlavního města v Irsku. 

Pracovala jsem v kadeřnickém salonu nacházejícím se hned v centru Dublinu – Ultimate Hair & Beauty. Salon 

nabízí kadeřnické služby, od stříhání po barvení. Jedno patro ze tří je přímo vyhrazeno jako barber shop. Dále si 

sem člověk může zajít na různé kosmetické procedury v rámci péče o obličej.  

Pracovní kolektiv byl velice milý a přátelský, v salonu nebyl jediný kolega, se kterým by se nedala prohodit řeč. 

Kromě svých kolegů jsem také vedla konverzace s našimi zákazníky a tím pádem jsem pořádně vyzkoušela své 

znalosti z angličtiny. Naučila jsem se, jak mýt a masírovat hlavu, což rozhodně budu aplikovat i na sobě. 

Zajímavé bylo zapojit se do běhu salonu a poznat, co provoz salonu obnáší. Zapojovala jsem se do všech 

činností, kde mě bylo třeba. Vždy, když jsme měli méně zákazníku, mě někdo z kolegů učil něco nového. Např. 

jak natáčet vlasy, připravovat barvy či používat difuzér.  

Byla jsem ubytována u moc příjemné rodiny a sdílela jsem pokoj s jednou svojí spolužačkou. Musela jsem si 

navyknout na časté sladké snídaně, ale vykompenzovalo se mi to dobrou večeří, kterou nám vždy uvařili. Dům 

se nacházel tak hodinu busem od centra, takže jsem každé ráno projela Dublinem, což byl pro mě velmi krásný 

začátek dne.  

Během naší stáže jsme prozkoumávali celý Dublin - např. Temple bar, Trinity College, Botanickou zahradu 

s Glasnevin cemetery. Procházeli jsme malé dublinské obchůdky, navštívili jsme několik parků - třeba Phoenix 

park či St. Stephen‘s Green park. Každý víkend jsme podnikli nějaký výlet. Byli jsme v pobřežních městech 

v Howthu, Bray, Malahide a Wicklow. Naše rodina byla tak hodná a vzala nás třeba i na pláž a do parku. 

V rámci Erasmu jsme dostali grant, který hradil ubytování s polopenzí, letenky, MHD i kapesné, takže jsme 

mohli plánovat výlety po Dublinu bez nějakých limitů. Také jsme měli příležitost se na stáž před odletem 

v rámci přípravného kurzu z angličtiny připravit.  

Stáž pro mě byla neuvěřitelný zážitek, plná poznávání, získávání nových zkušeností a kultury. Občas jsem se 

chytila, jak se snažím napodobit irský přízvuk, který mi chvílemi ani nepřipadal jako angličtina. Našla jsem si 

tam kamarády mezi ostatními stážisty, se kterými budu v kontaktu i do budoucna. Načerpala jsem nové 

zkušenosti, které do budoucna využiji.  

                                                                                                                        


