
   

Petr Altman, Salvagem, Irsko 

Díky naší škole, která je zapojena do programu Erasmus+, jsem se mohl 

zúčastnit čtyřtýdenní stáže v irském městě Cork.  

Pracoval jsem v obchodě se starožitnostmi jménem Salvagem, kde jsem 

si mohl vyzkoušet mnoho pracovních činností, které jsou potřebné pro 

chod obchodu nebo pro restaurování a konzervování starožitného 

nábytku, obrazů a jiných předmětů.  

Pracoval jsem v sice malém, ale zato velmi dobrém kolektivu, vždy jsme 

si rozdělili pracovní úkoly a rozvrhli práci. Věnoval jsem se hlavně 

restaurování nábytku. To zahrnovalo mnoho činností – odstranění starého 

laku, obroušení dřeva, efektivní vyřešení nedostatků, odstranění 

čalounění, výroba nového čalounění, voskování a leštění. Měl jsem i 

možnost čistit a konzervovat obrazy – čištění špíny, odstraňování laku, 

nanášení oleje nebo nového laku. Pracoval jsem také třeba na komodě 

(vosk, leštění), starších židlích (čištění, voskování) nebo pohovce. Dále 

jsem pracoval na novém čalounění pro sofa, což zahrnovalo odstranění 

starého čalounění, výrobu roštu (popruhy), přišívání pružin, přišívání 

několika různých typů látek, přišívání koňských žíní, napínání nové látky, 

čištění dřeva a voskování dřeva.  

V neposlední řadě nesmím zapomenout na práci v obchodě, kterou jsem 

spíše pouze pozoroval, ale vidět chod obchodu, obchodování s lidmi a financemi bylo pro mne 

velice přínosné. 

Na pracovišti panovala přátelská až rodinná atmosféra. Když jsem si s něčím nevěděl rady, nebyl 

problém se zeptat a vždy mi někdo pomohl a danou věc vysvětlil.  

Na stáži jsem si mnoho činností připomenul a zopakoval, ale mnoho věcí bylo pro mě nových. 

Velice přínosné pro mě bylo vidět chod obchodu. Odstraňování špíny různými technikami jsem 

znal již ze školních praxí. Také jsem si zopakoval voskování a leštění, odstraňování starých 

hřebíčků nebo laku.  

Činnost, která pro mě byla opravdu nová, bylo čalounění. Čalounění jsem nikdy před stráží 

nedělal. Mentor mi vše vysvětlil, řekl, co a jak, ukázal to, a když se stala nějaká chyba, tak nebyl 

problém. Jsem rád, že jsem měl možnost si tuto činnost vyzkoušet, osvojit si alespoň její základy 

a procvičit se v nich.  

Myslím si, že kromě praktických zkušeností mi stáž dala hodně, co se týče jazykové stránky. 

Zdokonalil jsem se hlavně v porozumění mluvenému slova i ve výslovnosti.  

Před odjezdem na stáž jsme absolvovali přípravné jazykové kurzy, kde nás připravili na 

problematiku například na letišti nebo jiných denních situacích. 

Ubytován jsem byl u jedné velmi hodné paní, která se o mně moc dobře starala. Měl jsem svůj 

vlastní pokoj s koupelnou, kde jsem měl čas na odpočinek.  

Volné chvíle jsem se snažil věnovat výletům po okolí. Navštívil jsem například město Cobh, které 

je známé díky parníku Titanic, a mnoho dalšího. Snažil jsem se trávit čas s místními lidmi - ať už 

se sousedy nebo s hostující rodinou.  

Veškeré výdaje od ubytování, stravování, 

kapesného, letenek po ostatní cestování jsme měli 

hrazené z grantu.  

Stáž mi dala opravdu mnoho nových zkušeností a 

mohl jsem se zdokonalit v tom, čím se zabývám. 

S rodinou, ve které jsem bydlel, i se 

zaměstnavatelem jsem navázal velmi dobrý 

kontakt a bylo mi nabídnuto, a dalo by se říci i 

nakázáno, se za známými z Irska vrátit.  

Jsem rád za nabyté zkušenosti a zážitky. 

Budoucím stážistům přeji, ať se jim v zahraničí 

líbí a ať si stáž užijí stejně jako já.  


