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Zahraniční stáž jsem absolvoval v Corku, ve druhém největším městě v Irska, kde jsem strávil čtyři týdny. Této 

stáže jsem se mohl zúčastnit díky mé škole, kde nadále studuji a také díky programu Erasmus+.  

Pracoval jsem v malém, ale malebném obchodě jménem Salvagem. Obchod se orientuje především na prodej 

starožitností, ale také na jejich konzervování a 

restaurování. V tomto obchodě se prodávají různé 

předměty - od drobné keramiky po dvoumetrové 

kyvadlové hodiny. Obchod také nabízí možnost 

restaurování na zakázku, které se provádí v nedaleké 

dílně, kde jsem převážně pracoval. V tomto podniku nás 

nebylo mnoho. Až na víkend, kdy byl nápomocný jeden 

brigádník, jsem pracoval pouze s mým spolužákem a 

majitelem.  

Mým každodenním úkolem bylo restaurování popřípadě konzervace starožitností. Restauroval jsem například 

skandinávské židle z 60. let 20. století, kde bylo zapotřebí odstranit špinavý lak, následně dřevo vyhladit 

smirkovými papíry a nakonec přetřít lněným olejem a voskem. Pracoval jsem i na starém čalounění na starožitné 

pohovce. Musel jsem přibít hřebíčky skrz rošt, který je základem pro další vrstvy čalounění, které jsem dělal - 

pružiny, juta, žíně, vata a finální textil. Konzervoval jsem také například obrazy z 19. století, které bylo zapotřebí 

očistit od prachu a přebytečného laku. Tyto pracovní zkušenosti pro mne byly obrovským přínosem, za které 

jsem velmi rád, jelikož bych se k této práci za obvyklých okolností nedostal. 

Jsem si jistý, že jsem si během mého pobytu zlepšil anglický jazyk, a to jak v ohledu na gramatiku, tak na 

slovíčka, která jsou jistě nezbytná k dorozumění. S majitelem, ale i s naší hostitelkou, jsem se bavil o různých 

tématech, kde jsem měl šanci si rozšířit slovní zásobu a procvičit jazyk. 

Ubytování jsem měl zajištěno u paní Kingsley, která byla velice komunikativní, nápomocná a je skvělou 

kuchařkou. Díky hostitelce jsem si doplnil některé znalosti. Samotné ubytování bylo velmi příjemné a byl jsem 

nadmíru spokojen. Irská kuchyně byla pro mne novou a díky paní Kingsley také velice chutnou. Připravovala mi 

nejrůznější druhy irských pokrmů. 

S paní Kingsley jsem navštívil několik zajímavých míst v okolí Corku. Jako například Cobh, Drombeg stone 

circle (kromlech) a samozřejmě pláže a skalní útesy. Také jsem poslouchal irské rádio a koukal jsem s paní 

Kingsley na různé filmy. 

Stravování bylo hrazeno z grantu, ale není to jediné, co z něj bylo hrazeno. Rád bych poděkoval, že za mne byla 

hrazena z grantu i doprava, ubytování a letenky. Také jsem dostal z grantu kapesné, které jsem použil právě na 

stravování, dopravu a pro věci denních potřeb.  



Před odjezdem do Irska jsem samozřejmě 

podstoupil jazykový kurz a přípravu pomocí 

OLS vzdělávacího programu. Byl jsem rád, že 

jsem se mohl takto připravit na 4 týdny stáže 

v anglicky mluvící zemi.  

Celkově bych stáž shrnul dozajista kladně, 

jelikož pro mne byla obrovským přínosem, 

který už asi nebude možné zopakovat. Jak 

jsem již psal, jsem rád, že jsem se naučil 

novým technikám restaurování. Například 

zkušenost se starým čalouněním pro mne byla 

nová a jsem rád, že ji teď mám. 

Největší úspěchem pro mne byla spokojená tvář majitele, když viděl mou práci. Jednalo se o tři předměty a to: 

výše zmiňovaný obraz, pohovka a skandinávské židle. Od majitele jsem poté dostal nabídku eventuální práce, 

kdybych znovu zavítal do Irska. Tento článek bych rád zakončil milým zážitkem z práce, kdy jsem s majitelem 

dodělával pohovku. Jelikož oba máme rádi klasickou hudbu, začali jsme si ji společně při práci prozpěvovat. 


