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Na stáž mě vypravila moje škola SOŠ UMĚLECKOŘEMESLNÁ s programem 

Erasmus+. Na stáž jsem jela do hlavního města Irska - Dublinu. V Dublinu jsem byla 

celý srpen. Musela jsem před odjezdem pravidelně chodit na kurzy angličtiny a online 

setkání. Další přípravu v OLS jsem podstupovala sama. 

 

Pracovala jsem zde ve firmě Ultimate hair+beauty. Je to kadeřnický salon, kde jsou 

ale i služby jako kosmetika. Salon se nachází v centru města. Má tři patra. V horním 

patře jsou zaučující se kadeřníci, něco jako kadeřnická rekvalifikace. Uprostřed 

v přízemí bylo klasické kadeřnictví, kde pracují zaměstnané kadeřnice. Nachází se zde i něco jako 

recepce, kam se chodí objednávat zákazníci. A ve spodním patře jsou prostory, které má pronajatý 

barber a paní kosmetička. Je zde i prádelna a kuchyňka pro zaměstnance. 

 

Celý pracovní tým se skládal zhruba z patnácti kadeřnic a dvou majitelek. Celý kolektiv byl moc 

hodný a bylo příjemné s nimi trávit pracovní dny. Úkoly nám nejčastěji rozdávala jedna z majitelek 

Tayna. Ale vždy, když někdo něco potřeboval, ráda jsem pomohla s čím bylo potřeba.  

 

Ze začátku stáže jsem se spíše starala o pořádek salonu a sledování ostatních, ale po 

lehkém trénování mě pustili druhý týden i k zákaznicím. Nejčastěji jsem jim myla 

vlasy a všechny zákaznice si vždy pochvalovaly moje masáže. Dále jsem je 

připravovala na barvení, musela jsem jim dát ručník s pláštěm. Chodila jsem 

zákaznicím pro vodu a připravovat jim kávu nebo čaj s mlékem.  

Tím, že moje maminka je kadeřnice, tak mám mnoho zkušeností od ní. Ale 

samozřejmě, že si mnoho zkušeností a znalostí vezu zpět domů.  Budu teď více 

sebevědomá, když ji budu v práci pomáhat.  

 

Co se jazyku týče, ze začátku pro mě bylo hodně obtížné porozumět irské angličtině, a 

to především v rodině, kde jsme byli ubytovaní. Irové mluví hrozně rychle a je to úplně jiný druh 

angličtiny, než na který jsem normálně zvyklá. Myslím ale, že moji náhradní rodiče si brzo uvědomili 

můj problém a tak začali mluvit pomaleji a více artikulovali. Takže jsem po krátké době přestala mít 

problém jim rozumět. V práci jsem zase naopak úplně perfektně rozuměla. A když jsem něco řekla 

špatně, tak mě mí kolegové opravili a příště jsem už chybu neudělala.  

 

U mé náhradní rodiny jsem byla ubytovaná v malém pokojíku v horním patře. Bydlel zde se mnou i 

můj spolužák ze třídy. Pokoj byl pro nás dva akorát. Rodina nám dávala snídaně, oběd jsme většinou 

měli ve městě a potom jsme jezdili zase domů na obrovské večeře. Ke snídani byl vždycky toast nebo 

cereálie s mlékem, večeře byly různé. Z fondu nám byla zaplacená měsíční jízdenka, takže jsem mohla 

všude jezdit zdarma. Z grantu jsem měla taky uhrazené kapesné, letenky a ubytování. Navštívila jsem 

zde mnoho míst, byla jsem u moře, v mnoha muzeích, v ZOO, na výstavách a různých katedrálách… 

 

Jsem neskutečně vděčná za to, že jsem se stáže mohla zúčastnit a věřím, že mi to do budoucna přinese 

jenom výhody. Byla to nezapomenutelná zkušenost. Dublin je nádherné město, a doufám, že budu mít 

možnost se sem v budoucnu vrátit. Věřím, že s hostitelskou rodinou budu i dále v kontaktu.  


