
Nela Nováková - Blow salon, Irsko 
 

   Díky naší škole SOŠ Umelěckořemeslná a programu Erasmus+ jsem si zažila stáž mimo 

Českou republiku, za což jsem nesmírně vděčná. Bydlela jsem 4 týdny v překrásném hlavním 

městě Irska, Dublinu. Bydlela jsem u hostitelské rodiny a pracovala v salónu Blow, 

profesionální salón poskytující různé zkrášlující procedůry, od gelových nehtů, masáží, 

pedikůry a manikůry, ale samozřejmě i péči o vlasy včetně účesů.  

                                               

   Kolektiv mě velice překvapil, jelikož tam byli všichni cizinci a přesto tam měli vynikající 

kolektivní práce a spolupráci. Všichni zaměstnanci byli velice milí a rádi se mnou mluvili. I 

když spousta z nich neuměla tolik anglicky, což ale nebyl problém. S angličtinou jsem jim 

pomáhala a bylo to o to zajímavější a zábavnější. Bylo tam zhruba 30 zaměstnanců, kteří se 

různě strřídali a každý měl své klienty. Jelikož tam bylo spoustu profesí, kolektiv se 

rozděloval na manikérky, kadeřníky, holiče a maséry. Já osobně jsem se učila převážně 

kadeřničinu. Mytí vlasů, péče o vlasy, foukaná vlna. Bylo to obtížné, ale díky pomoci jsem se 

to rychle naučila. Foukaná vlna byl pro mě úkol ne zrovna lehký, je to technika kterou jsem 

zkoušela poprvé a je to opravdu o procvičování. Vše mi to pomohlo rozšířit obzory a ikdyž to 

není dlouho od mého příjezdu, na tuto pracovní zkušenost mám u hledání práce velmi dobré 

ohlasy.  

   Další věc, o které by byla opravdu škoda se nezmínit, je zlepšení angličtiny. Nečekala jsem, 

že se mi angličtina posune na takovou úroveň za pouhý měsíc. Před odletem jsem měla 

obrovský problém se rozmluvit a teď s tím nemám sebemenší potíž.  

      Z grantu jsem měla zaplacené ubytování, jído, letenky a MHD, spousta z toho mi zbyla na 

užívání krásy Irska. Pro milovníky je Dublin jako stvořený, pokud ale máte rádi i ruch města, 

Dublin má opravdu všestranné obchodní centra, kulturní památky, bary, musea a spoustu 

dalšího.                                                             



   Je dobré se na takový pobyt trochu připravit, jak s jazykem, tak ohledně věcí, jak to v danné 

zemi chodí. Erasmus+ nabízí ve škole různé přípravné kurzy, které rozhodně doporučuji.  

   Tato zkušenost v zahraničí je opravdu k nezaplacení a můžu jen doporučit. Já se tam budu 

určitě vracet, jelikož mi salon nabídl prácí, za což jsem vděčná a ráda se do tohoto milého 

kolektivu vrátím.  

    A nezapomeňte si sebou vzít powerbanku!  Usnadní vám to život. Přeji hodně štěstí a třeba 

se tam někdy potkáme. 

 

 

 


