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V září jsem měla možnost odcestovat na 4 týdenní stáž do města Cork, které je po Dublinu druhé největší město Irska 

a nachází se na jihu země. Je to město velmi kulturní a je obklopeno, v nedaleké vzdálenosti, mnohými přístavními 

městečky.  

Velmi bych chtěla poděkovat programu Erasmus+ a mé škole SOŠ Uměleckořemeslné. Vážím si a jsem vděčná za 

tuto možnost vycestování za novými pracovními zkušenostmi. 

Jakožto umělecká truhlářka jsem pracovala v dílně u soukromníka pana Anthonyho Aylwarda, který se zabývá 

převážně zakázkovou výrobou na míru, také občasným restaurováním a mimo jiné výrobou vlastnoručně navržených 

kusů nábytku, které jsou následně na prodej v konkrétním obchodě. Dílna sídlí na předměstí města a nemá žádné další 

zaměstnance. 

Co se mi opravdu líbilo, byla různorodost úkolů. Měla jsem například možnost vidět a být součástí přípravy výroby 

sklepních vrat, nebo také kuchyně na míru, ale zároveň splnit požadavky navrácení původní podoby konkrétně desce 

stolu z masivu a sedacímu nábytku. Velmi zajímavé a přínosné pro mě bylo moci vidět zhotovení vodících prvků či 

upínáků potřebných k totožným výsledkům. Pracovní prostředí bylo velmi klidné a příjemné a skutečnost, že se 

nejednalo o žádnou sériovou výrobu ve větší firmě pro mě byla velkým pozitivem. Velké plus a zkušenost, kterou 

jsem si já osobně odnesla byla práce na soustruhu. Možnost vyzkoušet si výrobu a techniku práce na soustruhu jsem 

doposud neměla, a objevila jsem tím další způsob obrábění dřeva, který mě velmi baví. 

Stáž v anglickém jazyce mi rozhodně pomohla zlepšit si nejen slovník v mém oboru, který jsem měla jen velmi 

základní, ale také mi zlepšila obecnou komunikaci přesto, že jsem základy měla dobré. Lidé v Irsku jsou opravdu 

velmi milí a vstřícní, tudíž skutečnost, že jste obklopeni dennodenně anglicky mluvícím okolím, je o to více 

pohodlnější a brzy se stává přirozenou záležitostí.  

Byla jsem ubytovaná u rodiny pana Aylwarda, vzhledem ke vzdálenosti od města by se dojíždění do práce a z práce v 

ranních či večerních špičkách ani nevyplatilo a z tohoto hlediska to beru jako výhodu. Také pan Aylward již z 

předchozí spolupráce s designovou školou ve Francii, má zkušenost s ubytováváním studentů spolu se svou rodinou 

(manželka, dcera) a vždy byli velmi vstřícní se snahou vyhovět. Co se týče stravování se k snídani podával toast nebo 

cereálie s mlékem, oběd byl většinou studený a večeře vždy teplá. Kdykoliv jsem měla hlad mohla jsem si odskočit 

domů se najíst. 

Víkendy jsem využívala hlavně cestováním a poznáváním Irska. Navštívila jsem města Kinsale, Cobh, Clonakilty, 

Limerick, Moherské útesy a také Národní Park Killarney. Kromě toho jsem také při každé příležitosti objevovala 

město Cork. MHD jsem si hradila z kapesného, které bylo hrazené z grantu včetně letenek ubytování a stravy. 

Před odjezdem na stáž jsme ve škole měli přípravný kurz angličtiny. Kde jsme si opakovali základní fráze a zlepšovali 

slovní zásobu. Dále jsem také podstoupila online kurz angličtiny, kde jsme si mohli vybrat libovolná témata k 

procvičení. 

Jsem velmi ráda, že jsem se stáže mohla zúčastnit a nabýt nových zkušeností a zážitků. Cítím se jak pracovně, tak 

kulturně obohacená a přála bych všem mít jakoukoliv podobnou možnost žít na chvíli v zahraničí a ke všemu v 

dobrých podmínkách. V Irsku jsem nadále vítaná a zajisté ho, ať už pracovně či rekreačně, znovu plánuju v budoucnu 

navštívit. 

 



 


