
 
 

Vejvodová Anna Erasmus+ Irsko, Dublin 

 

Pracovala jsem ve zlatnictví Dawson Jewellers. Zlatnictví zajišťuje prodej, opravy a zakázkovou výrobu šperků i 

hodinek. Je to rodinný podnik, který má tak akorát zaměstnanců. Nejvíce jich pracuje v kanceláři - zařizují 

objednávky, starají se o zákazníky, sledují novinky na trhu apod. 

V dílně jsou čtyři lidé - jeden zlatník a tři hodináři a dále tam na 

měsíc měli mě jako pomocníka zlatníka. 

Jak jsem zmínila, byla jsem tam jako zlatník. Pomáhala jsem s  

opravami šperků. Hned první den mi dali na opravu dámský 

zlatý náramek z hodinek. Nejen že to bylo poprvé, co jsem 

pracovala se zlatem, ale poprvé jsem také pájela jiskrou. Musím 

říct, že jsem z toho byla velmi vystresovaná, ale zvládla jsem to. 

Mojí hlavní činností bylo leštění. Naučila jsem se řádně leštit 

různé druhy šperků, ale také hodinek. Také jsem třídila antické 

stříbrné šperky a nádobí, čímž jsem se naučila irské a anglické 

puncovní značky. Nahlédla jsem i do práce v kanceláři a chodila 

jsem vyřizovat různé pochůzky. Šla jsem vyzvednout, nebo 

naopak předat balíčky na poštu, kameny na broušení, nebo 

opravené kousky do jiných zlatnictví. Vyzkoušela jsem si i 

prodej ve zlatnictví, dokonce jsem prodala zlatý náramek. 

Naučila jsem se spoustu nových vychytávek, tipů a triků, které urychlí i zpřesní moji práci. Naučila jsem se nová 

slovíčka v angličtině spojená s mým oborem. Získala jsem praxi a 

představu o tom, jak to chodí v opravdovém zlatnictví, a také nové 

kontakty, které mi v budoucnu mohou pomoci. 

Celková atmosféra ve zlatnictví byla velmi přátelská. Vše mi 

ukázali a vysvětlili. Kdykoliv jsem potřebovala pomoct či poradit, 

nikdo neměl problém a okamžitě mi pomohl. 

Ubytovaná jsem byla u postaršího páru v rodinném domu poblíž 

centra města. Měla jsem vlastní pokoj i koupenu. Měla jsem 

možnost si prát i vařit, ovšem večeře, a o víkendech i obědy, byly 

vždy společné. Hned druhý den se mnou hostitelé projeli trasu do 

zlatnictví a zpět. Byli velmi milí a vždy jsme si měli o čem 

povídat. Každý víkend jsme spolu jezdili na výlety.  

Jak jsem již zmínila, o volné časy jsem vždy někam vycestovala.  

Podívala jsem se na pláž Bray Head, přístav Paer Head, 

Sandymount, dokonce jsme vlakem jeli navštívit jejich rodinnu do 



Corku, kde jsme šli na hrad Blarney stone. Do města jsem chodila většinou sama. Navštěvovala jsem památky, 

parky, pořizovala suvenýry a užívala si slunečných dnů. 

Erasmus+ mi uhradil ubytování, stravování i letenky. Dokonce jsem dostala kapesné, za které jsem si většinou 

hradila další potřebné věci. 

Abych mohla odjet, musela jsem splnit min. 15 hodin kurzů OLS. Kurzy byly připravené na moji úroveň 

angličtiny, kterou jsem se dozvěděla prvním jazykovým testem. Také jsem musela docházet na hodiny angličtiny 

ve škole, kde jsme se učili základy, a probíraly témata, která by se nám v Irsku mohla hodit. Např. letiště, 

případné problémy, restaurace, ubytování atd. Myslím, že pravidelným plněním kurzů jsem si zvykla na 

dlouhodobé mluvení v angličtině.  

Jsem velmi ráda, že jsem mohla něco takového absolvovat. Velmi se mi na stáži líbilo. Naučila jsem se tam 

spoustu nových věcí a vím, že si dokážu poradit v cizí zemi. Také jsem se rozhodla, že bych jednou určitě chtěla 

pracovat v zahraničí. 

 Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat Erasmu+ a SOŠ za tuto možnost. Je to skvělá praxe do života a určitě 

bych si to ještě zopakovala.  

 

 


