
 
 
 
 

 
Kristýna Beňová – Health with Margie, Irsko 
 V letošním roce 2019 se mi podařilo dostat se na zahraniční stáž do Irska, konkrétně do Corku, a to na čtyři 

týdny. Za tuto příležitost vděčím mé škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+. 

  Na praxe jsme dostali grant, ze kterého bylo hrazeno ubytování v hostitelských rodinách s polopenzí, MHD, 

letenky, a navíc jsme dostali finance na volný čas, další stravu apod. Tyto finance navíc 

byly více než dostačující. 

   Po celý měsíc jsem pracovala v malé firmě Health with Margie. Tuto firmu vlastní 

Margie Lynch a také tam jako jediná pracuje. Tato firma se zabývá přírodní medicínou. 

Sama majitelka vyrábí různé čaje, olejíčky, prášky apod. Produkty vyrábí z bylinek, 

které sama pěstuje. K Health with Margie je i připojena farma, kde chovají krávy a 

kozy. 

 Mezi mé hlavní pracovní úkoly patřilo kompletování nejrůznějších složek. Do nich jsem tiskla papíry, 

kopírovala a nepotřebné jsem skartovala. Dále jsem také třídila složky podle abecedy. Tiskla jsem výsledky pro 

Margie pacienty. Tvořila jsem tabulky s informacemi o pacientech v Excelu a také jsem obsluhovala telefon. 

Poté jsem třídila e-maily do již vytvořených složek v počítači. Někdy jsem také psala texty do Wordu. 

 Zdokonalila jsem se v technických dovednostech, jelikož se nám párkrát 

stalo, že přestala fungovat tiskárna nebo mobilní telefon, na který volají 

pacienti a já musela problémy řešit. Dále jsem využila své znalosti z hodin 

informatiky – psala jsem do Wordu a dělala tabulky v Excelu. Také jsem 

využila znalosti telefonování a spellingu z hodin angličtiny a z přípravného 

kurzu v Nové Vsi, protože jsem měla za úkol zvedat telefony a vždy napsat 

jméno a číslo člověka, který právě volal. 

 Myslím si, že jsem se přestala stydět mluvit anglicky. Zlepšila jsem se i v porozumění, jelikož Margie mluví 

docela rychle a má pochopitelně irské nářečí. Zlepšení jsem po nějaké době viděla i v pohotovosti reakce na 

otázku.  

 Bydlela jsem v hostitelské rodině u paní, která má dvě dcery a psa. Bylo to moc fajn, byla s nimi legrace a 

byly na mě moc hodné a každý den jsme si povídaly, sledovaly večer společně filmy apod. Ubytování jako 

takové bylo moc hezké, čisté a měla jsem útulný pokoj. Strava, kterou paní vařila mi vždycky chutnala. 

 Ve volném čase po práci jsme se většinou s pár lidmi scházeli ve městě a jen tak se procházeli, chodili na 

kafe. O víkendech jsme vždy vyrazili na nějaký výlet. Například do Ring of Kerry, Kinsale, do wildlife parku 

Fota, na zápas národního sportu hurlingu a poslední víkend to bylo do hlavního města Dublinu.  

 Na stáž jsme se připravovali v programu OLS a v březnu jsme na pár dní vyjeli na přípravný kurz do Nové 

Vsi. Stáž se opravdu vydařila a jsem velmi ráda, že jsem jela a každému to doporučuji. Všichni máme nespočet 

zážitků a vzpomínek. Pomohlo mi to se osamostatnit a více spoléhat na sebe. Navíc je Irsko krásná země. 

 


