
Hana Strejcová, 67 Design, Irsko (Ballincollig, hrabství Cork) 

Moje pracovní stáž probíhala v městečku Ballincollig nedaleko Corku v Irsku, kde jsem strávila 4 

týdny. 

Na pracovní stáž do Corku jsme já a dalších devět studentů vyjeli díky naší škole, SOŠ pro 

administrativu EU, a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem ve firmě 67 Design, která se zabývá výrobou grafických materiálů na zakázku. 

Zároveň provozuje e-shop Now And Forever, který prodává široký sortiment svatebních produktů, 

od pozvánek až po modlitební knížky. Podstatnou část pracovní doby jsem strávila kompletováním 

právě těchto knížek – rýhováním jejich přebalů, rovnáním stránek a sešíváním. Dále jsem vytvářela 

vlastní návrhy pro pozvánky a částečně jsem se starala o webové stránky a sociální sítě. 

 

Při práci jsem si osvojila jemnou motoriku, kterou jsem potřebovala zejména při práci s rýhovacím 

strojem a sešívačkou, kterou jsem se také naučila velmi rychle spravit. Také jsem si upevnila 

schopnosti v grafických programech a procvičila své „oko“ pro design. Při psaní příspěvků na sociální 

sítě jsem se také naučila barvitě popisovat i sebemenší detaily na produktech, které jsem se snažila 

propagovat. 

Spolu s Terezou Kafkovou jsme bydlely v domě v Ballincolligu s mladou sanitářkou, která se o nás 

starala. Každá jsme měla vlastní pokoj a sdílely jsme koupelnu. Měly jsme polopenzi, každé ráno 

jsme si tedy braly snídani a večeři jsme si většinou ohřívaly, jelikož domácí měla často noční směny. 

Během prvního týdne jsme město prozkoumávali město spolu s paní učitelkou Bílou a později i 

Froldovou. Také jsme jeli na výlet po Ring of Kerry, což je jedna z nejslavnějších výletních tras v Irsku. 

Když jsme pak byli sami, navštívili jsme pevnost v Kinsale, Wildlife Park na ostrově Fota, a Dublin. 
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Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, pojištění, cestu do místa a z místa pobytu a polopenzi u 

rodiny. Na MHD a obědy jsme též dostali peníze z grantu. 

Před odletem jsme absolvovali intenzivní kurz angličtiny v systému OLS, kde jsme museli strávit 

minimálně 24 hodin. Také jsme vyjeli na přípravný kurz do Nové Vsi nad Nisou. Tam jsme měli 

možnost lépe se mezi sebou poznat a dále si procvičit angličtinu, hlavně odbornou slovní zásobu. 

Dle mého skromného názoru byla stáž stoprocentně úspěšná. Poznala jsem, jak moc jiní oproti nám 

Irové jsou, ačkoli si můžeme myslet, že tak velký rozdíl mezi námi být nemůže. Naprostá většina těch, 

které jsem potkala, jsou velmi přátelští a rádi si popovídají, i když vás vůbec neznají. Dokonce i 

například pokladní či uklízečky, tedy lidé, od kterých jsme u nás většinou zvyklí na přinejlepším 

chladné a často velmi odměřené chování. V Irsku na nic takového nenarazíte, tedy pokud nevejdete 

do kavárny Starbucks půl hodiny před jejím zavřením. V tu chvíli se s jistou nepřátelskostí setkáte, 

ale ta je naprosto pochopitelná. Jednou bych se do Corku velmi ráda vrátila, připadala jsem si tam, 

jako kdybych našla své místo. 

 


