
 

Ella Řihošková, Swear by fashion, Irsko 
 

Moje stáž proběhla v menším městě v Irsku, a to Mallow. Pracovala jsem zde 4 

týdny. Získala jsem tuto příležitost díky programu Erasmus+ a Obchodní akademii 

Prostějov.  

 

Pracovala jsem v menším obchodě s 

oblečením a módními doplňky. Zabývají se 

přeprodáváním zboží od jiných značek. Ve 

Swear by fashion jsou pouze dva 

zaměstnanci - vlastník obchodu a 

brigádnice.  

 

Obchod má otevřeno každý den kromě 

neděle. Od pondělí do pátku dopoledne má 

směnu paní šéfová, avšak od pátku 

odpoledne do soboty má směnu mladá 

brigádnice (kvůli studiu chodí jenom tyto dva dny).  

 

Moje pracovní úkoly se pohybovaly kolem přijímání nového zboží. Nové oblečení 

jsem vybalovala a zaevidovávala do systému. Poté jsem k němu přidávala 

bezpečnostní čipy, kódy a ceny. Ke všemu jsem používala počítač, tablet, cedulky a 

tiskárnu. Mohla jsem také nakouknout, jak se přijímá hotovost, platba kartou nebo 

poukázkami. Důležitou náplní mé práce byla komunikace s lidmi. Pomáhala jsem jim 

se správným vybráním outfitu, a aby byli se zbožím 

spokojení. Také jsem si vyzkoušela zajít na poštu 

anebo kupovat různé věci, které byly potřebné v 

obchodě. Získala jsem také zkušenost s propagací 

obchodu na Instagramu. Natáčela jsem na sobě 

outfity a po té je sestříhala a přidávala na sociální 

sítě. 

 

Atmosféra v obchodě byla příjemná. Líbilo se mi, 

jak jsou Irové milí a moc jsem si oblíbila jejich 

pozdrav: „Hello. How are you?“ Nezažila jsem 

jediného nepříjemného člověka.  

 

Tato stáž mi hodně pomohla v tom, jak řešit 

problémy pod stresem a jak být samostatná. Mohla 

jsem si, také více představit, jaké to je podnikat. 

Tato praxe mi přinesla spoustu nových zkušeností a příjemné lidi, se kterými jsem si 

ráda užívala čas.  

 



 

Erasmus mi hodně pomohl k zlepšení mé angličtiny. Nebojím se už tolik mluvit a 

naučila jsem se novým slovíčkům a frázím.  

 

Ubytovaná jsem byla společně s Eliškou, Aďou a Luckou u velmi příjemného 

staršího páru s jejich vnučkou. Pokoje jsme měly rozdělené. Aďa a Lucka měly svou 

vlastní koupelnu. Já a Eliška jsme ji měly sdílenou s ostatními členy rodiny. Pokoj 

jsem měla malý, ale útulný s postelí, ve které jsem se vyspala nejlépe za celý svůj 

život. Ráno jsme měly vždy snídani, kterou nám chystali. Dostávali jsme sendviče na 

oběd a na večeři nám připravovali teplé jídlo. Některé dny jsme si však večeře rušily, 

protože jsme chtěly vyzkoušet restaurace a bistra, které se nám ve městě zalíbily. 

Když bylo špatné počasí, tak nás rodina i svezla autem do práce, za což jsem byla 

velmi vděčná. 

 

Volný čas jsem hlavně trávila se spolužáky. Jezdili jsme na různé výlety jak s 

učitelkami, tak i sami. Navštívili jsme Moherské útesy, národní park Killarney, Cork, 

Blarney Castle, Cobh, Mallow Castle, místní vyhlášené zoo a velmi oblíbený sport - 

dostihy. Také jsem ráda vyhledávala nová a ne tak známá místa s jídlem. Velmi 

jsem si oblíbila kavárnu Insomnia.  

 

Ubytování, stravu, kapesné, letenky a MHD mi hradila Evropská unie. 

 

Před odletem do Irska jsem chodila na přípravné kurzy. Pomohly mi s poznáváním 

nových slovíček a frází. Připravily mě na irskou kulturu. Jsem ráda, že jsme si 

zopakovali, jak postupovat na letišti, protože si myslím, že bych se jinak sama 

ztratila. 

 

Na Irsku mě nejvíce zaujalo počasí, jak se může rychle měnit. a jak rychle může 

člověk promoknout a onemocnět. Myslím si, že už kvůli malému dešti v Česku 

nebudu nikdy vytahovat deštník, protože jsem si zvykla (ale také protože hned první 

den se mi zničil kvůli větru).  

 

Jsem strašně vděčná za tuto zkušenost a moc ráda bych jela znovu (klidně i na 3 

měsíce). Vždy jsem měla ráda cestování a poznávání nových věcí. Avšak tato stáž 

mi dodala ještě větší odhodlání procestovat celý svět. 

 

 

 

 

 


