
 
 

Eliška Sasínová, Catwalk clothes shop, Irsko 

 

Moje stáž probíhala ve městě Mallow – Cork. Pracovala jsem zde po dobu čtyř týdnů. Tuhle 

stáž mi poskytla Obchodní akademie Prostějov a program Erasmus +. 

Catwalk clothes shop je obchod se zaměřením na oblečení a doplňky pro 

ženy. Kolektiv se skládá ze tří členů a stážistů z cizích zemí nebo studentů, 

kteří potřebují praxi kvůli škole. 

V jeden pracovní den se v obchodě objeví všechny tři ženy. Jedna paní 

pracuje v obchodě dopoledne, kdy se k ní přidávají studenti a stážisté. 

Odpoledne do obchodu přijde další paní, která většinou vystřídá studenty, 

kterým už končí pracovní doba. Chvíli před zavírací dobou přijde paní, 

která obchod vlastní a rozdá úkoly na další den.  

Mým úkolem v obchodě byla komunikace se zákazníky, práce ve skladu a 

udržování hezkého vzhledu prodejny. Musela jsem také pořád dávat pozor a pomáhat s úkoly, 

co měly kolegyně nařízené z minulého večera. Snažila jsem se pomáhat zákazníkům s hledáním 

velikostí nebo různých barev jak v prodejně, tak i ve skladu. Skoro každý pátek jsem pracovala 

odpoledne, abych si mohla vyzkoušet výzdobu výlohy s majitelkou obchodu. Měla jsem 

možnost si vyzkoušet práci s pokladnou, přijímat hotovost a platby kartou. Snažila jsem se také 

pořád udržovat prodejnu čistou a to tak, aby nezůstávalo oblečení v kabinkách nebo aby 

neleželo na zemi. 

Na pracovišti panovala velice příjemná atmosféra. I přes rušné dny jsme si všechny udržely 

úsměv na tváři a přátelský přístup k zákazníkům. Kolegyně se ke mně chovaly pěkně a přivítaly 

mě jako jednu z nich. Všechny byly ochotné mi s čímkoliv pomoct a nemusela jsem se bát na 

nic zeptat. Zákazníci byli také velmi příjemní a rádi se ptali na otázky 

ohledně České republiky nebo školy, na které studuji.  

Práce v obchodě mi určitě přinesla mnoho nových zkušeností. Našla 

jsem si nové přátele, na které jsem dostala kontakt, a mohu se na ně v 

budoucnu obrátit. Byla jsem seznámena s chodem obchodu, a jak to ve 

městě s podniky funguje. Naučila jsem se zachovat chladnou hlavu i ve 

stresové situaci a naučila jsem se řešit problémy samostatně.  

Na stáži jsem se zlepšila v komunikačních schopnostech - jak v 

anglickém jazyce, tak i obecně. 



Rodina, u které jsem byla ubytována, byla milá a ochotná. V rodině jsme byli dohromady čtyři 

holky a o všechny se dokázali postarat s přehledem. Snažili se nám pomoct se vším, co šlo a 

dokonce nám doporučili i nějaká místa na výlet. V rodině jsme měly snídaně a večeře a oběd 

dostávaly zabalený jako svačinu.  

Volný čas jsme trávili většinou v nedalekém městě Cork, 

kam jsme se dopravovali vlakem. Díky typům od rodiny 

nebo učitelů jsme objevili nová místa, památky, obchody, 

kavárny nebo restaurace.  O víkendech jsme cestovali jako 

skupina i s paní učitelkou. Navštívili jsme například 

Moherské útesy, město Galway, zámek Blarney, národní 

park Killarney a nebo také přístavní město Cobh. 

Ubytování, letenka, kapesné, MHD a strava byla hrazena 

Evropskou unií. 

Před odletem na stáž jsme absolvovali přípravné kurzy, které nás měly připravit na všechny 

situace a posílit angličtinu. Myslím si, že mi tyto hodiny pomohly se lépe připravit na cestu a 

lépe mi pomohly poznat irskou kulturu a porozumět irskému přízvuku. Pracovali jsme na 

různých pracovních listech a prohloubili jsme si slovní zásobu. 

Jsem velice ráda, že jsem měla příležitost vyjet na stáž do Irska. Poznala jsem mnoho milých 

lidí, se kterými udržuji kontakt doteď. Jsem ráda, že jsem se této stáže zúčastnila a v budoucnu 

bych se do Irska určitě chtěla podívat znovu. Díky stáži jsem se naučila vystoupit ze své 

komfortní zóny a naučila jsem se více samostatnosti. Ze stáže jsem se vrátila plná zážitků a s 

chutí objevovat svět. 


