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 Díky naší škole, OA Praha, a programu Erasmus+, který mi poskytl grant, 

z něhož se hradilo mé ubytování včetně stravování a cestování, jsem dostala 

skvělou příležitost účastnit se měsíční stáže v Dublinu. 

 Před samotnou cestou každý podstupuje přípravný kurz angličtiny, který 

nás lépe jazykově připraví na danou stáž. Protože jsem absolvovala poslední stáž 

v srpnu, tento měsíc jsem tak testy vyplňovat nemusela. 

 Celý měsíc jsem pracovala v bistru CHOPPED, které připravuje zdravé saláty či wrapy, popřípadě 

smoothie a fresh nápoje, ale také nabízí horké nápoje – právě v této sekci se odehrávala má stáž. 

 Pracovala jsem na pozici baristy. Mimo přípravy horkých nápojů 

jsem se postupně dostala také k přípravě smoothie a freshů a obsluze 

pokladny. Pracovala jsem výhradně se 4 dalšími kolegyněmi, které 

připravovaly ony zmiňované saláty/wrapy. Dalo by se tedy říci, že mně 

byla svěřena příprava nápojů a děvčatům příprava pokrmů. Byla jsem tu 

jako jediný barista, a dokonce jsem si vysloužila pěti hvězdičkové 

hodnocení a kladnou recenzi od zákazníků na stránkách CHOPPED. 

Manažeři této firmy po mně chtěli, abych navštívila i jiné pobočky a uspořádala baristický trénink pro 

zaměstnance – bohužel, to se neuskutečnilo, protože v požadovaný den jsem již nebyla v Irsku. Ale to 

nezabránilo tomu, abych základům naučila mé kolegyně.  

 Celou stáž jsem bydlela u hostitelské pětičlenné rodiny s pejskem a dalšímu dvěma studentkami z 

Německa. Vždy jsem měla připravenou večeři a snídani většinou tvořily cereálie. O víkendech mi hostitelská 

mamka připravovala také obědy v podobě např. sendviče. 

 Pracovala jsem od pondělí do pátku a o víkendech měla volno. Díky 

skvělé pracovní době jsem měla po práci spoustu času a většinu dne jsem tak 

strávila procházením se po městě a navštěvováním různých kaváren společně 

se dvěma mými spolužačkami, které jely na stáž se mnou. Jeden víkend jsem 

společně s holkami vyrazila na útesy v Howth, další víkend jsem zase vyrazila 

na návštěvu do Limericku za bývalými kolegy z předchozí stáže. 

 Tato stáž mi byla velkým přínosem. Získala jsem mnoho zkušeností, které se mi budou do budoucna 

hodit. Poznala jsem spoustu úžasných lidí, které si dovoluji nyní nazývat mými přáteli. Stále udržujeme kontakt 

a loučili jsme se s vědomím, že se opět brzy shledáme. Mimo jiné jsem také sebevědomější, co se mé angličtiny 

týče.  

 Určitě jsem předčila svá očekávání. Za velmi krátkou dobu se mi povedlo získat si své místo v Chopped 

a to jak mezi kolegy, tak i mezi zákazníky, kteří se pravidelně vraceli pro kávu. Manažeři mi zde nabídli 

pracovní místo, kdybych se kdykoli rozhodla vrátit. Ať už na stálo či jen na letní brigádu. Na konci stáže jsem 

obdržela doporučující dopis od manažera. 


