
Sára Fialová, Heidi’s Bakery, Irsko 
 
V květnu 2018 jsem se zúčastnila měsíční stáže ve městě Cork v Irsku. Na stáži jsem byla díky naší 
škole Obchodní akademie Praha a programu Erasmus+. 
Heidi’s bakery je malá kavárna, kde si můžete sednout na pravou irskou snídani, oběd a dort. Kavárna 
je nejvíce známá díky svým skvělým dortům a cupcakům, které se tam pečou každý den. Dorty si tam 
objednává celé město Cobh, a tak se jich tam upeče až 30 za týden. V kuchyni pracují vždy dva lidi, 
kteří připravují všechno jídlo od snídaně až po ty dorty. Dva lidi pak pracují vepředu u pokladny a jako 
obsluha.  
Pracovala jsem v malé kavárně od 9:00 do 17:00. Ráno jsem přišla, vyluxovala a vytřela, 
zkontrolovala, jestli je na každém stole dostatek cukru a ubrousků. Poté jsem nechala udělat nový led 
a čekala na první zákazníky. Když nikdo nechodil uklízela jsem ledničky, mrazáky, myla jsem nádobí, 
případně jsem různě otírala poličky. Když přišli zákazníci, snažila jsem si s nimi povídat a obsloužit je. 
Pomáhala jsem připravovat jídla a nápoje jsem připravovala sama. 
Díky této praxi jsem zjistila, jaké to je pracovat v Irsku a co to všechno obnáší pracovat v kavárně, 
protože i přes to, že byla malá, bylo toho hodně co dělat každý den. Byla to moje druhá praxe 
v kavárně, a tak jsem u něčeho věděla, co a jak funguje, ale spoustu věcí pro mě bylo úplně nových. A 
bylo zajímavé vidět, jak každá kavárna má svůj vlastní řád. 
Ze začátku pro mě bylo těžké rozumět lidem, kteří mají silný irský přízvuk, ale v průběhu měsíce se to 
zlepšovalo stejně jako moje komunikace a slovní zásoba.  
Ubytovaná jsem byla v rodině půl hodiny vlakem od Corku na ostrově Cobh, v rodině jsem byla ještě 
se svými spolužačkami. Měly jsme svůj pokoj a svoji koupelnu. Snídani a večeři jsme měly vždycky 
připravenou doma a k obědu jsme měly vždycky připravený nějaký sendvič a ovoce, co jsme si vzaly 
do práce. 
Každý víkend někteří z nás jezdili na výlety, podívali jsme se na Blerney Castle, Cliffs of Moher, Spike 
Island, Dublin, Jameson Experience, Titanic muzeum... 
Grant nám uhradil úplně všechno – ubytování, stravování, hromadnou dopravu tady v Irsku, letenky a 
plus nám zbylo kapesné, abychom mohli hradit další nutné výdaje. 
Než jsme na stáž odjeli, chodili jsme na přípravný hodiny ve škole po vyučování, kde jsme psali testy 
v angličtině a potom jsme si je společně opravovali a zapisovali v čem jsme chybovali. To nám 
pomohlo se připravit na stáž. 
Celá stáž se mi moc líbila a jsem moc ráda, že jsem se přihlásila.  
 

 


