
Kalashnikov Ian, Snap Cork Company, Irsko 

 

V květnu roku 2018 jsem byl na stáži v Irsku ve městě Cork. Na stáži jsem byl díky naší 

škole Obchodní Akademie Praha a programu Erasmus +. 

Snap Group je marketingové centrum, které se zabývá tvorbou marketingových plánů, 

propagačních produktů, designem, tiskem dokumentů a posteru. Firma spolupracuje i s 

takovými velkými společnostmi, jako je Apple, a také neustále plní objednávky pro 

většinu obchodů v Corku. 

Každý den jsem pracoval od 10:00 do 16:30 a měl jsem jednu hodinu na oběd. Obvykle 

můj den začínal kontrolou pracovního mailu, pak jsem dostával úkoly od svého šéfa. 

Když pro mě můj šéf neměl žádné úkoly, pomáhal jsem zaměstnancům, kteří měli 

hodně práce. Pár dní tam bylo hodně objednávek a musel jsem celý den tisknout 

plakáty a pak jsem je odřezával a laminoval je. Ještě jsem dělal brožury na speciálních 

strojích, ale také jsem často pracoval ručně, protože pro některé objednávky nebyl 

vhodný žádný stroj a musel jsem to udělat sám, ale bylo to velmi zajímavé. Někdy jsem 

stál u recepce a přijímal objednávky, na začátku to bylo těžké, ale pak jsem si zvyknul a 

bylo to pro mě velmi užitečné. Díky této praxi jsem zjistil, jak lidé vůbec pracují v 

tiskárnách a jaké to je pracovat v týmu. Poprvé jsem pracoval v takové společnosti a 

jsem velmi spokojen s touto zkušeností. 

Všichni měli silný přízvuk, takže na začátku to bylo pro mě velmi těžké rozumět všem, 

ale během měsíce jsem si zvykl a také zlepšil svou slovní zásobu. 

 Bydlel jsem v typické irské rodině a společně se mnou byl můj spolužák, takže jsem 

nebyl sám. Můj dům byl 15 minut autobusem od centra, bylo to velmi výhodné. Moje 

host máma připravovala skvělou snídani a večeři, takže jsem nikdy neměl hlad. 

A do práce jsem vždycky dostal sendvič, jogurt a ovoce, které předem připravila naše 

host máma. 

Ve svém volném čase jsem se snažil navštívit co nejvíce zajímavých míst, za tento 

měsíc jsem navštívil Dublin, Cliffs of Moher, Jamesom experience, Titanic muzeum a 

Spike Island. 

Grant nám uhradil úplně všechno - ubytování, stravování, hromadnou dopravu tady v 

Irsku, letenky a zbyli nám peníze na výlety. 

Než jsme odjeli na stáž, chodili jsme na přípravné hodiny ve škole po vyučování, kde 

jsme psali testy v angličtině a potom jsme si je společně opravovali. 

Jsem rád, že jsem jel na stáž, moc se mi to líbilo. 

 


