
 
 
 
 

 
Ha My Nguyen, Reads Design & Print, Irsko (Dublin) 

 

Dostala jsem možnost být na stáži v Dublinu (Irsko) na 4 týdny díky mé škole (OA Praha) a Erasmu +.  

Pracovala jsem ve firmě jménem Reads Design & Print, kde jsem obsluhovala zákazníky i tiskla na různé věci 

jako trička nebo hrnečky a další. U Reads v hlavní budově si kdokoliv může přijít a nechat si vytisknout to co 

potřebují pokud nemají doma tiskárnu. Jelikož jsem byla poslána do Reads v centru, velmi často tam bylo rušno 

a né vždy měli dost personálu. Tudíž jsem pomáhala i v hlavní budově, kde jsem obsluhovala zákazníky a 

pomáhala s používáním tiskáren, či jsem ukazovala kde jsou věci, které zákazník hledal. Také se tam dají 

naskenovat věci či kopírovat. Dále měli vedle další kamenný obchod, který byl papírnictví. Tam můžete najít 

školní či kancelářské pomůcky. Také si tam můžete nechat natisknout obrázky či texty na trika, hrnce, klíčenky i 

tetování, fotoalba a další. Byla jsem tam velmi spokojená jelikož všichni pracovníci byli milí a vysvětlovali mi 

co mám jak co dělat, když jsem přišla nově. Jelikož do Reads přicházejí často stážisté, nebyla jsem tam jediná 

stážista a díky tomu jsem se cítila víc pohodlně.  

Naučila jsem se ze stáže mluvit bez nervozity s zákazníkama a pracovat s tiskárnama, což jsem předtím neuměla. 

Byla jsem mezi lidma, které neznám a díky stáže bych se mohla kdekoliv adaptovat v nové práci, i země. Jelikož 

si jsem velmi sebejistá s mojí angličtinou, nemyslím si že mi stáž tolik zlepšila angličtinu. Ale určitě  jsem se 

zlepšila v porozuměním jiných přízvuků angličtiny, na které jsem si nebyla zvyklá.  

Organizace mi vybrala rodinu u které jsem byla a myslím, že bych u lepší být nemohla. Paní Jo, u které jsem 

byla, byla velmi milá, pomáhala mi se vším, adaptovat se, a hlavně abych se cítila doma. V Irsku často jí kaši, 

tak jsem k večeři měla často kaši, zeleninu a vždy nějaké maso. Jídlo bylo hodně zdravé a byla jsem za to ráda, 

jelikož jsem chodila do fitness centra blízko mého domu. Paní také vařila vážně dobře, a upřímně bych si 

nemohla představit lepší rodinu, než tu, kterou jsem měla. Ubytování bylo hrazeno z grantu a také MHD a 

letenky. V Dublinu nemají metra ale pouze autobusy a tramvaje. Díky Erasmus+, jsme za měsíční MHD platit 

nemuseli a mohli jsme cestovat v městu, jak se nám chtělo.  

Po práci jsem vždy byla unavená. Jela jsem vždy domu ihned si odpočinou a pak jsem na hodinu dvě chodila do 

fitness centra. Jediný dny kdy jsem chodila po městě, byli pátky a víkendy. S dalšíma stážistama ze školy jsme 

se scházeli a vždy jsme něco podnikli.  

Jsem moc vděčná, za tuto možnost být v zahraničí na měsíc, kde jsem toho hodně zažila, ať už ohledně práce, či 

samostatnosti v cizí zemi. Před stáží jsme také měli kurzy angličtiny, které nám pomáhali se připravit před 

odjezdem. Škola i Erasmus+ nám připravily vše co jsme potřebovali k odjezdu. Myslím, že by každý měl také 

zkusit odjet na stáž na měsíc a zažít nové věci v zahraničí 



 


