
Měsíční pobyt v Corku – Agáta Vaňková, Ellen´s Kitchen, Irsko 
 

Díky Obchodní akademii Praha a programu Erasmus+ mi byla poskytnuta možnost strávit čtyři týdny v druhém 

největším městě Irska v Corku. 

Během mého měsíčního pobytu v Irsku  jsem byla zaměstnaná v příjemné restauraci na okraji města Cobh, která 

se nachází nedaleko Corku (přibližně dvacet minut vlakem), Ellen´s Kitchen,. Tato restaurace připravuje pro své 

hosty nápoje (čaj, kávu a balené nápoje…), snídaně, obědy a zároveň má ve své nabídce domácí dorty a jiné 

sladké ,,home made“ pečivo. Restaurace je otevřena každý den kromě pondělí od 8 do 17h. Skládá se z jídelní 

části, pultu + místa na přípravu kávy a čaje, toalety pro zaměstnance a návštěvníky, skladu a kuchyně. Náplň 

práce zaměstnanců nebyla striktně daná. V průběhu dne se činnost zaměstnanců podle potřeby měnila. V Ellen´s 

Kitchen jsem se v průběhu svého pobytu setkala se sedmi zaměstnanci, kteří byli všichni velice milí, a plánuji se 

všemi nadále komunikovat.  

Já jsem se věnovala především obsluze zákazníků, přípravě kávy a čaje, servírování jídel a zákusků, ale i vytírání 

a zametání prostorů restaurace a jejímu úklidu. Také jsem dostala možnost přiučit se činnostem vykonávané 

pekařkou. Pomáhala jsem například s přípravou těsta na chleba nebo jsem zdobila i pekla muffiny. Jednou mi 

také bylo nabídnuto, abych upekla nějakou českou specialitu. Ta se poté prodávala i zákazníkům a zaměstnanci 

si ji velice pochvalovali. 

Stáží jsem si zlepšila především úroveň své angličtiny. Naučila jsem se mnoho nových pojmů týkajících se práce 

v restauraci a komunikace se zákazníky. Také jsem se dozvěděla od zaměstnanců spoustu nových informací 

ohledně vaření, pečení, chodu restaurace, ale i o irské kultuře a to nejen o irské, protože někteří zaměstnanci byli 

i jiné národnosti například bulharské či italské. Stáž mě také ujistila, že není potřeba se bát komunikovat s lidmi 

jiné kultury, protože i přes jazykovou bariéru člověk zjistí, že Irové jsou velice milí, otevření a nápomocní. Jejich 

přístup a ochota mi mou práci velice ulehčovala. Ani jednou se nestalo, že by na mě byl kdokoliv nepříjemný i 

přesto, že chyba byla na mé straně. Zaměstnanci i zákazníci se naopak snažili pomoci. Pokud byl nějaký 

problém, vždy ho s klidem pomáhali vyřešit. 

Během pobytu jsem byla ubytovaná v Irské rodině na okraji Corku. Umístění mi velice vyhovovalo, protože tato 

část Corku byla velice klidná, ale i přesto jsem se dostala do centra autobusem za pět minut. Můj den během 

stáže vypadal tak, že jsem ráno vstala a nasnídala se. Rodina kupovala jídlo, které mi vyhovovalo a odpovídalo 

mému zvyku. Poté jsem jela do práce, kde jsem dostávala pauzy na obědy. Obědy mi byly připravovány 

zaměstnanci v práci, podle toho na co jsem měla chuť. V práci jsem mohla jíst úplně vše, co jsem chtěla, takže 

jsem měla možnost ochutnat irskou kuchyni. Po práci jsem se vracela zpátky do domova mé hostitelské rodiny, 

která mi připravovala večeře. Irská kuchyně není moc rozmanitá, ale nebyl problém se s rodinou domluvit na 

změně stravy či dokoupení žádaných potravin. 

Ve volném čase, kterého v týdnu nebylo tolik, jsem se až na poslední týden vždycky vracela domů, kde jsem si 

po večeři četla či sledovala seriál, protože práce byla fyzicky náročná. To jsem však kompenzovala víkendy, kdy 

jsem navštívila hlavní město Irska Dublin, poté Blarney Castle, Killarney, krásné útesy Mizen Head a další 

malebná místa nedaleko Corku. Dva dny jsem si také nechala na bližší poznání Corku. Cork je malé město, takže 

víc času nebylo ani třeba. I přesto, že je malé, najdete v tomto městě snad úplně všechno. Je tam nesčetně 

malých podniků, restaurací, obchodů, ale i zábavných center. Velkou výhodou bylo, že všechny výlety, vstupy, 

cesty dopravou i volnočasové aktivity nám byly proplaceny, takže celý pobyt byl velice výhodný. 

Před pobytem jsem si díky Erasmus+ mohla zlepšit úroveň své angličtiny, protože jsem navštěvovala Online 

kurzy, kde jsme podle oboru vybrané práce v Corku a svého zájmu sledovala videa, četla články a učila se 

novým slovům z různých okruhů.  

 

Díky stáži jsem se osamostatnila, nebojím se používat angličtinu, poznala jsem novou kulturu a také jsem se 

naučila pracovat v kavárně, takže pro mě bude s takovouto praxí mnohem jednodušší hledat si v Praze brigádu. 

Tato stáž mě velice obohatila a doporučila bych ji každému, kdo má zájem poznat cizí kulturu a nabýt nové 

zkušenosti.  



 

 

 

 


