
 
 
 
 

 
ZhouXuFei Erasmus Irsko-Dublin Eason 

 

Byl jsem se skolou Oapraha mesic(ctyri tyden  na staze do Irska 

do krasneho mesto Dublin, pracoval jsem ve firme Eason,ktere  

zameruje hlavne na knihy, papirnictvi,casopisy a darky. 

Strasne bych chtel podekovat za svoji skolu OaPraha Satalice a 

organizace Erasmus za tadytu uzasnou sanci staze do Irska, 

hrozne si toho ocenuju, a pojel bych i pristi rok kdybych mohl. 

Pracoval jsem ve firme Easnu, eason je irská maloobchodní 

společnost, která se primárně zabývá velkoobchodem a distribucí 

knih, novin, časopisů, tiskovin a karet v Irsku (v Severním Irsku i 

v Irské republice).  V současné době je největším dodavatelem 

knih, časopisů a novin v Irsku 

Mel jsem za ukol zjistit a pridat cenu na zbozi, komunikovat a 

pohamat se zakaznikem, dat zbozi do poradku,dopln nedostatek zbozi; delal jsem tak,ze nejdriv to vyfotim do 

mobilu, pak pujdu do skladu a podle toho co chyby v obchode pridam ve spravny pocet. Kazdou pondeli a stredu 

prijdou novy zbozi, a mam za ukol zjistit cenu a pridat je na zbozi,ostatni den mame vetsinou v klidu. 

Shrňte, co Vám praxe přinesla z hlediska práce (jaké činnosti jste se naučil/a, jaké teoretické znalosti nebo 

předchozí zkušenosti jste použil/a v praxi, pokud tam něco funguje jinak než u nás, tak popište čím.) 

Naucil jsem jak  

V komunikace s lidem v anglictine jsem podle sebe zlepsil, celej mesic jsem mluvil v anglictine v prace, ve 

verejnosti, v host family, i se spoluzalem co jsme jeli spolu do dublinu. 

Bydlem jsem v radovym domy se starym panim ktery se jmenuje angela,byla velice mila, bydlela tam jeste jeji 

dceru s manzelem,kazdy den mi Angela uvarila snidane a hrozne chutnou vecere. ale obed si musim koupit sam. 

Jelikoz koncim o par hodin driv nez ostatni, tak pred srazem jsem sel bud do parku s obedem si odpocinout po 

prace nebo si sednu do kavarnu a uziju si kafe. o vikendu jedu se svoji rodinu nekdy na vylet do lesa na piknik 

nebo prozkouvame spolu se spoluzakem do centrum, napriklad korejsky obchod nebo knihovnu co se najde 

jenom v dublinu. 

Dostali jsme grantu na ubytovani letenky,stravovani,dopravni jizdenku a vsechno ostatni. Bylo to pro me tak 

akorat. 

Pripravoval jsem to tak, ze si najdu svoje firmu na netu, co vlastne delaj, cemu se zabyvaji a tak dal. 

 



Staz byl velmi uspesnej, ctyri tyden praxe v Irsko je pro me spokojenost. 

Prekvapilo me jak v Dublinu maji china town, mam z toho hrozne moc radost, a nevadilo by mi 
tak zajit znovu. 


