
 
 

Tadeáš Müller, Katedrála Panny Marie, Irsko 

 

Na zahraniční stáž jsem letěl do Irska, přesněji řečeno do Limericku, což je poměrně velké město se skoro sto 

tisíci obyvateli. V tomto městě jsem pobyl celkem 4 týdny, plných zkušeností a každodenních výzev. 

Této stáže jsem se mohl zúčastnit zejména díky Waldorfské základní a střední škole Semily, p. o. a programu 

Erasmus+. 

Po dobu svého pobytu jsem spolu s dalšími dvěma svými spolužáky pracoval v 

Katedrále Panny Marie (St. Mary´s Cathedral), která byla nedaleko od centra města. 

Naše práce spočívala ve výpomoci údržbě vnitřních a venkovních prostor, jako je např. 

utírání prachu, zametání, uklízení… Také jsme ale komunikovali s návštěvníky, 

vypomáhali s tištěním a výrobou katalogů, nebo jsme pro katedrálu vytvářeli překlad 

turistického letáčku z angličtiny do češtiny pro návštěvníky. 

Velkou zkušeností pro mě zejména byla práce na překladu letáčku. Bylo zapotřebí 

samotný originální letáček přeložit, vytvořit novou šablonu, do ní vložit text, informační věci, obrázky, a 

nakonec letáček finálně upravit a vytisknout. To vše pro mě bylo nové, nepochybně jsem na tom získal spoust 

nových zkušeností a znalostí.  

Každý den jsem s někým komunikoval, ať už v práci, v obchodě nebo na ulici a neustále 

se zlepšoval v komunikaci, porozumění a projevu v angličtině. Naučil jsem se mnoho 

nových výrazů, slovíček a slovních spojení. Zlepšila se mi moje schopnost reagovat v 

angličtině a snažil jsem se neustále zdokonalovat ve svých odpovědích. Vše bylo pro mě 

velkou zkušeností a velkým přínosem. 

Ubytován jsem byl cca 35 min. pěšky od centra v domě s dalšími čtyřmi spolužáky a 

jednou stážistkou z Německa. Nicméně na pokoji jsme byli pouze tři. Rodina byla velmi milá a na nic jsem si 

nemohl stěžovat. Neustále si s námi povídali u večeře nebo kdykoliv jsme se jen potkali. U rodiny jsme měli 

snídaně a večeře, které byli velmi dobré a neustále jsme měli na výběr z několika variant. 

Ve volném čase jsem často buď sám, nebo s kamarády chodil do kaváren, hospod, galerií, muzeí a dalších 

obchodů. Též jsme často chodili do parku, kde jsme většinou měli svačinu, nebo se jen tak procházeli po městě a 

kolem řeky. Také jsem se zúčastnil několika společných výletů po Irsku. Jako první jsme byli na Moherských 

útesech (cliffs of moher) a na výletě kolem pobřeží. Dále jsme se byli podívat kolem jezer a na okružním výletu 

v Ring of kerry, což je turistický okruh v hrabství Kerry v jihozápadní části Irska. V neposlední části jsme 

navštívili několik dalších měst jako je Cork, Dublin a další…   

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, MHD i letenky, takže jsme si s ničím nemuseli dělat starosti. 



Před odletem jsme chodili na přípravný kurz, který se odehrával ve škole. Na nich jsme se dozvídali důležité 

informace ohledně našeho pobytu v zahraničí. A to ať šlo o místní zvyky, domluvu, výlety a další… Takže když 

jsme přiletěli do Irska, tak to už pro nás ani nebylo tolik cizí prostředí, jako předtím. 

Jsem velmi rád, že jsem se mohl stáže zúčastnit a věřím, že mi přinesla spousta skvělých zkušeností a znalostí. 

Jediné, co mě v Irsku opravdu iritovalo, byly jejich zásuvky, které jsou příšerné. 

 


