
Erasmus + v irském Corku 

Posíláme hezké pozdravy z irského Corku! Už jsme tu týden, takže prvotní nervozitu máme dávno za 

sebou. Už se orientujeme ve městě, s jistotou využíváme městskou hromadnou dopravu, domluvíme 

se v rodině i na pracovišti. Stihli jsme i několik skvělých výletů. V místních restauracích jsme 

ochutnali typickou irskou snídani, dali si místní pivo (všichni jsme 18 +) i pálivá křidýlka. Zažili jsme 

jeden pravý irský deštivý den, ale jinak bylo polojasno s příjemnými teplotami a sluníčkem.  

Eliška Polmová shrnuje svůj první týden v Corku takto: Pracuji ve školce Time of Wonder ve městě 

Little Island nedaleko od centra Corku. Starám se o děti, hlídám je, pomáhám se vším, co je potřeba, 

třeba i s úklidem. Pomáhám také starat se o tři děti s Downovým syndromem. Každý den začínám v 

9:00 a končím ve 15:30. Dětí je tam okolo dvaceti ve věku 2 až 5 let. Učitelky jsou velmi milé, hodné a 

vše mi první den krásně ukázaly a vysvětlily, jak to tam chodí. Ve školce pracuji tady také s Anet a 

Valentýnou, výborně spolu vycházíme. Tato práce mě velice baví a děti jsou moc hodné. Bydlím u 

jedné moc milé paní, která se o mě hezky stará a snaží se mi zpříjemnit pobyt, jak to jen jde. V domě 

bydlí ještě tři studentky ze Španělska a tři studenti z Francie. Pobyt se mi zde moc líbí. Je to příjemná 

nová zkušenost. 

Aneta Svobodová a Valentýna Majerová bydlí spolu v jedné rodině a píšou o svém prvním týdnu 

toto: každý den vstáváme po sedmé hodině, snídani nám připravuje paní domu a zároveň nám dá i 

svačinu. V rodině jsme moc spokojené, máme příjemné ubytování a skvělou paní domácí, která nás 

již vzala na několik kratších výletů. Stará se o nás jako o vlastní. Pracujeme s Eliškou v Montessori 

školce Time of Wonder. Naší náplní je pomáhat irským učitelkám, starat se o děti, ale také uklízet. 

Často jsme s dětmi venku, déšť nedéšť... Kolem 11. hodiny mají děti oběd, který si samy přinesly, tzn. 

studený oběd. Po obědě si hrají a kolem 12. hodiny si pro děti chodí rodiče a přicházejí jiné 

“odpolední” děti. V tomto mezičase máme oběd i my. Každý den odpoledne uklidíme po dětech 

všechny věci, následně zameteme a vytřeme místnost, kde si děti hrají, a ostatní místnosti. Jsme tu 

nadšené, máme tolik zážitků za jediný týden!  

Kačka Tauchmanová vzkazuje do Turnova: Bydlím v Carrigalain, je to malé městečko jižně od Corku. 

Do práce dojíždím do Balinghcolig, což je západně od Corku. Cesta do práce mi trvá asi hodinu a 

čtvrt, ale nestěžuju si, docela rychle to uteče. Mám velmi milou rodinu. Paní je velmi ochotná, má 

syna okolo 17 let. Ráda poznává jiné kultury, proto ubytovává zahraniční studenty. Je velmi trpělivá, 

snaží se mi ve všem pomoci. V práci jsou na mě také všichni hodní. Když vidí, že jsem hodně unavená, 

klidně mě pošlou domů dříve. Pracuju ve školce a musím dát velkou poklonu dětem, které mají se 

mnou velkou trpělivost a zopakují mi větu klidně i čtyřikrát po sobě, než pochytím vše, co mi chtěly 

říct. Snažím učit se anglicky i od nich.  

Zuzka Žigová a Kačka Káninská bydlí v rodině spolu a shrnují své první dojmy takto: Jsme ubytovány 

v rodinném domě ve čtvrti Glanmire v Corku. Dům je skromný, ale velmi krásný, máme společný 

pokoj, který je tak akorát. Naše hostitelka je veselá a velmi starostlivá. Zuzka byla bohužel první dva 

dny nemocná, ale paní domu i Kačka se o ni úžasně postaraly. Cítíme se tady jako doma. Naše práce 

je ve školce, kterou máme v docházkové vzdálenosti. Zdá se nám, že děti jsou tady o něco napřed, 

protože už v pěti letech počítají a píšou, své jméno umí napsat dokonce i irsky. Některé děti jsou 

hodnější a některé zlobivější, ale myslíme, že je takhle je to všude na světě. Personál v práci má s 

námi velkou trpělivost, je vstřícný a milý.  

Jindra Šimice si užívá pobyt po všech stránkách, je spokojen jak v rodině, tak v práci. Říkáme, že je 

výbornou “reklamou na Erasmus pobyt”. Posílá vám tyto zprávy: Bydlím v pěkném domku v 

malebném městečku Cobh u milé a ochotné paní, která skvěle vaří. Jsou tu ubytováni ještě další 

studenti z ciziny, takže mám různorodou společnost. Do práce jezdím autobusem společností Cobh-



Connect, cesta trvá asi 45 minut. Moje pracoviště Escape Spa je nádherné místo schované v jedné z 

uliček centra Corku. Je tam klid, ticho a úžasná atmosféra. Personál je velice příjemný, nastavili mi i 

flexibilní pracovní dobu a umožnili mi chodit na obědy zdarma v kantýně pro personál, což je skvělé! 

Mám na starosti nějakou administrativu a také péči o vodu v bazénu. Už jsem i masíroval a mám 

slíbeno, že příští týden budu mít masáží více. Výlety, na kterých jsme byli, byly nádherné. Je to tu 

skvělé, jsem moc rád, že jsem sem jel.   

A co jsme zatím podnikli za výlety? V pátek odpoledne jsme navštívili Cork City Gaol - původní 

městské vězení se zachovalými vězeňskými celami a s figurínami vězňů. V sobotu jsme vyjeli na 

celodenní výlet na Cliffs of Moher – to byl zážitek na celý život! Nádherné počasí nám připravilo 

úchvatnou podívanou na vysoké útesy na pobřeží Atlantského oceánu. A v neděli jsme podnikli cestu 

do městečka Midleton, absolvovali jsme prohlídku místní Jameson destilérky i s ochutnávkou irské 

whisky. Plánujeme další výlety, protože si to tu chceme maximálně užít!  

Alena Novotná, pedagogický doprovod  

 


