
Erasmus+ v hlavním městě Irska Dublinu 

Hlásíme se podruhé z Dublinu. Pobyt většiny z nás se již chýlí ke konci, zatímco my jsme 

začali čtvrtý, a tedy poslední týden v Irsku, tak Lenka Zikudová s Kateřinou Landeckou 

budou pomalu končit teprve první měsíc z jejich tříměsíčního pobytu. Všichni už své pracovní 

aktivity zvládají s naprostou jistotou, některým minulý týden přinesl stěhování do nové rodiny 

a všem také víkend plný výletů s cílem poznat i kousek Irska za hranicemi samotného 

hlavního města. Všichni už stihli ochutnat fish&chips a většina i nakoupit dárky domů. Počasí 

je střídavě správně „irské“, tedy s nečekaně rychlými a krátkými přeháňkami, ale umí na 

víkend překvapit i jasnou oblohou s nezvykle vysokými teplotami. A zde už postřehy přímých 

účastníků: 

 

Opět posíláme vřelé pozdravy z Dublinu. Půlka pobytu je za námi a v době, kdy píšeme tento 

článek, zbývá jen necelý týden. Stejně jako náš učitelský dozor se nám změnilo i oddělení, na 

kterém s Kačkou pracujeme. Z oddělení, kde jsou umístěni výhradně klienti s těžkou formou 

demence, jsme nyní přešli na oddělení s pacienty s lehčí formou.  

Po práci, ale i o víkendech, jsme toho už spoustu stihli. Ještě s paní učitelkou Pospíchalovou 

jsme navštívili Malahide Castle a úchvatné zahrady, kterými je obklopen. Na vlastní pěst jsme 

pak navštívili i místní botanickou zahradu a její doslova nádherné okolí.  

Paní učitelka Bílková ovšem také nezahálela, a o jejím prvním víkendu zde jsme vyrazili na 

celodenní výlet do Corku, Rock of Cashel a Blarney Castle. Jako hlavou v oblacích jsme si 

připadali nejen u líbání kamene, ale i v autobuse cestou zpět, kdy nefungovala klimatizace.  

Nedělní den byl pro změnu provoněný rybinou, navštívili jsme totiž poloostrov Howth a 

prošli si místní stezku po útesech.  

Na ubytování, stravu ani nic jiného si stále nemůžeme stěžovat. Jen občas dublinská doprava 

nám úspěšné plány sabotuje, a ještě se nám nestalo, že bychom přijeli na začátek výletu včas. 

Tak alespoň že do práce zatím vždy.  

Už se těšíme do Česka. 

 

Kateřina Zdražilová a Eliška Václavíková  

 

Dobrý den, 

zdravíme Vás z nové rodiny. Nastaly menší komplikace, ale nyní je vše už v pořádku. Naše 

nová paní domácí je skvělá a ráda vaří. Poslední dny užíváme také kulturu a výletujeme. 

Tento víkend jsme byly na návštěvě v Corku, poté na Blarney Castle a na majáku Howth. V 

práci ve školce to jde skvěle, připravujeme s Týnou Vacardovou věci na graduation dětí, a i u 

Domči to jde lépe, je na novém na oddělení, kde je velmi spokojena. 

Tento týden je poslední, tak si ho musíme pořádně užít.  

  

S pozdravem, 

Valérie Chmelová a Dominika Hančová 
 

Máme za sebou třetí týden a zbývá nám poslední. Nasbíráno mnoho zkušeností, odpracováno 

více hodin a navštívených spoustu míst. S klienty v domově důchodců jsme se již sblížili a 

děti ve školce si na nás už také zvykly. Obě soboty jsme strávili na celodenní výletech. 

Navštívili jsme mnoho hradů a zámků jako například Malahide Castle s krásnými parky, Rock 

of Cashel s pěkným výhledem a Blarney Castel, kde jsme políbili kámen výřečnosti. Naši 



poslední výletní neděli jsme strávili na poloostrově Howth, kde jsme se kochali krásnými 

výhledy.  

Zdraví 

Michela Svobodová a Kateřina Háková  

 

Všechny Vás moc zdravíme z Dublinu.  

Uběhly další dva týdny našeho pobytu a před námi je posledních sedm dní. Na našem 

pracovišti jsme se všichni prostřídali po odděleních a stejně tak se vystřídal i náš dozor. 

V práci jsme společně s Lenkou nyní na oddělení s pacienty, kteří trpí těžkou demencí. 

Nebudeme skrývat, že už několikrát z naší strany ukápla i slza, ale už to zvládáme mnohem 

lépe. Jsou i chvíle, kdy se všichni společně zasmějeme. 

Ještě s paní učitelkou Pospíchalovou jsme podnikli výlet na Malahide Castle a další víkend již 

s paní učitelkou Bílkovou měli možnost ochutnat koblihy v Corku, viděli jsme Blarney Castle 

a krásné útesy Howth. 

Pro nás překvapivým zjištěním bylo, že nás v rodině žije osm, a proto se ani nedivíme, že na 

nás občas o víkendu zapomenou se snídaní. To nám ale vůbec nevadí, jelikož naším nejvíce 

navštěvovaným místem je pořád místní podnik The Rolling Donut. Samozřejmě chodíme i po 

památkách a zajímavostech jako například dublinská botanická zahrada nebo Trinity College. 

Zatímco v Česku se počasí trochu zhoršilo, my jsme tu konečně odložili i ty bundy a užili si 

krásný slunečný víkend. Těšíme se na poslední necelý týden plný dobrodružství nejen v práci, 

ale i ve volném čase. 

Z Dublinu Vás zdraví  

Ester Najmanová a Lenka Peřtová 

 

Tři týdny uplynuly a mně to stále připadá, jako kdyby to byl jen týden. V práci si mě oblíbily 

některé děti, a i já je, jen je tam opravdu co dělat a kolikrát ani nestíhám, protože se vyskytly 

menší komplikace a je tam málo učitelek. U dětí jsem někdy i sama, například při circle time 

(zpívání a zapisování absence dětí) nebo když děti jedí, dokonce jsem si zapamatovala 

všechna jména dětí u mě ve třídě i jejich batohy (podáváme jim je při svačině). Tenhle víkend 

jsme byli na celodenním výletě do Corku, Rock of Cashel a Blarney Castle, počasí se nám 

opravdu vydařilo, jen na můj vkus bylo až moc horko. Také jsme navštívili poloostrov Howth, 

kde se mi opravdu moc líbilo, jen to kazil nepříjemně ledový vítr. Hodlám si poslední týden 

ještě pořádně užít.  

S pozdravem  

Kristýna Vacardová 

 

Pracuji ve školce Tir Na Nog, která funguje i jako družina pro děti po školním vyučování. 

Během práce dělám dozor nad dětmi, hraji s nimi hry nebo jim pomáhám s úkoly. Do školky 

chodí zhruba 25 dětí a většina jsou cizinci, kteří se do Irska přistěhovali, takže během mého 

působení jsem se setkal s různými jazyky, například s ruštinou, čínštinou a španělštinou. Od 

našich školek v Česku se to dost liší, protože děti nechodí po obědě spát a nemají během dne 



pravidelné pauzy na svačinu.  Otevírací doba je od 9:00-18:00 a během dne na děti dohlíží 3 

učitelé. 

Během minulého víkendu jsme navštívili město Cork, ve kterém jsme si prošli centrum a The 

English Market, kde prodávají spoustu věcí, které jen tak pohromadě nenajdete, například 

mořské plody a přesnídávky, obchůdky s kořením, ale i zlatnictví. 

Lukáš Večeřa 

 

Zatímco se blížíme ke konci prvního měsíce, tak jsme za tu dobu stihli poznat spoustu nových 

věcí. Navštívili jsme například Cork, přístav Howth, The Rock of Cashel, Botanickou 

zahradu, různé parky a muzea, Malahide Castle, Blarney Castle a další. Na pracovištích 

všechno funguje tak, jak má a většinu věcí, se kterými jsme si na začátku nevěděli rady, 

děláme automaticky. Po menších přesunech a úpravách jsme všichni i se svými rodinami 

spokojeni. Počasí nám, na irské poměry, zatím přeje.  

 

Kateřina Landecká 

 

Bydlím u báječné rodiny v Beaumontu na severu Dublinu. Do práce dojíždím až na opačný 

konec do Marley, kde pracuji od osmi hodin ráno. Vzdálenost byla zprvu odrazující, ale když 

každý den projíždím dublinským centrem, je to příjemný start dne. Za svůj pobyt v Irsku jsem 

už viděla dost zajímavých míst. Mezi jedny z nich patří například maják Howth a cesta 

vedoucí k němu z opačného konce poloostrova. Kdyby se mě někdo ptal, které místo bych 

chtěla navštívit znovu, tak maják Howth při východu slunce bude jedním z nich. Dalším 

zážitkem by mohlo být dodržení tradice hradu Blarney. Co bych doporučila každému, kdo se 

do Dublinu vydá, je botanická zahrada plná všeho, co by si mohl správný zahradník přát. 

Stejně tak ZOO. V té jsem obdivovala jak zvířata, tak stromy všude kolem. Člověk se tam 

cítil skutečně jako v přírodě, a ne na turistickém místě. Poznávat místní historii a kulturu je 

skutečně zážitek, na který nezapomenu. 

 

Lenka Zikudová  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


