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Sešli jsme se na letišti Václava Havla, kde jsme po veškerém odbavení bezpečně nasedli do 

letadla. Následoval zážeh motorů, což nás usadilo na sedadla. Po průletu husté vrstvy 

mraků jsme spatřili první výběžek irského pobřeží. Za pár desítek minut jsme již dosedali 



na plochu. Po vyzvednutí kufrů jsme jeli autobusem do hotelu. Následovala ještě večerní procházka v centru. Další 

den po probuzení jsme sbalili kufry, ochutnali anglickou snídani a vyrazili jsme směrem do centra, kde jsme 

nastoupili do HopOn-HopOff busu. V něm jsme projeli celé město. Viděli jsme například univerzitu, sklad továrny 

Guiness, Dublinský hrad, památník Wellington a další. Po vyzvednutí kufrů v hotelu jsme pokračovali na naší cestě 

- autobusem do Corku. V podvečer jsme dorazili na místo. Tam si nás autem vyzvedla naše hostitelka. V rodině nám 

ukázala dům, náš pokoj a zahradu. 

Následující den jsme se všichni sešli v Rubiconu, kde nás přivítal John z agentury. Ukázal nám prezentaci 

o Irsku, irském sportu a dal nám rady k pobytu. Koupili jsme společně dlouhodobé jízdenky a rozešli se každý do 

své firmy. Ve firmě mě členové přivítali a pohovořili jsme společně 

o budoucí náplni práce. Moje firma organizuje v létě Program 

vesmírných studií, který bude pořádán v kampusu Corkského institutu 

technologie. Mým posláním má být vytvoření tiskových materiálů pro 

budoucí publikace k této akci. Po práci jsme se všichni sešli v centru, kde 

jsme si vášnivě sdělovali zážitky z firem. Bydleli jsme víceméně ve dvou 

oblastech města, já s Markem jsme žili v části města jménem Douglas, 

kde bydleli i Lenka, Hanka a paní profesorka Müllerová. Večer jsme 

všichni z této části města obešli centrum v Douglasu. V prvním týdnu 

jsme postupně objevovali krásy v centru města, propracovávali se dál v 

práci a poznávali běh života v rodinách. Přišel víkend a my vyráželi do 

okolí Corku. První volný den jsme vybrali výlet do Cobhu - přístavu Corku, kde mimo jiné stavěl i Titanik. Cobh je 

druhým největším přírodním přístavem na světě. Navštívili jsme muzeum Titaniku a porozhlédli se na vyhlídce. 

Další ráno jsme se sešli a společně nasedli do minibusu, který vozí návštěvníky po hrabství Kerry, zatímco řidič 

popisuje krásy v okolí. Poznali jsme irskou faunu, z dálky jsme viděli 

národní park Killarney a dorazili jsme k západnímu pobřeží. Vždy jsme 

na chvilku zastavili, abychom udělali co nejvíc fotek a pokochali se i jinak 

než přes sklo autobusu. Cestou jsme udělali mnoho zastávek 

u nádherných přírodních scenérií včetně vesničky nad vodopádem 

potoka, útesů a obřího zálivu.  Dojeli jsme zpět do Corku a vyspali se na 

další pracovní týden. 

V dalším týdnu v práci jsem poznal nové lidi a naučil se, jak co ve 

skutečnosti vlastně chodí. Mimo jiné jsem začal vyřizovat poštu pro 

několik poboček v institutu. Ve vedlejším Rubiconu jsem přes obědy 

potkal nemálo zajímavých lidí z celé Evropy, nejčastěji z Francie 

a Španělska. Narazil jsem dokonce i na jednoho Čecha, se kterým jsem 

prohodil i pár českých slov. Týden uplynul jako voda a nás čekali další nové zážitky. Sobotní ráno odválo naší paní 

profesorku zpět domů a my pokračovali bez ní. Naštěstí jsme už ledacos ve městě znali, tak jsme nebyli úplně 

ztracení. Po rozloučení jsme navštívili vězeňské muzeum, kde byli v minulosti převážně ženy. Po obědě v parku jsme 

jeli k Blackrockskému hradu, který dnes slouží jako observatoř. Další den jsme jeli do Kinsale, nedalekého 

přímořského města, kde jsme ucítili mořský vzduch a viděli množství plachetnic kotvících v zálivu. Pěšky jsme došli 

na pláž, kde nás překvapilo, kolik lidí na ní tráví čas. Naštěstí bylo slunečno a tak nám nezbývalo než splnit vyplnit, 

co jsme řekli v Praze, a skočili jsme do vody. Voda byla studená, ale nenastydl nikdo. Když nás slunce osušilo, 

strávili jsme ještě nějaký čas na pláži a pak jsme se vrátili do městečka, kde jsme ochutnali mořskou stravu. Po 

návratu do Corku jsme se ještě prošli centrem a dál nás čekal poslední týden v Irsku. 

Do čtvrtka jsem dokončil a vyexportoval soubory, na kterých jsem 

pracoval. V pátek jsem se rozloučil s Johnem v agentuře a lidmi v Rubiconu. 

Elizabeth, moje šéfová, mě vzala na závěrečný oběd a poděkovala mi za 

spolupráci. Nakonec mě Jonathan z firmy odvezl autem k observatoři a vzal 

mě na prohlídku. Večer jsme s Markem dobalili a vyrazili za ostatními. Ráno 

jsme po dojemném loučení s rodinou nakoupili jídlo na cestu a odjeli do 

Dublinu. Na letišti jsme se už všichni začali těšit domů. Čekalo nás, naštěstí 

bezproblémové, samostatné odbavení zavazadel. Pak nás už letadlo 

dopravilo až do Prahy, kde na nás čekali naši rodiče. Rozloučili jsme a 

zakončili tak výjezd.  


