
 

IRSKO – BRAY 2017 RICHARD ZEZULA 

   V období letních prázdnin jsem navštívil Irsko za účelem výuky angličtiny. Irsko je ostrov s krásnou 

přírodou, s nepředvídatelným počasím a známým pivem značky Guiness.   

   

   Po příletu do Dublinu, kdy let trval asi hodinu, jsem dále pokračoval autobusem z terminálu do 

města Bray, kde jsem měl být ubytovaný v rezidenci vedle školy. Cesta trvala opět asi hodinu a podle GPS 

v mobilu jsem poté došel na místo. Kamenitá pláž s chladným počasím v létě mě přitom doprovázela a tak 

jsem si vzpomněl na počasí ve Zlíně (35 °C ve stínu). Při příchodu do rezidence jsem se seznámil se 

Španělem Miguelem. Chtěli jsme se ubytovat, ale neměli jsme klíče a mobily nám nefungovaly. Poprosil 

jsem kolemjdoucí, aby nám zavolali majitelku rezidence. To byla první těžká lekce angličtiny, ale povedlo 

se a paní nás ubytovala a ještě nás navíc odvezla do obchodu.    



   
   Druhý den (pondělí) nás čekal rozřazovací test. No dopadl naštěstí dobře a dostal jsem se do třídy, 

kde jsem navázal na své znalosti angličtiny. Ve třídě byl krásný výhled na pláž a moře mezi Irskem a 

Británií. Přes takovou krásu se opravdu špatně soustředilo. Bylo nás 12 ve třídě. První den ve škole 

proběhl pro mě rychle, odpoledne jsem jel do Dublinu s několika novými studenty podívat se na památky 

a večer jsme s Miguelem vyšli na kopec Bray Head za městem. Odkud jsme měli výhled na celý Bray a 

okolí.   

  



 



 



   Třetí den (úterý) jsem byl ve škole od devíti do pěti. Všechny západní země jsou zvyklé chodit do 

práce od devíti do pěti. Musel jsem si na tuto změnu zvyknout. Možná kvůli tomu jsou Irové na pohled 

nezdraví lidé, nevidí za celý den slunce. A večer co dělat jiného, než jít do hospůdky. A tak jsem šel i já. V 

Bray je velký výběr hospod, zamířil jsem s partou Španělů do restaurace na pobřeží s dobrou hudbou a 

perfektně nablýskaným barem, na ochutnávku točeného Guinessu.   

          



Čtvrtý den (středa) ráno jsem zjistil, že je pivo v Irsku opravdu drahé, ale fastfood levný - další 

důvod nevypadat zdravě. Po škole jsem společně s Italy a Španěly jel do Dublinu. Prošli jsme na deset 

kilometrů ulic a užívali si hudbu pouličních zpěváků, krásu městských parků a lesk nablýskaných barů.   

 

      

   

   



   

Pátý den (čtvrtek). Dlouhý den ve škole. Díky speciálním hodinám angličtiny navíc jsem se dostal 

do třídy s Polkama. Tak zábavné hodiny angličtiny jsem ještě nezažil. Především jsem si uvědomil, že jsem 

se naučil mnohem více touto zábavnou metodou. Po tak dlouhém dni ve škole jsem zašel na školní event - 

Anglická konverzace v hospodě i s živou irskou hudbou.   

 



   Šestý den (pátek) byl můj poslední den ve škole. Tak jsem se se všemi zase rozloučil a vyrazili jsme 

po škole do herního centra. Za vstupné 12 euro jsme mohli celé odpoledne hrát laser game, bowling, 

kulečník a jiné hry.   

      



   

   Sedmý den (sobota) jsem byl přihlášený na celodenní výlet na Cliffs of Moher. Jsou to útesy na 

západě Irska. Irové jsou velice hrdí na tento krásný přírodní úkaz. Zpestřili jsme si to i s vyjížďkou na lodi, 

kde jsme pár odvážlivců šli i na příď lodi a téměř bez držení jsme čelili metrovým vlnám Atlantického 

oceánu.     

   



 



   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Osmý den (neděle). Ráno jsem se sbalil a vyrazil zase na cestu zpátky. Vzpomněl jsem si na teplé 

počasí v České republice a nechtělo se mi domů. Míjel jsem v autobusu ulice Braye, krásy přírody tohoto 

ostrova a nádherné stavby v Dublinu. Vzpomínal na těch pár dní, na ty skvělé zážitky, na ochotné lidi 

kolem, na spolužáky, se kterými jsem se seznámil a další a další věci.   

   

   A co mi to dalo do angličtiny? Za ten týden, který utekl velmi rychle, jsem se dozvěděl, že s 

výslovností jsem na tom oproti ostatním ve své skupině dobře, horší je gramatika a tvorba delších vět. 

Domluvit se s Irama taktéž nebyl problém. Přátelé mi říkali, že irské angličtině nebudu kvůli přízvuku 

rozumět, ale jde jim rozumět každé slovo.    


