
 
 

Ondřej Blabla – Rathedmond Crash Repair – Irsko 

 

Toto je článek o stáži v Irsku (Sligo), na které jsem byl 4 týdny. Popíši zde 

náplň mojí práce a život v rodinách. 

Jako první musím poděkovat programu Erasmus+ a naší škole (Střední 

Průmyslová Škola Technická) za to, že mi tuto stáž umožnili absolvovat.  

Vše jsme měli hrazeno z grantu (letenky, ubytování apod.), takže s penězi 

si nemusíte dělat starost. A jelikož vám rodina zařídí celodenní stravu, můžete s penězi, které dostanete, dělat co 

chcete. 

Ubytováni jsme byli vždy po dvou a partnera jsme si mohli vybrat. Rodiny jsou milé a ochotné, chyby v jazyce 

vám odpustí (když nevíte slovo, gestikulace vždy pomůže). Věc, na kterou se však musíte připravit je topení. Já 

osobně jsem měl v domě příjemné teplo, některé rodiny však topí pouze minimálně, sami totiž v domě chodí 

nepřezutí a v mikinách či svetrech. Co se týče stravy, mají velké snídaně, 

malé obědy (ty vám budou balit s sebou do práce) a velké večeře. 

Dělal jsem v karosárně Rathedmond Crash Repair. Kolektiv byl úžasný, 

lidé jsou zde ohleduplní a odpouští vám spoustu chyb. Neznamená to však, 

že nepotřebujete žádnou mechanickou zručnost. Naopak, ukažte, že vám 

tato práce jde a pokud nejde, dejte lidem najevo, že vás práce zajímá a že se chcete učit. V práci jsem povětšinou 

sundával jednotlivé části karoserie (nárazníky, panely), rozebíral jsem nárazníky, brousil jsem disky kol a části 

karoserie. Také jsem pomáhal s maskováním dílů před lakováním, čištěním vozidel a leštěním. 

Naučil jsem se pracovat s excentrickou bruskou. Také jsem se naučil postup opravy laku. Jelikož mám auto, 

uměl jsem už z domova zacházet s GOLA sadou a sundávání nárazníků a 

světel mi nedělalo problém. 

Co se týče jazyka, rozhodně se naučíte technické pojmy (slang také), 

plynulost se vám také určitě zlepší. Rozhodně přemýšlím míň nad 

formulací vět.  

Irsko je převážně „placka“, ale v okolí Sliga kopce a pomyslné hory jsou. Také je zde krásná příroda. I proto 

jsem většinu času strávil venku. Sama rodina nás na výlety brala. Co se týče plánovaných školních výletů, 

povedl se pouze Bowling a výlet do Galwaye, jelikož jsme vždy o víkendu zastihli bouřku. 

Na stáž nás již ve škole připravovali pomocí speciálních hodin (jedna týdně), na kterých jsme si procvičovali 

slovní zásobu a tvorbu slovních spojení. 

Stáž mi byla rozhodně přínosem, velmi se mi v Irsku líbilo. Majitelé karosárny mi nabídli práci, pokud bych u 

nich někdy v budoucnu chtěl pracovat.  

Na závěr bych pouze řekl, že pokud se dostanete na stáž právě sem, těšte se na broušení složitých paprskových 

disků. Práce na celý den, ne-li na dýl, zdálo se mi o nich ještě týden po stáži. 



 

 

Boháček, Sligo Windscreen, Erasmus+, Irsko 

 

Díky Erasmus+ a naší škole jsem byl v Irsku, ve městě Sligo na stáži po čtyři týdny. 

V Irsku jsem pomáhal ve firmě SligoWindscreens, co se zabývá výměnou skel u dopravních vozidel. 

Ve firmě jsem byl jako pomocník, pomáhal jsem z auta dostat staré okno, připravoval nové a pak ho pomáhal 

dávat na auto, nebo na další vozidla. Když bylo třeba tak jsem i komunikoval se zákazníky.

 

Naučil jsem se zde manuální práci, dosti jsem se zlepšil v komunikaci a spolupráci s lidmi, také se zlepšili mé 

jazykové schopnosti. V práci to bylo příjemné, bylo nás sice málo, ale byl velice společenský kolektiv, s kterým 

se dobře spolupracovalo. 

V Irsku jsem měl příjemné ubytování. Osoba, co nás měla na starosti, byla velice milá osoba a lehce se s ní 

domlouvalo, jídlo bylo dobré, měli jsme od rodiny snídaně, obědy, i večeře. 

Po práci jsme často chodili se procházet do města, nakupovat, téže jsme jeli dvakrát pryč ve volném času mimo 

Sligo, jednou na prohlídku města a po druhé na bowling. 

Erasmus nám zaplatil vše ubytování, výlety, dopravu a letenky. 

Předtím než jsme vůbec odletěli na stáž, jsme měli každý týden speciální hodinu angličtiny jako přípravu na stáž 

a několik schůzí na objasnění věcí. 

Svoji stáž jsem si plně užil, byl jsem schopen pracovat v cizině a pomáhat s prací co jsem nikdy v životě před 

tím nedělal, ani neviděl naživo. Lidi tam jsou nehorázně přátelští, takže se tam příjemně domlouvá s lidmi. Jídlo 

tam vaří taky velice dobré. Jsem tedy rád, že jsem se tohoto programu zúčastnil. 

V mé firmě mi i nabídli možnost se po mém vzdělání vrátit, že prý potřebují další pracovníky. 

 



  

  

 

Lukáš Kraus, Michal Rožeň – AOL Englineering, Irsko 

 Naše stáž probíhala po dobu čtyř týdnů v Irsku ve firmě AOL Engineering, díky Střední 

Průmyslové Škole a programu Erasmus. Zde jsme pracovali na CNC strojích. Vyrábějí se zde součástky z 

plastu, přesné kovové díly a v neposlední řadě se zde vyrábějí pumpy, na které se výroba soustředí 

nejvíce. Firma zaměstnává dohromady 12 lidí, z nichž 6 jsou lidé z různých zemí. Zdejší zaměstnanci jsou 

ochotní pomoct a jsou vcelku milí. 

Zde jsme obohatili svou angličtinu o technické termíny a před odletem jsme absolvovali přípravný 
kurz na zlepšení angličtiny. 

 

 

Bydleli jsme v městečku Ballymote, které se nachází kousek Sliga. Žili jsme v domě postaršího 
manželského páru. Měli jsme zařízenou stravu (balené obědy a teplé večeře) a dopravu. Na další výdaje 
jsme měli kapesné od pořadatelů. 

Ve volném čase jsme se procházeli po Ballymotu, nebo nás rodina brala do Sliga. 

Náš pobyt v Irsku se ale netočil jen kolem práce, ale i o kolem poznání irské kultury, proto jsme na 
každou sobotu měli naplánovaný výlet, jenže 2 z nich byly zrušeny díky počasí. Další 2 výlety jsme měli na 
začátku pobytu. 1. měla být pochůzka p městě Sligo, ale díky nepříznivému počasí jsme šli na bowling. 
Další výlet byl do Galway City, které jsme si měli projít. Zbytek víkendů jsme tedy strávili s naší rodinou. 
Tito lidé byli tak hodní, že nás brali na náhradní výlety. Takže jsme se s nimi podívali do města Balina 
nebo na pláž ve Sligu. 

Za nás se stáž velmi vydařila. I když nám počasí občas nepřálo. Práce a kolegové byli velmi v 
pořádku. 

 



 
 

Josef Oliva, Sat-Planet, Irsko 

 

Moje stáž se konala v Irsku a ve městě Sligo. Zde jsem strávil měsíc neboli 4 týdny. 
 
Na stáž jsem mohl díky naší škole STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TCHNICKÁ 
JABLONEC NAD NISOU, která spolupracuje s projektem/ programem Erasmus+. 
 
Sat-Planet, firma, ve které jsem pracoval. Zaměřuje se na prodej a instalaci satelitů. Nejedná 
se o žádný velký obchod, ale všichni, co tu pracují, jsou velmi zdvořilý. 
  
Když jsem začínal, pracoval pro Sat-Planet, tak jsem nejdříve dostával jednoduší práci. Jako 
střihat kabely po 10 metrech. Později jsem pracoval v rozestaveném baráku. Na kterém jsem 

hlavně asistoval svému šéfovi při práci. Přejdu rovnou k práci, 
kterou jsem vykonával. Dostal jsem za úkol dostat kabel 
z místnosti A do místnosti B. Kabel jsem tahal po stropě. Abych 
vůbec ten kabel dostal z místnosti, bylo zapotřebí vyvrtat díry a 
pak následně natáhnout kabel. Dále jsem vykonával i prací mimo 
svůj obora naučil se i věci, které využiji do budoucna. Jakožto 
zateplováni baráku. Řezáni izolační vaty. Řezáni desek a 
následné přivrtání ke stěně. 

 
Má angličtina není vůbec nejlepší, ale během měsíce jsem si rozšířil svůj slovník. Následně i 
zlepšil výslovnost, plynulost a porozumění. 
 
V rodině ve které jsem byl ubytován, jsem měl možnost zjistit, že jsou velice míli a velice 
ochotní. Samozřejmě je důležitá komunikace a rodina se snaží s vámi komunikovat a zajímat 
se o vás. Jídlo celkově není vůbec špatné, v některých případech i velice dobré a stojí za to 
zkusit ochutnat.  
 
Volný čas nebyl vždy, neboť se pracuje většinou od 9:00 až do 18:00 někdy i déle. O víkendu 
se vždy konal výlet po okolí.  Naše výlety směřovali chození a objevování města Sligo ve 
kterém jsme byli ubytováni. Navštívili jsme i město Galway. Ve kterém jsme šli do muzea 
historie Irska. Dále jsme byli na bowlingu, kde jsme si užili spoustu zábavy. 
 
Na stáži ohledně akcí, stravování, ubytovaní a samozřejmě letenky tam i zpátky. To vše jsme 
měli hrazeno z grantu. Takže se nic neplatí a vše bylo zajištěno do nejmenšího detailu. 
 
Před odletem jsme měli zajištěno pár kurzů angličtiny navíc. Na kterých jsme byli 
připravováni na krajinu, chovaní lidí, kulturu a i počasí. Tyto kurzy byli užitečné, neboť jsme 
probírali složitější gramatiku, která se běžně používá. 
 
Jsem velice rád, že jsem dostal možnost pracovat v zahraničí. Díky této možnosti jsem potkal 
spoustu nových lidí a nových zkušeností. 
 
Jako největší úspěch beru ten, že jsem zkusil něco nového. Hlavně jsem rád za to, že jsem si 
procvičoval angličtinu každý den. 
 



 

 

Lukáš Pur, Engineering Documentation Ltd., Irsko 

 Byl jsem na stáži v Irsku ve městě Sligo. Je to na severu Irska na 4 týdny. Dostal jsem se tam, 

protože Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou je v projektu Erasmus+. 

 Pracoval jsem v Engineering Documentation Ltd. měl jsem za úkol kreslit a upravovat výkresy 

v programu Autocad. Engineering Documentation Ltd. je rodinná firma a dělají ve stavařském průmyslu, 

vytvářejí a upravují výkresy a dokumentace (tzn. výkresy vodovodů, elektřiny, topení 

atd.). Pracovní kolektiv byl velmi přátelský a nápomocný – cokoliv se děje, tak můžeš říct 

komukoliv. A pro jistotu se tě zeptá hodně lidí, jestli je vše v pořádku. Dokonce mě 

pozvali také na oslavu jednoho z pracovníků. Mými úkoly bylo buď vytvořit nějaký 

výkres podle předlohy nebo zastaralý výkres opravoval po dokončení nebo v průběhu 

stavby. Také jsem dělal dokončovací práce, mezi které patřilo přesouvání nebo mazání věcí, co tam není.  

Praxe mi přinesla to, že jsem se mohl naučit v novém programu, co má škola neučí. Taky jsem si 

rozšířil slovní zásobu anglického jazyka a zbavil strachu z mluvení v angličtině a porozuměný angličtiny a 

jiný způsob seznamování lidí a chování k jiným lidem. V Irsku nejsou nedůvěřiví jako my v České 

republice, podle nich je to proto, že nebyli zasaženi tolik 2. světovou válkou a komunismem. V Irsku 

přijdete do obchodu a s neznámým člověkem si začnete povídat a dozvíte se hodně zajímavých věcí o 

lidech v Irsku a o zemi. 

Já jsem byl ubytován u Ina Devaney (Ina=Týna). Byla milá a laskavá, také tedy hodně upovídaná, 

ale to není nevýhoda, jsem spíše komunikativnější. S jídlem jsem neměl problém kdykoliv, kdybych měl 

hlad, tak jsem si mohl něco ještě dát a vařila dost dobře. V Irsku je dost častá příloha něco vyrobené 

z brambor (viz. kaše, hranolky nebo něco jako americké brambory atd.) K obědu jsme měli nějaký balíček 

(sendvič, sušenka, brambůrky). 

O volném čase jsem si buď povídal s Ine nebo jsem chodil po okolí, protože Ine žila vesnické části 

města poblíž nejstaršího pohřebiště v Irsku (asi 3 700 – 2 900 před naším letopočtem). A jelikož je to 

vesnická část tak je krásně vidět, jak je Irsko kopcovité. Jinak jsme kvůli špatnému počasí byli na 2 

výletech ze 4. Byli jsme na bowlingu a v Galway. Bowling byl skvělý, ale Galway jsme zažili v největších 

deštích tak jsme místo průzkumu nádherného města jsme hledali přístřešek nebo něco co bychom mohli 

ochutnat. 

Z projektu jsem měl hrazené stravování, ubytování, letenky a dopravu do práce, kam mě 

dopravovala rodina.   

Před odletem jsme měli každý týden od 0. hodiny, protože se těžko hledalo, kdy má paní Jiřičková 

a my volno, tak jsme museli brzo vstávat, ale hodiny s paní učitelkou byly nápomocné. Paní učitelka se nás 

snažila naučit nějakou slovní zásobu přes papíry, kde jsme vyplňovali cvičení. A potom jsme měli kurz na 

internetu. Ty se mi moc nezdály užitečné, protože ve škole je trošku přechválili. Jsem čekal něco jiného, ale 



ukázalo se to jako jiné učící stránky online. Funguje to na dosti podobném způsobu jako je třeba Duolingo. 

Jinak kdybych neměl tak vysoká očekávání, tak bych to asi kladně hodnotil.  

Stáž se vydařila. Získal jsem nové kontakty, poznal jinou kulturu, poznal jiný způsob myšlení. 

Jsem spokojený, že jsem bydlel u Ine a jsem spokojený, že jsem dostal tu práci, co jsem měl. Zjistil jsem, 

že mě to baví. 

Můj největší úspěch byl, že jsem zapůsobil v práci (dostal jsem navíc 150 eur za pracovitost) a také 

že i v rodině a získal jsem tím kontakty dosti výhodné kontakty. 

Zažil jsem i nějaké vtipné historky. Já dělám šerm a v angličtině se to řekne fencing, což také 

znamená plotování, tak si ze mě v práci dělali srandu. Nebo to, když jsem řekl, že dělám šerm své 

spolupracovnici a ona řekla „deadly“. Já na to „It´s not deadly,“ protože šerm smrtelný není. No a v práci 

vznikl nový vtip, protože pro ně je to slangový výraz pro něco úžasného.  

Doufám, že se vám to líbilo a přeju vám hodně zážitků, jako jsem měl já v Irsku. Lukáš Pur. 



 

 

Rejnart Karel/Vohradník Ondřej – Kevin McCormack Car Sales & Service 

Center - Irsko 

 

Praxi jsem vykonával ve městě jménem Sligo, jenž leží na severu Irska a to díky Střední průmyslové 

škole technické v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus +. 

 

Pracoval jsem v autoservisu Kevin McCormack Car Sales & Service Center, kde byl skvělý kolektiv, 

velmi přátelský, vstřícný a nápomocný. V práci jsem dělal různé úkoly. U aut jsme měnili kola za pomocí 

výkonné a upravené vrtačky a měnily pneumatiky. V motoru jsme měnili starou vodní pumpu za novou. Někdy 

mě vzali i na odtah auta jeho odtahovým vozem. Některé úkoly, jako například kopání kanálu pro trubku na 

odtok dešťové vody nebo malování dílny a kanceláře za pomocí štětců a válečku, či montování okapu a osvětlení 

v dílně nesouvisely s auty 

Během této praxe jsem se naučil rychleji se rozhodovat a rozvrhnout práci tak aby časově vyšla a také 

jak vyměnit nějakou součástku v motoru auta nebo jak vyměnit kola u auta. Také jsem si zdokonalil angličtinu a 

rozšířil slovník, jak normálního denního života tak odborný a také se naučil rychleji hledat vhodná slova při 

komunikaci. 

Bydlel jsem v řadovém baráku v krásné a tiché ulici, jenž měl jedno patro a byl takový úzký ale i 

prostorný. Se spolubydlícím jsme měli jeden užší pokoj pro sebe, kde jsme spali na palandové posteli. Paní, u 

které jsme bydleli, nám každý den vařila večeři, oběd jsme si dělali samy ráno po snídani před tím, než jsme šli 

do práce. Ve volném čase jsem byl buď doma, nebo se procházel po městě s přáteli, záleželo na počasí. 

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, letenky, MHD, 

autobus na letiště a z letiště 

Před odjezdem jsem se připravoval na stáž chozením na přípravné 

kurzy, kde jsem vyplňoval papíry, kde byla cvičení, a rozšiřoval slovní 

zásobu a zlepšoval výslovnost. 

Dle mě se stáž vydařila a jsem rád, že jsem měl příležitost a mohl 

vykonat svoji měsíční praxi v zahraničí a tak poznat cizí kulturu, 

architekturu, krajinu a poznat nové lidi. Díky této zkušenosti bych 

v budoucnu uvažoval o najití zaměstnání také v zahraničí. 



 

 

Daniel Šabatka, Abtech Precision Ltd, Irsko 

 

 Moje stáž se konala v irském městě zvaném Sligo, které leží na severozápadě Irska. Na stáži jsme strávili 

celkem 4 týdny. 

 Stáže jsem se mohl zúčastnit díky Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a projektu 

Erasmus+. 

 Pracoval jsem ve společnosti Abtech Precision Ltd, která se zaměřuje na zakázkovou kovovýrobu a 

zpracování oceli. Firma operuje v malé výrobní hale, kde vlastní několik obráběcích center a obráběcích strojů. 

Ve firmě aktivně pracuje zhruba 20 zaměstnanců. Všichni jsou velice milí a ochotní. 

 Mým pracovním úkolem bylo obsluhovat CNC frézky, což zahrnovalo volení příslušných programů k dílům 

podle zakázek, připravení všech nástrojů pro daný program, nastavení nulových bodů těchto nástrojů, provedení 

simulace programu, následné zhotovování zakázek, pravidelná kontrola rozměrů dílů (u většiny zakázek jsem 

kontroloval každý 10. kus pomocí přesných měřidel). 

 V Abtechu jsem se naučil, jak zacházet s CNC frézkami, konkrétně od Mazaku  a Hurca. Naučil jsem se něco 

víc o programech, které tyto stroje pohání i o počítačích samotných strojů. Naučil jsem se, jak správně v praxi 

měřit pomocí délkových měřidel. Moji kolegové rádi viděli, že jsem věděl, jak používat některá měřidla, jak 

měnit nástroje ve stroji a že jsem něco věděl o G kódu. 

 Co se jazyka týče, moc jsem si zlepšil a rozvinul svojí technickou angličtinu a také jsem se naučil používat 

irské nářečí, protože irská angličtina je lehce rozdílná od té britské. 

 Byl jsem ubytovaný u postarší paní v malém domku na okraji Sliga. Moje domovní se jmenovala Ina a 

vždycky na nás byla velice milá a hodná, starala se, abychom vždy měli dostatek jídla a pití, popřípadě jestli 

jsme v pořádku. Ke snídani jsme běžně měli cereálie s mlékem nebo nějaké pečivo. K obědu jsme dostávali 

sebou do práce sandwiche a na večeři nám Ina vařila, například řízek s bramborovou kaší, zeleninovou směs 

s masem nebo zapečenou tortillu. 

 Ve svém volném čase jsem po práci chodil do místní posilovny, která byla kousek od centra. V Irsku měli 

velice levné a kvalitní oblečení, takže jsme často chodili nakupovat, případně jsem dělal práci do školy na svém 

laptopu. Bohužel nám zrovna nevycházelo počasí, takže jsme byli pouze na dvou výletech a to na Bowlingu, a na 

prohlídce v Galway. 

 Veškeré naše stravování, ubytování a letenky jsme měli hrazené z grantu. 

 Ještě před odletem na stáž, jsem chodil na přípravné kurzy, kde jsme se dozvídali něco víc o zemi, kam jsme 

měli vycestovat + kurz sloužil jako zdokonalování jazyka.  

 Na stáži jsem se hrozně moc naučil, ať už z jazyka, nebo z praxe a oboru, ve kterém jsem pracoval a 

rozhodně jsem hrozně moc vděčný své škole i projektu Erasmus+, že mi dali tuto obrovskou příležitost. V práci 

na mě všichni byli hrozně moc milí a všechno, o co jsem požádal, mě naučili. 

 Jako svůj největší úspěch ze stáže beru všechny ty zkušenosti, které jsem mohl nabýt, naučil jsem se hrozně 

moc a to beru jako svůj největší úspěch. Za zmínku jistě také stojí fakt, že mi můj šéf nabídl pracovní místo 

v jeho firmě. 

 Poslední den své práce jsem si tiše říkal, jak jsem šťastný, že se mi za celý měsíc práce nepovedlo nic ve 

firmě rozbít. Hodinu na to se mým nedopatřením rozbily dva velice drahé nástroje. Kolegové se nad tím jen 

zasmáli a říkali, ať si z toho nic nedělám, že se to běžně stává. Tímto byla má stáž u konce. 

 



 

 

Jakub Vásondy, Peter motors, Irsko 

 

 

Díky tomu že je naše škola (Stření průmyslová škola technická Jablonec 

nad Nisou) v programu Erasmus+ jsem měl možnost být na 4 týdny v 

irsku. Zde jsem pracoval v polském autoservisu společně s dvěma dalšíma 

studentama, kteří tam byli na zahraniční stáž, avšak na rozdíl ode mne 

byli z Polska a byli to automechanici. V tomhle autoservisu jsem byl 

hlavně jako pomocná ruka, aneb vždycky když někdo něco dělal tak já 

jsem stál vedle něho a pomáhal jsem mu se vším, co potřeboval. 

 

Díky tomu kde a jak jsem pracoval, jsem se získal tolik zkušeností, že teď teoreticky vím jak opravit cokoliv na 

autě. Zároveň jsem si mohl vyzkoušet v praxi angličtinu, ale hlavně jsem se naučil celkem dost porozumět 

polskému jazyku. 

 

Ubytován jsem byl společně se svým spolužákem u páru důchodců, kteří se 

o nás starali skoro jako o svá vnoučata. Tudíž jsme jídla měli tolik, že jsme 

za stáž oba přibrali okolo 8 kg. Náš pokoj byl středně veliký, vytápěný a 

útulný. V našem volném čase jsem prošel skoro celé město, ve kterém jsme 

bydleli a něco málo z jeho okolí.  

S agenturou jsme byli na bowlingu a v obchodní čtvrti nedalekého města. 

Jelikož další výlety s agenturou byly zrušeny kvůli počasí, tak se naši 

ubytovatelé rozhodli, že nás sami někam vezmou, tak jsme s nimi byli u moře a u vodopádů. 

Od Evropské Unie jsme dostali na tuto stáž celkem velký grant, který nám zaplatil letenky, ubytování, stravování 

a kapesné. 

Na stáž jsme se připravovali pomocí kurzu angličtiny, na kterém jsme si rozšiřovali slovní zásobu a k tomu jsme 

ještě dostávali užitečné rady na stáž. 

Celkově musím uznat, že tato stáž byla příjemným zážitkem, hlavně díky lidem, u kterých jsme byli ubytováni a 

kteří se o nás celý ten měsíc dobře starali. 


