
 
 

Jakub Brožek, MrPhone Irsko 

 

Díky naší škole – Střední průmyslové škole technické a programu 

Erasmus+ jsem byl v Irsku v přístavním městě Cork po dobu 4 týdnů.  

Pracoval jsem v kamenném obchodě s názvem MrPhone. Byla to skromná, 

ale velmi rozsáhlá prodejna jakýchkoliv potřeb k telefonům a zároveň i 

servis telefonů a tabletů. Pracoval jsem pouze se svým šéfem. 

Tahle práce mě velmi inspirovala pro mé budoucí povolání. Umím si představit tohle dělat do 

budoucna, minimálně dočasně. Naučil jsem se vyznat se v telefonech a jejich vnitřní 

struktuře, vědět, kam jaká součástka patří a vědět to u každého telefonu. K mým činnostem 

patřila obsluha zákazníků a vedení celého obchodu v jiném jazyce než v rodném, oprava 

telefonů, pájení velmi malých spojů, vyrovnávání doručeného zboží či lepení cenovek.  

Můj šéf byl velmi ochotný a hodný. Pořád jsme si spolu povídali a bavili se o telefonech, o 

irské kultuře a jak to celkově v téhle branži chodí.  

Pro mě tato praxe byla velkou zkušeností, konečně jsem měl příležitost využít angličtinu na 

plno. Rozvinul jsem si i slovní zásobu v ohledu součástek telefonu. Asi největší problém byla 

jazyková bariéra irského přízvuku, na ten jsem si musel zvyknout.  

Ubytování bylo absolutně bezchybné, nemohu nic vytknout. Byl jsem u staršího páru 

v rodině, věk okolo 65 let. Oba byli velmi příjemní a ochotní. 

Strava byla také bezchybná, nemohu si na nic stěžovat  

Výlety spočívaly ve srazu se všemi z okolí a taky jsme si sedli v 

hospodě a povídali jsme o všem co a jak. O práci, jak se nám 

bydlí atd. A vzhledem k tomu, že jsme se viděli vždycky po delší době, tak 

bylo o čem mluvit.  

Na celou stáž mi bylo poskytnuto kapesné na celý měsíc, a to bylo 

nadstandardně dostatečné. Koupil jsem si leapcard, což je v Irsku klasická 

„lítačka“ neboli opus karta. Bylo to jednodušší a praktické.  

Na celou stáž jsem byl ve škole připravován doplňkovými kurzy angličtiny, kde jsme brali to 

nejzbytnější pro pobyt v Irsku.  

Celkově pro mě toto byla výborná zkušenost a jsem velmi vděčný za to, že mi to byla 

poskytnuta a vůbec nelituji toho, že jsem ji využil. Jsem z toho nadšený.  



Největší úspěch bylo navázání kontaktů s mým šéfem, přes kterého jsem měl tyto všechny 

možnosti. A dostal jsem od něj i mírné slevy na zboží, kterých jsem využil na dárky pro své 

blízké.  

 

 



 

Dong Ngoc Long, Mark Murphy Motors Ltd., Irsko 

Byl jsem v Irsku v městě Cork na čtyři týdny. Díky mé průmyslové škole a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v autoservisu Mark Murphy Motors Ltd., kde spravují většinou německá auta 
jako třeba BMW, Audi, Porsche, ale i značku Volvo atd. Ve firmě jsou mechanici, sekretářka a 
zkušební jezdec, který jezdí s autem, co je po opravě a pak to ohodnocuje. 

Můj úkol byl pracovat v servisu. Zvedal jsem auta na zvedáku, sundával kola a pomáhal 
kdykoliv, když mechanik cokoliv potřeboval. Pak jsem taky dělal samostatně úkoly jako třeba 
výměnu brzd, kol nebo filtrů. 

Atmosféra pracoviště byla vždy veselá, ale zároveň velmi pracovitá. Nikdy nebyl den, že 
bychom neměli dost co na práci. S každým byla zábava, i když někteří spolupracovníci nebyli 
zrovna nejmladší. A můžu říct, že s šéfem jsem si rozuměl nejlíp, a právě on mě ukázal a naučil 
hodně o Irsku. Doteď si s šéfem píšu přes Instagram. 

Jeden z hlavních bodů stáže bylo taky zlepšit jazykové dovednosti. Musím uznat, že se mi 
v Irsku za tu dobu velmi dobře zlepšil poslech angličtiny, ale i ostatní dovednosti. Další klíčové 
zkušenosti byly ty, že jsem na stáži nasbíral hodně dovedností, měl jsem příležitost být 
v profesionálním autoservisu, a tak jsem se toho taky o něco víc naučil. 

Ohledně ubytování jsem byl v irské rodině a měl jsem na každý den zajištěné snídaně, lehký 
oběd a pořádné večeře. Spal jsem v samostatném pokoji jen pro mě. A od té rodiny jsem měl 
i wifi, takže žádný problém. Na každý víkend jsem měl nějakou aktivitu. Jako třeba vyzkoušet 
a poznat něco nového ve městě nebo výlet do jiného města.  

Celkově bych vám to doporučil! Budete to brát jako praxi a zároveň exkurzi v zahraničí. A 
nebojte, na stáž budete dobře připraveni. Budete mít přípravné kurzy, kde vás připraví na 
angličtinu nebo taky kulturu a na životní styl toho daného státu. S penězi si taky nedělejte 
velké starosti, protože je to hrazeno z projektu.  

Nejlepší bylo to, že jsem si s šéfem tak dobře rozuměl, a dokonce jsem ho nalákal do Česka 
takovým způsobem, že mu budu muset udělat průvodce, až sem přiletí.  

 

 



 

 
 

Ota Dvorský – Pc Maestro, Ireland 

 

Na území Irska jsem byl pobýval 1 měsíc, na území západnějšího Irska v Cobhu což je 

nedalekým sousedem města Cork, kde jsem pracoval. 

Děkuji, Střední průmyslové škole technické Jablonec nad Nisou za to, že jsem mohl 

absolvovat tuto nezapomenutelně naučnou stáž se nezapomenutelnými zážitky. Taktéž 

děkuji Erasmu+. 

Pc Maestro, byla menší společnost plná velice milých a až někdy moc morálních 

pracovníků, velikost týmu byla 4 lidi + já. Společnost Pc Maestro se zaměřovala na 

počítače. Vše od jejich servisu po sestavování nových počítačů. 

Mé pracovní úkoly byly hlavně z oboru IT, naučil jsem se spoustu nových věcí a 

technických dovedností, které bych v jiné společnosti pravděpodobně nezískal než právě 

v PC Maestro. Od instalace softwaru až po sestavování Pc. 

Atmosféra na pracovišti byla vždy skvělá. Každý ve firmě byl velice důležitý, včetně mě.  

Naučil jsem se pracovat s lidmi, jak opravit počítač, jak nainstalovat antivirus, jak aktivovat 

Windows, jak vyměnit všechny části počítače. 

Osobně a sám na sobě jsem nepozoroval větší zlepšení v mluvené a psané angličtině, 

zato test od OSL (Online Linguistic Support) říká že jsem se silně zlepšil, určitě mi pobyt 

dodal šance praktikovat angličtinu. 

Ubytování bylo skvělé má místnost byla cca 4×3 metry, 2,5 metru do stropu, a však 

vybavení plně odpovídalo, jedna velice pohodlná postel, jedna skříň a jeden velice 

prostorný noční stolek s umělou květinou v překrásné váze. Obědy mě vždy chutnaly 

večeře byly vždy menší o to však lépe chutnaly. 

Měl jsem z grantu hrazeno ubytování, stravování, MHD, kapesné i letenky. 

Na tento zájezd jsem se připravoval každou středu a čtvrtek na kurzech od naší školy 

všechna úcta paní Jiříčkové, na ranních kurzech jsem se naučil opravdu hodně. Má 

mluvená angličtina se velice zlepšila. 



 

Stáž byla výborná plna skvělých zkušeností a skvělých zážitků určitě pokud máte možnost 

jeďte do jedné z nejlepších zemí co jsem měl tu možnost navštívit kterou Evropa může 

nabídnout. 

 Od firmy Pc Maestro se mi dostalo spoustu nových zkušeností jak pracovat a jak dělat s 

počítači a jak se sebou naložit zároveň mi to dalo spoustu sebevědomí a dlouho 

vyžadované fyzičky. 

Překvapilo mě, jak moc krásný byl Irský venkov a jak hrozný byl okraj měst. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

Ondřej Hanslian, Pawels Automechanics, Irsko 

Byl jsem na měsíční stáži v Irsku ve městě Cork.  

A to díky naší škole: Střední průmyslová škola technická a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v autoservisu s názvem Pawels Automechanics, kde provádí veškerý servis a 
opravy vozidel. Servis nebyl nijak velký, pracovali zde tři lidé. Šéf servisu se staral o odtah aut 
do servisu a opravy aut. Jeden pracovník dělal opravy a servis a ten druhý jezdil pro náhradní 
díly do aut.  

V práci jsem dělal servis automobilů, tj. výměnu oleje, všech filtrů, nových žárovek a výměnu 
brzdových destiček. Taky jsem dělal menší opravy jako: promáčklý blatník, nebo nefunkční 
stěrače. Taky jsem někdy uklízel autodílnu, kde jsem pracoval, a třídil jsem nářadí.   

Atmosféra na pracovišti byla přátelská, komunikace byla trošku složitější, jelikož to byli Poláci 
a neuměli moc dobře anglicky.  

Vše, co jsem na stáži dělal, bylo pro mě úplně nové, nikdy jsem na autě nic nedělal. Byla to 
pro mě dobrá zkušenost.  

Bydlel jsem u rodiny, která byla moc hodná a oba byli ochotní mi se vším pomoci. Každý den 
mi vařili a hodně jsme spolu 
komunikovali.  

Ve volném čase jsme objevovali 
krásy Irska a ochutnávali dobrá jídla.  

Z grantu jsme měli hrazené 
ubytování, stravování, kapesné a 
letenky.  

Před odjezdem na stáž jsme se 
připravovali chozením na kurzy 
angličtiny, kde jsme procvičovali 
převážně mluvení.  
Jsem rád, že jsem na stáž jel. Byla to 
dobrá zkušenost a celkově jsem si pobyt v Irsku užil. Práce mě bavila a vydařilo se i počasí.  

Největší zážitek byl den svatého Patrika.  

 



 

 

Štěpán Skalický – Dave Kelleher Mechanics – Irsko 

Díky programu Erasmus+ a naší škole jsem mohl strávit 4 týdny v Irsku ve městě Cork. 

Pracoval jsem ve firmě Dave Kelleher Mechanics, která se zabývá servisem osobních 
automobilů, ale její hlavní zaměření je výměna brzd. Pracoval jsem přímo 
s majitelem firmy, kterému jsem byl vždy k ruce. 

Na stáži jsem naučil, jak funguje spousta věcí, naučil jsem, jak se například 
mění kompletní náprava, což znamená, že se musí sundat kola a kompletně 
rozebrat brzdná soustava a pružiny a poté se až dá sundat náprava, na které toto 
všechno leží. Dále jsem dělal pomocné práce a úkoly jakožto doplňování oleje 
a vody do ostřikovačů. Naučil jsem se a zjistil, jak se vymění olejový filtr a kde 
u konkrétní značky auta se filtr nachází. Výměnu pneumatiky jsem už uměl, ale zde 
jsem se zdokonalil v rychlosti a efektivitě. Dále jsem vyměňoval vzduchové filtry. 
Naučil jsem se spoustu věcí i teoreticky, jak co funguje například, jak funguje 
spojka, jelikož jsem i mohl na motoru sledovat, jak auto reaguje nebo jak pracovat 
s diagnostickou soupravou. 

Na pracovišti byla příjemná atmosféra s majitelem jsme si neustále povídali o všem 
možném. 

Co se týče jazyka, rozhodně se naučíte technické pojmy (slang také), plynulost se vám také 
určitě zlepší. Už mi nedělá takový problém skládaní vět a gramatika. 

Ubytováni jsme byly ve dvou. Rodiny jsou milé a velice ochotné. Paní domácí nám pomáhala 
i s chybami v angličtině a vždy nám pomohla ji napravit. My měli štěstí, že jsme měli v pokoji 
elektrické topení, ale jinak je důležité být připraven na zimu a mít s sebou dostatek teplého 
oblečení. Co se týče stravy, mají velké snídaně, malé obědy, spíše svačiny, a pak hlavní jídlo 
dne je až večeře. 

Ve volném čase jsme prozkoumávali město a poznávali místní kulturu. Byli jsme se podívat i 
za kamarády v druhém městě Mallow, které je asi 30 minut od města Cork.  

Vše jsme měli hrazeno z grantu (letenky, ubytování apod.), takže s penězi si nemusíte dělat 
starost. A jelikož vám rodina zařídí stravu, můžete si z peněz, které dostanete, koupit co 
potřebujete. 

Před samotnou stáží jsme měli několik přípravných hodin v rámci angličtiny 
(2x týdně), kde jsme probírali města kam jsme měli jet, gramatiku a slovní 
zásobu. Kurzy byly přínosné ke stáži. 

Z mého pohledu se stáž velice povedla a jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit, 
dalo mi to hodně zkušeností a hlavně motivaci. 

Na závěr bych řekl, že pokud budete mít to štěstí, tak se připravte na to, že se 
vám o oleji a brzdách bude zdát i po tom, co se vrátíte domů. 



 
 

Daniel Vrňák, Quick Electrician Cork, Irsko 

 

Pracoval jsem v Irsku, konkrétně v druhém největším 
městě Irska Corku, a to 4 týdny. 
 
Na stáž jsem se dostal díky spolupráci naší 
Průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou a 
programu pro školy Erasmus+. 
 
Pracoval jsem pro malou firmu se dvěma 
zaměstnanci zvanou Quick Electrician Cork, která se 
zabývá opravou elektrických spotřebičů, elektrickými 
ohřívači vody, rozvodními skříněmi, kabeláží, 
osvětlením, elektroinstalací apod. Firma měla pouze 
2 zaměstnance a to byl její šéf a pracovník. Většinu 
práce dělal onen pracovník a šéf mezitím vyřizoval 
finanční stránku zakázky, nebo další zakázky, avšak 
ne vždy tomu tak bylo a práce pro něj nebyla cizí.  
 
Pracoval jsem zejména na elektroinstalačních 
pracích. Natahoval jsem nové kabely, a to i jak do 
zdi, tak mimo ni. Zapojoval jsem nové zásuvky, opravoval a vyměňoval jsem ty staré. 
Vyměňoval a zapojoval jsem vypínače. Zapojoval jsem osvětlení, venkovní i vnitřní. 
Zajištoval jsem bezpečnost elektroinstalace. 
 
Můj zaměstnavatel a hlavně jeho pracovník byly velmi milí a ochotní. Většinou jsme se 
dohodli na čase, sešli se a bylo mi vysvětleno, co daný zákazník potřebuje.  Po příjezdu na 
místo mi bylo řečeno, co bude potřeba za materiál a nástroje a na pracovišti detailně popsáno, 
co mám dělat a jak. 
 
Díky této zkušenosti jsem se naučil, jak to chodí s elektro systémy v jiných zemích, způsoby 
práce a organizace na pracovišti a soběstačnosti. 
 
Díky stáži jsem se zlepšil hlavně v anglickém jazyce, především jsem se díky stáži naučil lépe 
vyslovovat, nové pojmy a především odborné názvy, které se mi do oboru budou rozhodně 
hodit.  
 
Byl jsem ubytován u jedné rodiny, která se skládala z matky a syna, který byl ve stejném věku 
jako já. Rodina byla strašně hodná, ochotná a respektující. Dbaly na mé soukromí, ptali se, co 
a jak, a vše co jsem potřeboval, mi poskytli a se vším mi pomohli. 
Dalo se s nimi povídat skoro o všem a nikdy se mě nesnažili přesvědčit, že jejich názor je 
lepší atd. Každý den mi dali k snídani, co jsem si řekl. S sebou do práce jsem dostal sendvič 
s ovocem a pitím a večer na mě doma čekala velká a teplá večeře. Vše bylo zaplaceno 
z grantu na stáž, takže nebyla potřeba si nic k jídlu kupovat, pouze když byla chuť. 
 
Ve volném čase jsem navštěvoval město, Cork, prohlížel si místní obchody a tržiště. Prohlížel 
jsem si okolní krajinu a architekturu Irska a navštívil jsem moře. Na výletech jsme byli o 



víkendech a to hlavně v městě. Společně s celou skupinou z města a paní učitelkou/učitelem 
jsme navštívili historické centrum města Cork, místní anglický trh a poté zamířili do hospody. 
Vše jsme si mohli hradit z peněz, které jsme dostali na stáž jako kapesné. 
 
Z počátku jsem se bál, že moje angličtina není nejlepší a že se nedomluvím, ale to nevadilo, 
jelikož jsem před odjezdem dělal takzvané OLS testy z angličtiny, které probíhaly způsobem 
vyplňování různých testů na internetu, a to jak písemných, tak i slovních a poslechových. 
Díky těmto testům jsem se dozvěděl, jak na tom s angličtinou opravdu jsem a něco málo se i 
přiučil.  
 
Celkově jsem byl se stáží spokojen, zejména že jsem měl vše placené a předem 
zorganizované. Přiučil jsem se novým věcem a naučil se nové kultuře a způsobům života. 
Moje hostící rodina byla na stáž jako dělaná a přímo úžasná, takže jsem si na pobyt u nich 
nemohl stěžovat. 
 
Nejvíce jsem hrdý na to, že jsem se naučil pracovat v něčem jiném než doma a přiučil se 
sociálním stykům s cizími lidmi a hlavně mluvícími cizím jazykem.  
 
Upřímně jsem byl zaujat některými věcmi v Irsku, jako je někdy až moc komplikované řešení 
problémů anebo přesně naopak. 
 


