
 

 
Robin Beneš – Kelly’s garage – Irsko 

 
Poslední čtyři týdny jsem strávil v hlavním městě Irska, Dublinu. Byl jsem zde v rámci 

programu Erasmus+, do kterého se naše škola již několik let zapojuje. Jedná se o spolupráci, 
která studentům SPŠT JBC umožňuje splnit svou povinnou měsíční praxi prostřednictvím 
zahraniční stáže. Zmíněná stáž je hrazena z fondu EU, včetně kapesného, stáže se tedy může 
zúčastnit kdokoliv.  

Před odletem do Irska jsme absolvovali přípravné jazykové kurzy, díky kterým jsme se 
zdokonalili v angličtině a dozvěděli se více o zemi a jejích zvyklostech. 
 

Pracoval jsem v autoservisu Kelly’s garage. Je to malý rodinný podnik v městské části 
Rathmines. Personál tvořili dva velmi příjemní a vstřícní automechanici, kteří rozhodně 
nepostrádali trpělivost. Oprava automobilů není můj obor a nikdy předtím jsem s auty 
nepracoval, nicméně zaměstnanci mi to neměli za zlé a rádi mi vše několikrát vysvětlili a 
názorně ukázali. Již druhý den jsem byl schopen sám plnit základní úkony jako je například 
výměna oleje.  

V průběhu stáže jsem se naučil např. přezouvat pneumatiky, vyvažovat kola, měnit 
brzdové destičky, vyrovnávat kola a různé další úkony. Ke konci pobytu jsem byl pověřen 
rozebráním motoru a následně jeho sestavením po výměně nefunkční součásti. Získal jsem více 
zručnosti a základní představu o funkci jednotlivých částí automobilu.  
 

 
Mimo pracovních zkušeností jsem se také zlepšil v komunikaci v angličtině. Používal 

jsem ji nejen v práci, ale hlavně ve volném čase. Přebýval jsem u starší dámy, která mi 
poskytovala každý den snídaně a teplé večeře. Naučila mě nové fráze v angličtině, a dokonce i 
několik irských.  

Ve volném čase jsem využíval předplacené leap karty, umožňující neomezené cestování 
po celém Dublinu. Každou sobotu jsme měli společný výlet, který plánoval učitel. Neděle a čas 
po práci byly volné chvíle, které jsem využil k prozkoumávání města a setkávání se se svými 
spolužáky a učitelkou. Učitelský dozor zde zajišťoval plynulý chod a staral se o případné 
stížnosti na problémy v rodině či práci. Já naštěstí žádné problémy řešit nemusel a celou stáž 
jsem si užil. Ostatním mohu tuto zkušenost pouze doporučit. 



 

 
Filip Čmilanský, RedPowerMotorsport – Irsko 

 
Na stáži jsem byl v Irsku ve městě Dublin po dobu 4 týdnů. Stáže jsem se mohl účastnit díky Střední 
průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+. 
 
Pracoval jsem v autoservisu RedPowerMotorsport, kde byl skvělý kolektiv rozhodně nechyběla 
nápomocnost pracovníků také. 
 
Servis, kde jsem pracoval, poskytoval kompletní servisování automobilů, prováděl údržbu i opravy 
vozidel a prováděl kompletní přípravu na STK. Dělal jsem jak práce pomocné, tak jsem měl na starosti 
spravování jejich e-shopu.  
 
Přidával jsem položky, které chyběly, odebíral položky a přidával aktuální, to samé jsem dělal s 
fotografiemi a kategoriemi, do kterých jsem produkty zařazoval. Doplňoval jsem věci ze skladů, 
vytvářel štítky pro kola, ty poté na ně nalepoval a dával na stěnu, aby si zákazníci mohli prohlédnout a 
vybrat. Také jsem poslední týden, ke konci stáže, zaučoval nového zaměstnance, který po mně 
nastupoval na mou pozici. 
 
Pomohlo mi to, že umím rychle psát na počítači, takže jsem neměl žádný problém, až na to, že měli 
anglickou klávesnici, na kterou nejsem zvyklý, takže jsem se musel přizpůsobit. 
 
Majitelé firmy a kolegové mě za moji znalost v angličtině a přístup k práci chválili, také mě potěšilo, 
když mi majitelé firmy sdělili, že kdykoliv opět navštívím město Dublin, tak mě velmi rádi přivítají a rádi 
také zaměstnají. 
 
Naučil jsem se i trpělivosti a větší preciznosti, protože to byla práce se stovkami položek denně. 
 
Rodina, ve které jsem žil byla skvělá, komunikativní a ohledně stravy jsem byl plně spokojen. 
 
Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, kapesné, stravování, letenky a odvoz z letiště a na letiště.  
 
Před odjezdem jsem se připravoval na stáž chozením na přípravné kurzy, kde jsme se zaměřili na 
každodenní mluvu, rozšiřovali slovní zásobu a zdokonalovali se ve výslovnosti. 
 
Velice mě těšilo, že jsem měl možnost komunikovat po takovou dobu v anglickém jazyce a naučit se o 
způsobu žití Irů a zároveň si vybudovat vztahy a kontakty. To platilo i po pracovní době, když jsem 
navštěvoval město, památky a okolí. Setkal jsem se se spoustou lidí, kteří byli jak z Irska, ale i z 
různých koutů světa. 
 
Tato zkušenost mě do budoucna motivovala ve zvažování práce v zahraničí. 
 

          



Jindřich Houdek, Red Power Motorsport, Irsko 
 

V únoru a březnu 2022 jsem absolvoval čtyřtýdenní stáž ve městě Dublin v Irsku. Po celou 
dobu jsem pracoval v autoservisu Red Power Motorsport.   

Stáž jsem mohl absolvovat díky Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou, 
která spolupracuje s programem Erasmus + a tímto bych chtěl za tuto možnost velmi 
poděkovat. 

Pracoval jsem v autoservisu Red Power Motorsport v západní části Dublinu. Autoservis 
nabízí opravy a údržbu většiny značek automobilů, specializuje se též na tuningové úpravy 
vozů a prodává opravené ojeté vozy. V servisu se nacházela karosárna, lakýrna a montážní 
dílna. Pracoval jsem přímo na dílně, kde byl tým přibližně 
20 pracovníků.  Měl jsem možnost přímo spolupracovat 
přibližně s 10 z nich, čímž jsem se seznámil s různými 
typy prací, které se v autodílně prováděly.    

Nejprve jsem pracoval na montážní dílně. Pro montáž kol, 
spojlerů a jiných tuningových doplňků, kde jsem používal 
profesionální nástroje. Měl jsem možnost asistovat i u 
velmi specifických prací jako je seřízení geometrie přední 
nápravy pomocí laserového přístroje, diagnostika vozu 
nebo demontáž motoru vozu, kde se používala 
nejmodernější zařízení.  Často jsem se věnoval přípravě a 
výměně kol. Na speciálním stroji jsem montoval 
pneumatiky na disky a kola jsem následně vyvažoval. 
Poškozené disky jsem připravoval na nové lakování.  

Atmosféra na pracovišti byla velmi přátelská. Každý 
pracovník mi práci vždy vysvětlil a případně mi pomohl nebo poradil. Komunikovalo se 
výhradně v angličtině. 

Vyzkoušel jsem si práci ve velmi moderním autoservisu a určitě si vylepšil manuální 
zručnost. Seznámil jsem se s konstrukcí vozů, a to i u luxusních vozů prémiových značek, což 
nebývá v ČR až tak běžné. Po celou dobu jsem musel s členy týmu komunikovat anglicky. 
Myslím, že jsem se v tom výrazně zlepšil a naučil se i nová slovíčka z oblasti automobilového 
průmyslu. 

Byl jsem ubytován v přátelské rodině. Měl jsem zajištěný samostatný pokoj a výborné jídlo. 
Spolužák bydlel ve vedlejším pokoji. Rodina nás vzala na výlet a doporučila i další 
zajímavosti, které můžeme navštívit. Účastnili jsme se rodinné oslavy, a i zde si procvičili 
angličtinu.     

Ve volném čase jsme uskutečnili několik výletů. Byli jsme na prohlídce pivovaru Guinness, 
na hradě a v zoologické zahradě. Naplánovali jsme si i celodenní výlet na poloostrov Howth. 
V průběhu stáže jsme zažili i svátek svatého Patrika. Viděli jsme velkolepý průvod, ze 
kterého byly patrné irské zvyklosti a tradice, a mohli jsme zažít skutečně výjimečnou 
atmosféru. 

Z grantu programu Erasmus+ jsme měli uhrazeno ubytování a snídani s večeří v rodině, 
letenky, měsíční kartu na MHD i kapesné. Škola nás na stáž dobře připravila. Měli jsme celou 
řadu organizačních schůzek a také rozšířenou výuku angličtiny před odletem. Věděl jsem, do 
čeho jdu a intenzivní angličtina mi také velmi pomohla. 



Zahraniční stáž pro mne byla velká zkušenost a jsem velice rád, že jsem ji absolvoval. 
Dokázal jsem si, že jsem dostatečně samostatný na to, abych mohl delší dobu pobývat 
v zahraničí. Určitě jsem si velmi zlepšil komunikaci v angličtině, poznal Irsko a seznámil se 
s jeho kulturou. Zkušenosti z autoservisu rozšířily a obohatily moje znalosti z odborných 
předmětů a výrobní praxe.  

             



Jakub Martin – Hermitage Motors & Autos, Irsko 
 

Díky naší škole Střední průmyslové 
škole technické Jablonec nad Nisou a 
programu Erasmus+ jsem se mohl 
účastnit stáže v Irsku ve městě Dublin. 

Pracoval jsem ve firmě s názvem 
Hermitage Motors & Autos. Je to 
autoservis, který opravuje auta jak po 
motorové stránce, tak i po vzhledové. 
Dokonce auta i prodávají. Pracovali tam čtyři lidé: šéf, dva mechanici a jeden člověk, který 
měl na starosti bodywork. Já měl za úkol první dva týdny pomáhat pánovi na bodywork 
(připravovat auta na lakování) a druhé dva týdny být s automechaniky. 

První dva týdny jsem měl za úkol připravovat auta na lakování. Musel jsem například 
nárazník zbrousit, aby na něm barva držela, jak má. Poslední dva týdny jsem byl 
s automechaniky, kde jsem měl za úkol vždy něco rozmontovat. Probíhalo to tím způsobem, 
že mi kolega řekl, co a jak a já to udělal. A to samé i při skládání věcí. Samozřejmě si to po 

mně kontrolovali. 

Jelikož na mém pracovišti byl každý zaměstnanec 
z jiného státu, tak ne každý uměl skvěle anglicky, ale i 
tak se s nimi dalo vždy dorozumět. Hodně si ze sebe 
dělali všichni legraci, proto se mi atmosféra na 
pracovišti líbila. 

Mohu říct, že jsem se na stáži naučil hodně novým a 
užitečným věcem. Jako je například výměna oleje a 
výměna brzd. Tyto věci už jsem párkrát dělal, ale tady 
jsem se to naučil pořádně na několika různých autech. 

Naučil jsem se také to, jak správně připravit věci na lakování. 

Už v druhém týdnu jsem si všiml, že jsem se zlepšil v porozumění irského přízvuku 
angličtiny. Ze začátku jsem se styděl mluvit anglicky, 
ale to brzo odeznělo. Viděl jsem na sobě, že umím 
udržet konverzaci i s paní domácí. Byl jsem ubytovaný 
v klidné čtvrti. Měl jsem polopenzi, a to znamená, že 
jsem měl doma snídani a večeři. Paní byla velmi hodná 
a starostlivá, snažila se vždy pomoci. 

Ve volném čase jsem byl na mnoha různých výletech, 
jako je například pobřeží v Bray. Na stáži jsem byl 
v čase, kdy se tady slavil svátek svatého Patrika, takže 
jsem viděl i průvod, který se tady konal po dvou letech. 

Erasmus+ mi hradil ubytování, stravování, MHD, 
kapesné i letenky. 



Před odjezdem na stáž jsem měl ve škole. kurz AJ. To mi přišlo celkem užitečné, protože se 
tam učilo více konverzovat než na klasických hodinách AJ. Také jsem měl povinných 10 h na 
OLS kurzech, které jsou hezky udělané. 

Stáž se z mého pohledu hodně vydařila. Jsem rád, že jsem na stáž jel, protože jsem jel do 
práce, která mě baví i v Čechách. A znatelně jsem se zlepšil v konverzaci v anglickém jazyce. 
I když je Irsko známé svým špatným počasím, tak jsem zrovna já měl to štěstí na dobré 
počasí. 

Za svůj největší úspěch považuji zlepšení v jazyce. 

V zahraničí mě překvapily ceny pojištění aut, které jsou víceméně stejné jako v Čechách, jen 
s tím rozdílem, že je to tady v Eurech. 



 
 

Rudolf Mil - Kelly's Garage - Irsko 

Moje stáž probíhala po dobu 4 týdnů v nádherném městě Dublin v Irsku, do kterého jsem se 

mohl podívat a pracovat tam, díky naší škole Střední průmyslové škole technické v Jablonci 

nad Nisou a projektu v programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v rodinném autoservisu, který je předáván z generaci na generaci, jménem 

Kelly's Garage. Firma poskytuje opravy a servis automobilů od roku 1963. Mojí pracovní 

náplní byla pomoc či práce okolo automobilů například: výměna pneumatik, oleje, filtrů, 

brzdových destiček a kotoučů nebo mytí automobilů a příprava k předání a mnoho dalšího. 

Tyto zkušenosti určitě využiji v budoucnu. Pracoval jsem zde s mým spolužákem, někdy jsme 

pracovali společně, někdy samostatně. Našimi mentory, spolupracovníky a kamarády 

v jednom byli mladí ale zkušení automechanici, jeden pocházel z Brazílie a druhý z Japonska.  

Během pobytu jsem se zlepšil v anglickém jazyce, hovorovém slangu a hlavně v porozumění. 

Irský přízvuk je obzvláště obtížný, někdy pro mě bylo těžké jim rozumět. 

Bydlel jsem společně se svým spolužákem v okrajové části 

Dublinu, zvané Blackrock, bydleli jsme v rodinném domku u 

jedné milé starší paní. Měli jsme jeden pokoj pro dva, byl klidný 

s výhledem na místní hřbitov, přes který jsme si často krátili 

cestu domů. V domě byla hrozná zima, obzvláště večer. V Irsku 

jsou velmi drahé energie, tak se místní snaží ušetřit. Po čase 

jsme si na to zvykli. Dostávali jsme k snídani cereálie s mlékem 

a toustový chléb, večeře byly vždy teplé a syté po pracovním 

dni. Po večeři jsme dostávali vždy čaj a sušenky a sledovali 

s paní pořady v televizi a konverzovali. 

Přes pracovní týden nebylo mnoho času, tudíž většina volnočasových aktivit a výletů proběhla 

o víkendu. Navštívil jsem zde Dublin Castle, zoologickou zahradu a irský pivovar Guinness 

s ochutnávkou a vyhlídkou z jednoho z nejvyšších míst v Dublinu. Dále jsem byl v přístavu 

Dún Laoghaire, ze kterého jsme kromě moře zahlédli i poloostrov Howth. Na tento poloostrov 

jsme naplánovali i celodenní výlet, viděli jsme nádhernou přírodu a útesy, ochutnal jsem tu 

pokrm s názvem Fish and Chips.  

Největším zážitkem byl průvod na Den svatého Patrika. Celkově jsem navštívil mnoho míst, 

restaurací, zažil mnoho zážitků a vtipných a bizardních příhod. 



Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, letenky, MHD a tučné kapesné. Na stáž 

jsme byli připravováni formou doučování angličtiny v brzkých ranních hodinách, pro 

rozšíření a zlepšení slovní zásoby. 

Jsem velice rád, že jsem mohl svou měsíční stáž strávit v zahraničí, poznal jsem jinou zemi, 

místní zvyklosti a tradice, nové lidi a kamarády, získal jsem bohatou zkušenost do života a 

získal zajímavé kontakty. 

 

 

 



 
 

Martin Rucek – Hermitage motors – Irsko 

Na stáži jsem byl v hlavním městě Irska, v Dublinu na 4 týdny. Zúčastnit jsem se mohl díky 

naší škole – Střední průmyslové škole technické - Jablonec nad Nisou a díky programu 

Erasmus+. 

Pracoval jsem v Hermitage motors společně se čtyřmi místními spolupracovníky, kteří byli 

velice ochotní a dokázali mi se vším poradit. V Hermitage motors se převážně kontrolují, 

opravují a lakují auta.  

Moje pracovní úkoly byly takové, že jsem pomáhal ostatním pracovníkům při práci, např.: 

brousil starý lak auta, olepoval auto na lakování, sundával a nandával pneumatiky, měnil 

brzdy a olej u auta. Na pracovišti byl dobrý kolektiv a mluvilo se anglicky. Na stáži se mi 

zlepšila angličtina, zejména v porozumění jiným přízvukům. 

Ubytování u rodiny můžu hodnotit jenom kladně, dostával jsem snídani a teplou večeři, 

dokonce i svačinu do práce. Měl jsem vlastní pokoj, domácí mi vyprali oblečení, kdy jen jsem 

potřeboval, a zkrátka mi řekli, že jestli budu něco chtít, nebo si něco vzít, nemám se ani ptát a 

mám se chovat jako doma. 

Ve volném čase jsem se pohyboval hlavně ve městě a obdivoval místní architekturu a 

pamětihodnosti. O víkendech jsme zavítali na Hrad Dublin, do Dublinské zoo a do místního 

pivovaru Guinness. 

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, MHD, kapesné i letenky. Před stáží byly 

výukové kurzy angličtiny, kde jsme se hlavně připravovali na rozhovory s ostatními lidmi. 

Stáž se mi velice líbila, i přes deštivé počasí jsem si našel aktivity, abych si to tu užil. 

   

 



 

Jan Smutný - Hermitage motors - Irsko  
Díky naší Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+ jsem 

se mohl zúčastnit zahraniční pracovní stáže. Byl jsem na 4 týdny v Irsku v hlavním městě 

Dublinu.  

Pracoval jsem v autoservisu. Jednalo se o profesionální autoservis, který nabízí opravování a 

lakování aut. V práci byli dva hlavní automechanici a jeden lakýrník.  

Protože jsem v tomto oboru nebyl zkušený, tak jsem většinu času dělal práci navíc, ale i přesto 

jsem se naučil hodně nových věcí, např.: výměna oleje s olejovým filtrem a výměna brzd.  

Atmosféra v práci byla velmi přátelská a klidná. S kolegy jsme se domlouvali anglicky, i když 

to někdy bylo těžké, protože nikdo v práci neměl angličtinu jako mateřský jazyk. Zlepšil jsem 

si proto výslovnost a porozumění. 

Bydlel jsem u velmi hodné rodiny a ubytování jsem měl pěkné. Každý den jsem měl 

připravenou snídani se svačinou a po práci měl teplou večeři.  

Volný čas jsem s kamarády trávil buď ve městě nebo objevoval okolí. S vyučujícími jsme byli 

v Dublinské zoo a na prohlídce pivovaru Guinness.  

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, MHD, letenky a dostali jsme na cestu 

kapesné. Ještě před odletem jsem se připravoval anglickými kurzy ve škole, ve kterých jsme 

probírali angličtinu nad rámec normálních vyučovacích hodin.  

Stáž jsem si užil a za mě se vydařila, neměl jsem žádné problémy s ubytováním ani s dopravou 

do práce. Líbilo se mi prostředí, ve kterém jsem byl, a výlety. Největší úspěch byl, že jsem se 

neztratil 😊 

 



 
 

Radovan Svrček, Hermitage Motors, Irsko 

Na stáži jsem byl v Dublinu (Irsko) po dobu čtyř týdnů. Tohoto projektu jsem se mohl zúčastnit 

díky naší škole – Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852 Jablonec nad Nisou - a 

programu Erasmus+. 

Pracoval jsem u Hermitage Motors, který provádí jak běžný servis aut, ale i opravy laku a další. 

Kolektiv je na profesionální úrovni a vládne tu převážně přátelská a uvolněná atmosféra. Možná 

to je díky relativně malému počtu pracovníků, což je podle mého názoru dobře. 

Mé pracovní úkoly byly například výměna kol, oleje, a brzd 

u těch někdy pouze destiček, nebo i kotoučů.  

Myslím si, že mi to pomohlo v porozumění použití různých 

výrobků a součástí, které se učíme ve škole pouze teoreticky. 

Dále beru jako přínos zvýšení úrovně zručnosti a logického 

uvažování.  

Atmosféra, jak jsem již psal, byla velice přátelská a uvolněná. 

Komunikace byla také v pořádku, když někdo potřeboval 

pomoc, tak se naprosto v klidu zeptal.  

Jediné, co mě překvapilo bylo, že se v Irsku dostává týdenní 

plat a ne měsíční jako ve většině států.  

Prvních pár dnů jsem měl samozřejmě někdy problém porozumět, ale po pár dnech bylo vše 

v pořádku a zvládal jsem.  

Ubytování bylo velice hezké. Bydlel jsem v nově zrekonstruovaném domě. 

Nápadů na výlety tu bylo mnoho, navštívil jsem např. pobřeží v Bray, 

to je necelou hodinu vlakem přímo z centra. Také jsem měl kousek od 

místa, kde jsem bydlel, tělocvičnu, takže co dělat v týdnu ve volném 

čase, bylo jasné. 

Příjemné bylo také to, že letenky a ubytování byly hrazené z grantu a na 

cestu jsme dostali kapesné. Před odjezdem nás čekalo několik 

přípravných kurzů anglického jazyka. Hodnotím tyto hodiny pozitivně, 

jelikož bylo vše v ranních hodinách, příjemně jsem si protáhl den. 



Myslím si, že se stáž vydařila a jsem rád za zkušenosti zejména v jazyce a za poznání jiného 

národa. 

V Irsku mě nejvíce překvapila vstřícnost ostatních. 

Můj největší úspěch byl, že jsem nezaspal ani jednou 😊 

 


