
 
 

Libor Drobník, Cork TV Service, Irsko 

Byl jsem na stáži v Irsku, v městečku s okolo 100 obyvateli jménem Doneraile, na 4 týdny. 

To vše jsem mohl zažít díky naší škole a programu Erasmus+. 

Jméno organizace, ve které jsem pracoval, se nazývala Cork TV Service. Náplň jejích činností 

spočívala v tom, že zákazník zavolal, sdělil co má za problém, většinou ohledné televize či 

satelitu - a za pár dní jsme přijeli, splnili zakázku a odjeli na další práci. Ve firmě jsem, kromě 

majitele, pracoval já a jeden člověk, jelikož firma potřebovala někoho na výpomoc. 

Moje úkoly byly montování, sestavování a instalování satelit, montování, sestavování a 

instalování antén, řezání kabelů do požadovaných délek, řezání kabelů pro nainstalování 

potřebných konektorů, testování signálu jak satelitu, tak i antény, připojování antén a satelitů. 

Dále jsem dělal ladění televizorů, vrtání děr do stěny buď pro vedení kabelů skrz zeď nebo pro 

podložky na které se přidělávaly televize. 

Atmosféra byla fantastická. Jelikož jsem si se svým šéfem povídal pořád, a nebyl čas kdy jsme 

si nepovídali, a jelikož to byl Polák a neměl ten tvrdý irský přízvuk, tak jsme si rozuměli skvěle.  

Zlepšil jsem se v anglickém jazyce jak v porozumění, tak i v mluvení, schopností reagovat 

apod.  

Byl jsem ubytován sám v malém domku s rodinou o čtyřech členech. Všichni byli milí a řekl 

bych, že jsem se cítil jak doma. Ale nebylo to ono, jelikož tolik věcí mají jinak či dělají jinak… 

Například jejich největší jídlo je večeře, takže ze začátku si na takový obří porce musíte 

zvyknout. Jelikož když říkám obří porce, tak vážně myslím obři nebo aspoň u mojí rodiny to 

tak bylo. Dělal jsem si snídaně, nejčastěji cereálie s mlékem, oběd jsem neměl zajištěn, ale měl 

jsem povoleno si dělat jídlo k obědu, což byly bílé toastové chleby s máslem a šunkou, jelikož 

jiné pečivo tam nemají. 

Ve volném čase jsem chodil s kamarády ven a v sobotu jsme bývali na výletě s učitelem, což 

byla prohlídka města Cork a potom strávení zbylého času v hospodě. 

Vše, co jsem potřeboval, tak bylo zaplaceno -  ubytování, letenky, stravování a kapesné na věci, 

které jsem si potřeboval koupit. 

Před odletem jsme měli přípravné hodiny ráno v 7, kde jsme se učili slovíčka a fráze, které 

bychom mohli použít. Celý tento kurz byl angličtina B2, takže jsme se aspoň přiučili v 

angličtině. 



Pobyt v Irsku se mi velmi líbil. I když tam byly chyby a drobné nedostatkyi, tak ty 4 týdny 

utekly rychle a klidně bych tam zůstal ještě měsíc či dva, jelikož se mi tam hodně líbilo. Hlavně 

asi kvůli té rodině, která byla asi ta nejlepší ze všech stážistů, kteří se účastnili. 

 



 
Michael Fišer, Circle K Mallow, Irsko 

Do Irska jsem se dostal díky projektu Erasmus+ v rámci studia na své škole (Střední 
průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou). Moje stáž trvala čtyři týdny, Dostal jsem se 
do krásného městečka jménem Mallow. 

Celé čtyři týdny jsem pracoval na benzínové stanici Circle K. I přes to že moje pracovní náplň 
byla pro mě zcela nová, tak jsem byl rád, že jsem se mohl účastnit této stáže. Na benzínové 
stanici jsem se první týden seznamoval s personálem a učil se, jak tam věci chodí. Po týdnu 
zaučování jsem se konečně dostal k samostatné práci a už na mě nikdo nekoukal. K mojí 
pracovní náplni patřilo třeba zásobování na sklad, nebo doplňování zboží na prodejnu. 

S mými kamarády ze školy jsem bydlel v menším městečku Mallow. Bydlel jsem v rodinném 
domě s manželským párem a jejich malým synem. Rodina se o nás dobře starala. Líbilo se mi, 
že jsme se u nich vážně mohli chovat jako doma. Jejich potraviny nám byly normálně dostupné. 
A když jsme si chtěli něco vzít, ani jsme se nemuseli ptát a mohli si to normálně vzít.  

Další nádhernou věcí byla ta, že městečko je opravdu tak akorát velké a z jedné strany na druhou 
se pěšky dostanete cca během 45 minut. Důležité je i podotknout, že jim tam pěkně fungují 
vlakové spoje a městečko Mallow se nachází jen kousek od druhého největšího města Cork, 
kam se vlakem dostanete během 35 minut. 

Dle mého se stáž vydařila a jsem rád, že jsem měl příležitost si vyzkoušet měsíční praxi 
v zahraničí, a tak poznat novou kulturu, architekturu a poznat nové lidi. 

 

 



 
Lukáš Hájek, Alan Sheill electrical services 

 

Na stáži jsem byl v Irsku, kde jsem bydlel v malém městečku, které se 

jmenuje Doneraile a nachází se v provincii Munster. Na stáži jsme 

strávili 4 týdny.  

Stáže jsem se mohl zúčastnit díky Střední průmyslové škole technické v 

Jablonci nad Nisou a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem s živnostníkem, který se zabývá hlavně domovní elektroinstalací, ale také ho 

volají k mnoha opravám generátorů páry pro parní sauny a opravám spotřebičů v řetězci 

rychlého občerstvení. Pracoval jsem s dvěma pány, tím živnostníkem a jeho 

spolupracovníkem, který dělá elektrikáře teprve 2 roky. 

Pracoval jsem na různých místech, např. na stavbě, kde se dělala kompletní elektroinstalace. 

Tam jsem zapojoval světla, vypínače, zásuvky, tahal kabely a dělal díry pro elektrické 

krabice. Během práce jsem dostal jeden úkol, který jsem splnil a pak vždy další. Když jsme 

jeli autem někam dál, tak jsem si s mými spolupracovníky povídal třeba o tom, jak je to 

v Irsku s pravidly pro elektroinstalaci a kdo ji může provádět. 

Během stáže jsem se zlepšil v praktických činnostech, naučil jsem se nějaké způsoby, jak to 

dělají v Irsku, a které by se daly použít i tady. Mnoho věcí tam dělají jinak než u nás. Největší 

rozdíl tam je asi v koupelnách, kde nesmí být žádný vypínač ani zásuvka, ale přímo ve 

sprchovém koutě může být elektrický průtokový ohřívač.  

Zlepšil jsem se v porozumění angličtiny. A také mi bylo vysvětleno, jak je to s přízvuky 

v Irsku. Netušil jsem, že je tak velký rozdíl v přízvucích. 

Ubytováni jsme byly ve třech u jednoho pána v městečku Doneraile. Pán nás každé ráno vozil 

do práce. Ke snídani jsme si mohli udělat, co jsme chtěli. Já jsem si dával cereálie nebo 

toustový chléb s marmeládou nebo nutellou. K obědu nám dávali toust třeba se šunkou a 

sýrem, pití a nějakou sušenku. K večeři pán občas vařil nebo přinesl pizzu a hranolky.  

Ve volném čase jsem chodil na procházky třeba do Mallow, které je vzdálené asi 10 km od 

Doneraile nebo do parku přímo v Doneraile. Každou sobotu jsme jezdili vlakem do Corku, 

kde jsme se potkali s učiteli a prošli se po městě. 

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. 

Jsem rád, že jsem mohl jet na stáž a vyzkoušet si, jestli se jsem schopen dorozumět v cizí 

zemi. Podle mě se stáž vydařila a klidně bych jel znovu. V práci mi bylo my nabídnuto, že do 

Irska klidně můžu v budoucnu přijet pracovat a že mě tam klidně i někde ubytují.  

 



 
 

Jandák-Londis-Irsko 

Na stáži jsem byl v Irsku, přesněji v městě Mallow, ale bydlel jsem v menší vesničce 

Doneraile. Moc děkuji Střední průmyslové škole technické a Erasmus+ za možnost 

vycestovat do zahraničí. 

Pracoval jsem na malé čerpací stanici Londis v naší vesničce, která byla zároveň spojena 

s potravinami. Nejdříve jsem byl ve skladu a obchodě. Třetí a čtvrtý týden jsem pracoval jako 

údržbář. 

Mou hlavní náplní bylo zpočátku vykládání dodávek a následné 

přenesení zboží do skladu a poté doplňování zboží v obchodě. 

Občas jsem i uklízel. Má pracovní později byla o něco zajímavější. 

Zde jsem se naučil spoustu nových věci v oboru údržby. Dělal jsem 

různé zednické práce spojené s rekonstrukcí prostor a práce spojené 

s elektroinstalacemi. Zkusil jsem i nějakou práci s většími 

konstrukcemi. 

Atmosféra na pracovišti byla skvělá. Celkově lidé v Irsku jsou 

mnohem příjemnější než v Česku. V anglické jazyce jsem se dle mého rozhodně zlepšil a ke 

konci jsem ani neměl takový problém se dorozumět s lidmi, co měli irský akcent.  

Ubytování bylo super. Moc jsme si sice s pánem, u kterého jsme, 

bydleli nepopovídali, ale byl to super chlap. A většinou nevařil, ale 

objednával jídlo, takže to bylo dobré. 

Ve volném čase jsme moc dělat nemohli, protože naši vesničku 

jsme prošli za 2 dny a autobus jezdil jen dvakrát denně. Tak jsme 

čas využili hraním karetních her, degustováním místních nápojů a 

vařením.  

Samozřejmě mi bylo z grantu hrazeno ubytování, stravování, kapesné i letenky. 

Před odjezdem jsem se musel tvrdě připravovat chozením na přípravné kurzy, kde jsme se 

snažili zlepšit naši angličtinu a dozvědět se něco o kultuře Irska. 

 

 



Za mě se stáž v celku vydařila a naučil jsem se spoustu nových věcí, a to i 

mimo obor, ale bůh ví, kam mě život zavede. Můj rozhodně největší 

zážitek byl ze dne svatého Patrika, kde jsme se šli podívat do Corku na 

průvod.  

                                  



 
 
Matěj Kašpar – Londis – Irsko 

Díky programu Erasmus + a naší škole jsem mohl strávit 4 týdny v Irsku v 

menším městě Doneraile. 

Pracoval jsem ve firmě Londis, která se zabývá marketingem, nákupem a 
rozvojem obchodů a služeb. 
Pracoval jsem přímo s vedoucí obchodu, která mi dávala 
úkoly. 
 
Na stáži jsem se naučil, jak funguje spousta věcí v takovéto 
firmě, naučil jsem, jak správně vykládat zboží do skladů, 
zjistil jsem, kam dávat všechny druhy zboží. Když bylo 

potřeba, tak jsem dostal za úkol doplnil zboží do regálů. Dále jsem se naučil 
orientovat se v systému zlevňování cen, pomáhal jsem dělat zde i nějaké 
pomocné práce jako např. nošení určitého těžkého zboží jako třeba 20kg uhlí 
do aut zákazníků nebo úklid. Zdokonalil jsem se v hledání produktů, které jíž byly po datu 
spotřeby a v hledání zboží, na kterém chyběli štítky. Po chvíli jsem zde věděl skoro vše potřebné 
k chodu této firmy, jako např. kdy se doručují velké objednávky, nebo kam nosit zboží. 
 Na pracovišti byla vždy velmi milá a příjemná atmosféra. S vedoucí obchodu a ostatními 
zaměstnanci jsme si často povídali skoro o všem. 
 
V jazyce se zde určitě zlepšíte, jelikož tento jazyk budete poslouchat každý den a dobře ho 
pochytíte. Naučíte se i nějaké technické pojmy a slang. Určitě cítím zlepšení v anglickém 
jazyce. 
 
Ubytováni jsme byli ve třech. Rodiny jsou velmi milé a ochotné, většinou vám se vším 
pomůžou. V pokoji jsme měli krb, takže nám pan domácí někdy zatopil, ale určitě musíte být 
připraveni na zimu a mít s sebou dostatek teplého oblečení. Co se týče jídla, byly zde velké 
snídaně, k obědu spíše něco malého až večeře byla velká. 

 
Ve volném čase jsme chodili po městě a objevovali nová místa. Několikrát jsme zajeli za 
kamarády do města Cork, které je vzdálené asi 30 minut vlakem od města Mallow. 
 
Vše bylo hrazeno z grantu - letenky, ubytování, kapesné atd, takže s penězi si nemusíte dělat 
starost. A jelikož vám rodina zařídí skoro celodenní stravu, můžete s penězi, které dostanete, 
dělat co chcete. 



 
Před stáží jsme měli několik přípravných hodin v rámci angličtiny, kde jsme probírali gramatiku 
a slovní zásobu. Kurzy byly přínosné ke stáži a fungovaly i jako doučování. 
 
Myslím si, že stáž se vcelku povedla. Jsem rád, že jsem dostal příležitost se zúčastnit, určitě mi 
to dalo hodně nových zkušeností.  
 
Jako největší úspěch beru ten, že jsem si zkusil něco nového, a to ještě v cizině. Hlavně jsem 
rád za to, že jsem si procvičoval angličtinu každý den. 
 

 



 
Antonín Lakomý, National electrical wholesale Mallow, Irsko 

Byl jsem na stáži v Irsku ve městě Mallow na 4 týdny. Dostal jsem se tam, protože Střední 
průmyslová škol technická v Jablonci nad Nisou je zapojená v programu Erasmus+. 

Celý měsíc jsem pracoval v obchodu s potřebami a náčiním pro elektrikáře National electrical 
wholesale Mallow. Byl jsem se stáží spokojen. Ve firmě jsem se první dny seznamoval s 
pracovištěm a ostatními pracovníky, ale další dny jsem už pracoval stejně jako ostatní. Mezi 
mé úkoly patřilo například vybalování a naskladňování zboží a příprava zboží k expedici. 
Naučil jsem se také vycházet lépe s lidmi a celkové komunikaci v anglickém jazyce. 

Bydlel jsem v městečku Mallow, které se nachází nedaleko většího města Cork. Byl jsem 
ubytován v rodinném domě manželského páru s jedním dítětem. Měl jsem zařízenou stravu 
(snídaně, balené obědy a teplé večeře). Jelikož jsem práci měl jen pár minut od domu, dopravu 
jsem řešit nemusel, a tudíž mi zbylo více kapesného od na jiné účely. 

Ve volném čase jsme spolu se spolužáky procházeli a objevovali město Mallow a o víkendech 
jsme měli od školy zařízené výlety do města Cork. I když nám někdy počasí nepřálo, tak jsem 
si výlety velice užil. Navštívili jsme zde katedrálu svatého Fina Barreho a i několik kostelů.  

Dle mě se stáž vydařila a jsem rád, že jsem měl příležitost a mohl vykonat svojí měsíční praxi 
v zahraničí, a tak poznat novou kulturu, architekturu a poznat nové lidi. 

 

 

 



 
 

David Markvart, Kaery Car Sales, Irsko 

 

Zdravím, chtěl bych se podělit o své zážitky z Irska, které jsem zažil za celý pobyt v této zemi 
díky naší škole: Střední průmyslové škole technické Jablonec Nad Nisou a také díky 
programu Erasmus+. 

Na začátek bych rád zmínil, že jsem zde byl na měsíční praxe v rámci školy, což jsou mimo 
jiné 4 týdny. Bydlel jsem v destinaci s názvem Mallow, což je malebná vesnička nedaleko 
Corku s přibližně 12,5 tisíci obyvateli. 

Mojí měsíční práci jsem si odpracoval v autoservisu a 
zároveň prodejně aut s názvem Keary Car Sales of 
Mallow limited. Náplní celé práce byla oprava, výměna 
součástek, úklid a čištění automobilů. Firma podniká v 
automobilovém průmyslu především s auty se značkou 
Hyundai, ale přijímají i jiná auta, která následně zkontrolují a popřípadě, 
pokud je nutno, tak opraví. V celé firmě se nachází přibližně 20 
pracovníků s tím, že každý má jiné pravomoci a jinak rozdělenou náplň 

práce – automechanici, prodejci, uklízečky a lidé, kteří domlouvají servis ostatních aut. 

Mou pracovní náplní byl servis a potřebné opravy aut. Důležitou součástí byla výměna 
pneumatik, brzdových destiček, kotoučů, vzduchových a olejových filtrů, stěračů, klik u dveří 
auta, doplnění oleje, vody do ostřikovačů a mnoho dalšího. Byli dny, kdy jsem 
se skoro nezastavil a byl jsem za to opravdu rád, protože jsem se naučil 
opravdu hodně. 

Všichni pracovníci byli neskutečně ochotní, a pokud mi něco nešlo, tak hned 
přiběhli na pomoc, se vším pomohli a všechno vysvětlili. 

Určitě jsem pochytil mnoho nových slovíček, ať už v odvětví automobilovém, 
tak i v běžné mluvě, kterým jsem měl první týden velký problém rozumět, ale čím rychleji 
plynul čas, tak se moje angličtina začala zlepšovat. Především jsem začal rozumět, co mi 
říkají. V Irsku většina lidí mluví dost rychle a ze začátku je těžké se aklimatizovat a pochopit 
tak jejich styl anglického jazyka, který se od angličtiny ve škole trochu liší. 

Ubytování jsem měl přibližně 5 minut od práce, za což jsem byl ohromně rád. Rodina, se 
kterou jsem bydlel, byla moc milá a ochotná. Paní nám pravidelně prala, občas nám koupila 
nějaké sladkosti a zařídila nám kola, abychom se mohli projet po městě. Mimo jiné jsme měli 
zařízené ubytování, stravování, kapesné, MHD i letenky, které byly už hrazeny od programu 
Erasmus+. 

Ve volném čase jsme byli často v Corku, což je město, které je 30 minut vlakem od Mallow. 
Občas jsme se šli jen tak projít do krásného parku, který je v Mallow, anebo si zahrát basket 
na hřiště. A většinou se k nám přidali místní kluci, kteří si s námi zahráli.  



Před odletem jsem chodil do školy na přípravné hodiny, ve kterých jsme si procvičovali 
angličtinu a učili nová slovíčka. 

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a měl jsem možnost se podívat někam do zahraničí, a že 
jsem si tam mohl zkusit i pracovat a objevit novou kulturu a návyky ostatních lidí a poznat 
nové přátele. Velkým příjemným překvapením bylo, že když jsem odcházel z firmy a později 
i od rodiny, tak mi bylo řečeno, že pokud někdy přijedu do Irska, ať je určitě přijdu navštívit. 

 


