Vojtěch Meškan: John Ahern Electrical Irsko
Byl jsme na stáži v Irsku v 2. největším přístavním městě v Cork na tři týdny od 23.9. do
14.10.2017. Na stáž jsem byl vybrán naší školou VOŠ a SPŠE Plzeň spolu s dalšími 25 studenty.
Naše škola měla takové štěstí, že získala grant Erasmus+ na organizaci této stáže.
Já jakožto student elektrotechnické školy jsem pracoval jako elektrikář v místní rodinné firmě, která
se zabývala elektroinstalací v domech a opravou vysokonapěťových prvků v domě a jmenovala
John Ahern Electrical. Dělal jsem různé práce od pracování na stavbách, kde se zaváděla nová
elektřina, která se nejdříve musela vyměřit pak rozkreslit a teprve potom tahat kabely až po opravy
zásuvek, jističů, apod. Já jsem dostal práci, kterou jsem si představoval, že budu dělat, až dostuduji,
takže jsem měl možnost si to vyzkoušet. Tuto práci nebo jí podobnou jsem vykonával poprvé, ale
musím říct, že mě to bavilo, a v budoucnu bych něco v tomto zaměřeni chtěl dělat.
Kolektiv v práci a obecně v Irsku je opravdu přátelský. V práci byli velice ochotní a komunikativní.
I přes mé občasné záseky v angličtině se mnou komunikovali a snažili se mi pomoct.
Musím říct, že jen za tento 3 týdenní pobyt se moje angličtina zlepšila převážně v poslechu cizího
jazyka, ale v mluvení jsem žádnou velkou změnu nepocítil, ale možná je to jen můj pocit.
Bydlel jsem u Sandra Ryan. Bydlení bylo parádní, nemohu si na nic stěžovat. Dostávali jsme
snídaně, svačiny, večeře, že jsem je nemohl skoro ani sníst. Bydleli tu s námi 2 její děti, které byli
velice komunikativní, a rády nám dávaly rady ohledně Corku. Dostali jsme od nich spoustu rad,
kam se jít podívat v Corku.
Bohužel nebylo tolik času, jelikož o víkendech jsme byli na celodenních výletech po okolí jako je
např. Ring of Cary, Clifs of Moher nebo jsme navštívili malé městečko nedaleko od Corku jménem
Kinsale. V týdnu jsem toho moc nestihl, protože když se v práci končí v 17:00 tak nezbývá moc
času na prohlídku okolí. Jediné, co jsem stihl po práci, bylo obejít noční Cork a dát s přáteli
degustační zastávku v nějaké z hospod v Corku.
Peníze z grantu jsem utratil za cestu do Irska a zpět, dále za ubytování a nějaké ty svačiny v práci
nebo na výletě. Samozřejmě jsem nějaké peníze utratil i za MHD v Corku, které není zrovna levné a
ani spolehlivé. Než jsem odletěl do Irska, měl jsem několik přípravných kurzů v angličtině, které
byly zaměřeny na odbornost a kulturu Irska a Corku. Bylo dobré, že jsem se naučil nějaká odborná
slova v angličtině a dozvěděl se něco o místě, kam jedu a navíc jsem si cvičil angličtinu na online
kurzech, které jsme dostali.
Tato stáž byla pro mě opravdu velkou zkušeností, na kterou jen tak nezapomenu. Užil jsem si to tu
nejvíc, jak jsem jen mohl. Bylo to tam vážně super a díky tomuhle se tam chci někdy vrátit anebo
dokonce i žít a pracovat v Irsku.

