
 

 
 

Robin Daníček, NU10 Repairs, Irsko 

 

V létě roku 2022 jsem měl možnost díky Střední průmyslové škole elektrotechnické 
Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2 – Slovany zúčastnit se v rámci Erasmu měsíční stáže v Irsku. 
Místo stáže bylo město Cork, kde jsem také pracoval.  

Pracoval jsem v obchodě NU10 Repairs. Obchod se hlavně zabýval opravami telefonů, 
tabletů, počítačů a různých jiných elektronických zařízení, ovšem také nabízel elektroniku 
z druhé ruky a různé příslušenství. V obchodě jsme pracovali 3: majitel, já a spolužák ze stáže. 
Majitel se staral, aby obchod fungoval a hlavně opravoval, já jsem se ze začátku soustředil také 
na opravy. Avšak pozice mi úplně nevyhovovala, takže po krátké konzultaci s majitelem jsem 
se přemístil na pozici prodávajícího.  

 
Jakožto prodvající jsem samozřejmě musel obsluhovat zákazníky, jinak jsem také 

doplňoval zboží do regálů, dělal evidenci oprav a prodaného zboží a spoustu různých věcí které 
po mě majitel chtěl. Majitel byl milý a bavil se s námi, takže atmosféra na pracovišti byla 
skvělá, pohodová. Během praxe jsem se hodně bavil s lidmi, takže jsem si zlepšil angličtinu, 
hlavně v porozumění, mluvení a celkově takové věci které se člověk ve škole prostě nenaučí. 

 

S ubytováním jsem byl spokojený, byl jsem 
ubytovaný u rodiny ve městě Cobh. Rodina byla skvělá, bydleli jsme v docela malém domě, 
avšak měl jsem vlastní pokoj i koupelnu, takže to nebyl problém. Jídlo bylo jako z hotelu. Ráno 
jsem měl připravené cereálie a svačinu do práce, kde byl nějaký sendvič, ovoce, sladkosti a pití. 
K večeři pak bylo teplé jídlo, což mělo být hlavní jídlo dne.  

Rodině jsem nic za ubytování a stravu neplatil, spolu s kapesným a letenkami to bylo 
hrazené z grantu od EU. Se spolužáky jsme pak každý víkend jezdili na různé výlety, na útesy, 
hrady, pláže, do okolních měst a muzeí. Jednou jsme si také uspořádali závod ve stopování aut 
v Irsku, a můžu jedině doporučit, skvělý zážitek. 

Stáž byla skvělá, pokud dostanete příležitost se Erasmu+ zúčastnit, tak do toho jděte, je 
to zážitek na celý život. Jak jsem se již zmínil nejvíce jsem se zlepšil v angličtině, nejvíce 
v Irsku ale také doma, jelikož součástí stáže byly kurzy v OLS, ve kterých jsem strávil 
dohromady 27 hodin. 


