
 
 

Martin Hamar, NU10 Repairs, Irsko 

 

Díky Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni a programu Erasmus+ jsem byl 

od 17. 6. 2022 na stáži v Irsku na čtyři týdny, konkrétně ve městě Cork. Pracoval jsem v podniku 

NU10 Repairs, který se zabývá opravami mobilních telefonů, tabletů, notebooků a herních 

konzolí, jejich prodejem z druhé ruky a prodejem příslušenství k nim. 

 V podniku jsme byli celkem tři: majitel, já a jeden spolustážista. Majitel se soustředil 

na vlastní provádění oprav, zatímco my jsme obsluhovali zákazníky a evidovali je, požadované 

opravy a platby. Občas mi majitel zadal jiné úkoly, jako například evidence zboží, vytváření 

cenovek a značek, instalace Windows 11 na notebooky, výměna součástek notebooků či pomoc 

s jinými opravami. Několikrát jsem také šel k dodavateli pro součástky, které náš podnik 

potřeboval urgentně. Atmosféra na pracovišti byla pohodová, jelikož s námi byl majitel velmi 

spokojen. 

  

Co se týče ubytování a stravování, tak jsem byl velmi spokojen. Byl jsem ubytován u 

milého staršího páru v Bandonu a jídlo bylo dobré. Každý den jsem měl snídani, oběd ve formě 

sendvičů, ovoce a menších sladkostí a teplou večeři, která byla hlavním jídlem dne. Ubytování, 

stravování, MHD, kapesné a letenky byly hrazeny z grantu. Ve volném čase jsme se skupinou 

jeli na výlety k hradu Blarney, do Cobhu, Kinsale a okolí a k útesům Mizzen Head. Před 

odjezdem na stáž jsme podstoupili přípravné kurzy OLS, kde jsme procházeli lekcemi 

z různých úrovní po dobu minimálně 24 hodin a měli setkání s organizátory. 

 Dle mého názoru byla stáž velmi přínosná, jelikož díky ní jsem si rozhodně vylepšil 

jednak svou mluvenou angličtinu, a jednak schopnost porozumět angličtině ostatních. Zlepšil 

jsem si své technické dovednosti týkající se montáže notebooků a jejich vnitřních komponent. 

Naučil jsem se pracovat se stránkami, které podnik používá k evidenci a rovněž jsem si 

zapamatoval do budoucna velmi užitečný trik pro instalaci Windows 11.  

Myslím si, že by pro mě nebyl žádný problém dlouhodobě žít v anglicky mluvící zemi. 


