
 
 

Michael Diviš, PC Maestro, Irsko 

Byl jsem na stáži v Irsku, přesněji ve větším městě jménem Cork, na celý jeden měsíc. Vše jen díky 

škole SPŠE A VOŠ PLZEŇ a programu Erasmus+. Celý program trval 4 týdny.  

PC MAESTRO to je název firmy, kde jsem měl tu možnost 

pracovat, naučit se spoustu nových věcí a poznat nový kolektiv. 

Naplní mé práce v dílně bylo spravovat notebooky, stavět nebo 

čistit PC sestavy, instalovat Windows 10 nebo třeba také jen najít 

správnou nabíječku na notebook. Když jsem pracoval u pokladny, 

často jsem radil zákazníkům, pomáhal jím najít to, co zrovna 

potřebovali nebo jsem jen naceňoval nové zboží a doplňoval zboží v obchodě. Stručně řečeno se tato 

firma specializuje na prodej herního vybavení a servis veškeré 

výpočetní techniky.  

 Kolektiv, který jsem měl tu možnost poznat, se v základu skládá 

z vedoucího prodejny, manažera, obsluhy pokladny a poté obsluha 

dílny, jelikož je to ale firma, která spolupracuje s Intership 

Agency, tak jsem měl možnost se seznámit i se dvěma studenty ze 

Španělska, ti ovšem byli na stáži v Irsku mnohem déle než my, a to na celých 6 měsíců. Atmosféra 

v takovémto kolektivu byla velmi příjemná. 

Komunikace v takovémto obchodě byla občas velmi složitá, obchod se nachází prakticky v centru 

Corku, zákazníci jsou tudíž prakticky z celého světa a občas je přízvuk velmi silný. Byl to velmi dobrý 

trénink a myslím, že na zlepšení angličtiny jen to nejlepší. 

Do práce jsem to měl zhruba 20 minut chůzí. Bydlel jsem u rodiny jménem Olden, v malém domečku, 

kde jsem měl zařízené spaní a stravu, která obsahovala snídani, svačinu a večeři. Vše bylo hrazené 

z grantu včetně letenek a kapesného. Nutno podotknout, že jejich kuchyně se dost liší od té naší české. 

Například to, že Irové vůbec nesolí, ale spíše si jídlo polijí octem a nejraději by 

jen jedli brambory. 

Ve volném čase jsem si procházel město, zkoušel místní jídlo, pití a 

navštěvoval různá místa. Navštívil jsem například Jameson destillery v 

Midletonu, Blarney Castle nebo třeba Cobh Titanic experience.  

Stáž se vydařila nad má očekávání, například nabídka pracovní příležitosti nebo 

poznat tolik lidí z celého světa je naprosto fascinující. Kdybych dostal takovou nabídku znova, určitě 

bych neváhal a vyrazil. Chtěl bych tedy už jen poděkovat za příležitost a podporu. 


