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Díky VOŠ a SPŠE a programu Erasmus + jsem dostal příležitost odletět na celý měsíc do 
Dublinu v Irsku za stáží, díky které jsem získal spoustu užitečných zkušeností a úžasných vzpomínek. 

Na stáž jsem chodil do malé firmy jménem Techmatic, která se specializuje na recyklování a 
opravování počítačů a podobných zařízení. Tahle zařízení následně prodávají na internetu. Jedná se o 
malou firmu s malým počtem zaměstnanců, který nemá přesně dané pracovní pozice, a tak tam všichni 
pracují na tom, co je momentálně nutné udělat, nehledě na specializaci.  

Moje každodenní náplň byla aktualizování softwaru počítačů. Aktualizování jednoho počítače 
většinou trvalo tři čtvrtě hodiny. Někdy jsem ale musel nainstalovat jiný driver a někdy zase vyměnit 
Hard Drive a nainstalovat OS. Krom toho jsem skoro každý den byl zavolán, abych pomohl ve skladu, 
buď s tříděním, uklízením, nebo vykládání nákladu z dodávky. Párkrát jsem dostal za úkol sestavit 
počítač nebo najít informace o zařízení, které jsem potom napsal k popisu na eBay, kde jsme zařízení 
prodávali.   

Ostatní spolupracovníci byli milí a ochotní pomoci s jakýmkoliv problémem, který jsem měl, 
ovšem očekávali to samé ode mě. Komunikovat jsem mohl jedině anglicky, ale naštěstí všichni ostatní 
zaměstnanci mluvili srozumitelně a neměli silný přízvuk.  

Na stáži jsem se naučil spoustu užitečných věcí o stavbě počítače a jeho udržování. Také jsem 
se naučil několik technických pojmů v angličtině, což se pro můj obor hodí. Navíc se mi rozhodně 
zlepšila výřečnost v angličtině, jelikož ta byla jediný způsob komunikace s ostatními zaměstnanci a 
nadřízeným.  

Bydlel jsem u starší paní, která pro mě a spolubydlícího měla jeden malý pokoj, a jednu 
koupelnu ve které jsem se mohl osprchovat. Každý týden nám prala a denně nám vařila večeři (jednalo 
se o docela velké porce), kterou jsme jedli v půl sedmé. Byla ochotná nepoužívat suroviny a nevařit 
jídla, které mi nechutnají. 

Během volného času jsem chodil po městě a prozkoumával centrum, zatímco o víkendu jsem 
často jel dál od domu a chodil na výlety. Za celý měsíc jsem navštívil: Moherské útesy, Phoenix park, 
rybářskou vesnici Howth, whiskey destilerii, návštěvnické centrum Guinnessu, národní galerii a 
Dalkey Hill.  

Moje ubytování, stravování, cestování po Dublinu a letenky byly zaplaceny z grantu, přičemž 
jsem ještě dostal na účet 500 € k volnému použití (výlety, nákupy apod.) 

Před odletem jsem po škole chodil na přípravné kurzy, kde jsem se učil o Irské kultuře a dostal 
typy na nějaká zajímavá místa, která bych mohl navštívit. Krom toho jsem se seznámil ještě 
s ostatními žáky, kteří se tohoto programu účastnili. 

Celá stáž proběhla bez problémů. Jak ubytování, tak praxe byla skvělá, díky skvělému a 
kolektivu a příjemnému prostředí. 

Během pobytu jsem si začínal všímat, jak se mi zlepšila angličtina. Dokážu teď mnohem 
rychleji odpovídat a reagovat a je pro mě mnohem jednodušší najít slova a vytvářet věty.  

Místní kultura mně příjemně překvapila, neboť jsem čekal více agresivní a nevrlé lidi, ale 
všichni tam byli hrozně milí, ochotní pomoct, když jsem hledal cestu a také si povídat o různých 
věcech, někdy i osobních.  

Poslední věc, kterou bych chtěl o Irsku říct, je to, že je dost jiné, než lidi čekají, a to myslím 
v tom nelepším slova smyslu. Zatímco většina míst vypadá mnohem lépe na fotkách, u Irska to je 
naopak. To vypadá docela pěkně na fotkách, ale ve skutečnosti, je mnohem krásnější 

                


