
 

 Martin Horešovský, NU10 repairs, Irsko 

Díky spolupráci Evropské unie a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 

elektrotechnické my bylo umožněno zúčastnit se programu Erasmus+. V rámci programu jsem po dobu 

čtyř týdnů bydlel a pracoval v Irském městě Cork na jižním pobřeží ostrova.  

 

Pracoval jsem v malém obchodu NU10, který 

prodává elektroniku a příslušenství. Obchod také nabízí 

službu diagnostiky a opravy elektroniky. V obchodě 

pracuje jen jeho vlastník a občas přišel vypomoct jeho 

známý. 

 

Mým úkolem bylo pomáhat zákazníkům s výběrem a prodávat jim různé elektronické 

příslušenství. Když přišla objednávka měl jsem za úkol roztřídit zboží na daná místa ve skladu nebo 

vystavit ve výloze, nalepit cenovky a u dražšího zboží zaevidovat do systému na počítači. Také jsem si 

vyzkoušel testování a nastavování tabletů a opravu herní konzole. 

Vedoucí byl velmi příjemný a vždy když jsem něco nevěděl, srozumitelně mi to vysvětlil. Měli 

jsme velikou flexibilitu ohledně pauz na jídlo. Jelikož jsme v prodejně pracovali dva, kdykoliv jsme se 

mohli jít najíst, zatímco druhý zůstal v přízemí a byl připraven obsluhovat zákazníky. 

Za dobu stáže jsem se naučil mnoho nových faktů o elektronice ale převážně o telefonech. 

Rozšířil jsem si odbornou slovní zásobu a moje mluvená angličtina je znatelně plynulejší.  

Bydlel jsem s paní a její dcerou na předměstí Corku. Pokoj byl náležitě 

vybaven a postel byla nebesky měkká. Každý den jsem měl připravenou snídani 

a oběd. Večer paní uvařila teplou večeři většinou s bramborami jako přílohou. 

Různé variace brambor jsou v Irsku určitě nejčastější příloha. Po večeři jsme si 

s paní povídali o různých věcech a tím jsem si také rozšířil svou neodbornou 

slovní zásobu. V půlce mého pobytu přijela učitelka z Itálie, která zůstala dva 

týdny a odletěla den před mým odjezdem.  

O víkendech jsme jezdili po výletech jako třída nebo na vlastní pěst. 

Navštívil jsem například Ring of Kerry, autobusový okruh na západním pobřeží 

Irska, Fota Wildlife Park, netradiční ZOO, ve které měli klokani volný výběh a 

běhali pod vašima nohama, Blarney Castle, nádherný zámek s velkými 

přilehlými zahradami, nebo Camden Fort Meagher, původně pevnost na 

pobřeží určená ke střežení vnitrozemí. Tam jsem se potkal s italskou paní 

učitelkou, která se u nás ubytovala a také vyrazila se třídou na výlet. 

Celý program byl hrazen z grantu Evropské unie. Ten pokryl ubytování, dopravu, polopenzi a 

kapesné na MHD a další potřeby. 

Před odletem jsem docházel na informační schůzky, kde jsme si povídali o všech stránkách stáže 

a pobytu v Irsku. Také jsem procvičoval angličtinu pomocí online cvičení Evropské unie na stránkách 

přípravy na stáž.  

Celý měsíc byl nezapomenutelný zážitek, potkal jsem mnoho skvělých lidí a zlepšil jsem se ve 

mnoho směrech odborných i osobních. Všem vřele doporučuji alespoň zvážit účast na stáži. 


