
 
 

Daniel Dlouhý, Bobo Motors, Irsko 
 

Byl jsem na stáži v Dublinu v hlavním městě Irska a strávil jsem tam 13 týdnů. Děkuji za tuto 
příležitost své škole a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v Bobo Motors. Tato firma podniká v opravě automobilů (převážně taxíků). 
V práci se mnou pracovala 6 zaměstnanců.  

V práci jsem převážně servisoval auta a čistil auta. Během stáže 
jsem se z mého pohledu velice zlepšil ve znalostech ohledně 
automobilů a provádění oprav a údržby aut. Prováděl jsem servisní 
úkony, jako je výměna oleje, filtrů, brzdových destiček aj. 

Kolektiv v práci byl velice dobrý, zajímaví a vstřícný. S ostatními 
pracovníky jsem se za tu dobu velice spřátelil. No a jelikož to byli 
lidé z různých koutů světa, nejen z Irska, tak jsem se mohl 
dozvědět, jak to chodí i jinde ve světě. 

Jelikož jsem byl v Irsku čtvrt roku, tak jsem se naučil velmi dobře anglicky. Před stáži jsem si 
nedokázal skoro s nikým promluvit na nějaké téma anglicky. A když jsem letěl do Čech, tak 
jsem si dokázal v letadle dvě a půl hodiny povídat s paní ze Sydney. Tak si myslím, že 
z hlediska jazyka jsem se dosti posunul. 

Ubytování bylo v pohodě. Sice ne vše bylo absolutně oko, ale nic nemůže být dokonalé. 
Stavování v Irsku pro nás Čechy není takový problém z hlediska jídel, jelikož jejich kuchyň 
se od té naší tak extrémně neliší. 

Ve volném čase jsem převážně cestoval anebo poznával Dublin. Jestli do Irska někdy poletíte, 
tak se podívejte do údolí Glendalough a nebo na Hellfire club.  

 

Jelikož jsem měl z grantu hrazeno MHD, letenky, ubytování s jídlem a také jsem dostával 
měsíční kapesné, tak jsem nemusel nic moc řešit. 

Dle mého názoru mě stáž posunula ve všech ohledech a také mi zvětšila obzory. Poprvé 
v životě jsem byl mimo ČR takhle dlouho a zjistil jsem, že se příležitostí v zahraničí 
nemusíme vůbec bát. 

A ještě poslední věc, co mě potěšila. Bylo to to, že můj šéf mi poslední den nabídl, že 
kdybych se někdy chtěl vrátit, tak klidně můžu jít pracovat zpátky k němu do  práce. 



 
 

Aleš Mareš, HadnyHardware.ie, Irsko 
 

Na stáž jsem jel do hlavního města Irska, do Dublinu. Zde jsem strávil 3 měsíce, přesně 13 týdnů. 

Možnost se sem podívat a svým způsobem taky i žít jsem dostal díky OHS Turnov a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě HandyHardware, což je online obchod, který prodává pracovní potřeby jako vrtačky, 

sekačky, lopaty a podobné. Všichni moji spolupracovníci, bylo jich 5, byli neskutečně hodní a nápomocní. 

Pokaždé, když jsem potřeboval s něčím pomoc, tak mi poradili s úsměvem na tváři.  

Většinu své pracovní doby jsem pracoval na odbavování příchozích dodávek a následně jejich zaslání na adresu 

zákazníka. V podstatě, na každém z balíků byl dokument s informacemi o dodávce. Zde jsem musel zjistit, jestli 

počet zaslaných předmětů odpovídá počtu těch objednaných. Pokud 

ano, mohl jsem zásilku odeslat. Sem tam jsem k zásilce musel přidat 

něco ze skladu. Také jsem někdy pomáhal i s údržbou skladu.  

Díky této práci jsem zjistil, jak ve skutečnosti fungují menší online 

firmy. Naučil jsem se jak pracovat s programem, ve kterém byly data o 

všech objednávkách a také a také jsem zjistil, jaké to je pracovat 

v kolektivu. 

Mluvit anglicky jsem uměl dobře již dříve, avšak toto bylo poprvé, co 

jsem své anglické dovednosti využil v praxi. Za začátku to bylo trochu 

matoucí kvůli nezvyku. Postupně jsem se ale přizpůsobil a dokázal jsem se normálně domluvit i s lidmi, kteří 

buď mluvili rychle, nebo měli silný irský přízvuk. 

Vzhledem k tomu, že jsem zde měl strávit 13 týdnů, 

musel jsem být po prvních šesti přestěhován do druhé 

rodiny. I tak bylo ubytování velmi uspokojivé. V obou 

rodinách jsem měl svůj vlastní pokoj s pohodlnou 

postelí, skříní a teplem. V první rodině byl pokoj trochu 

větší, zato ale v té druhé mi byla přidělena vlastní 

koupelna. Jídlo bylo výborné, dokonce jsem tam byl 

schopný sníst i takovou stravu, kterou bych do sebe jindy 

nikdy nenacpal. 

Hned první týden jsem se společně s kamarádkou, která tam letěla se mnou, vydal navštívit Mohérovy útesy. 

Kromě toho jsme také navštívily Bray, což je menší město hned vedle Dublinu, a vodopád Powerscout, 

Každopádně když už jsem nechodil po výletech tak jsem jen tak chodil po městě, navštěvoval zdejší obchody a 

někdy jsem si dokonce zašel i do kina. 

Aby byl můj pobyt zde co nejpříjemnější, bylo mi po celou dobu v Irsku Erasmem hrazeno jak ubytování a 

stravování tak i jízdenky pro zdejší MHD a letenky tak i zpátky. 



Jako přípravu na mluvení anglicky jsem absolvoval přípravné kurzy od Erasmus +. Ty byly velmi nápomocné. 

Zjistil jsem díky nim, jak dobře ve skutečnosti angličtinu ovládám a naučil jsem se i několik novinek. 

Se stáží jsem nad míru spokojen. Určitě na tuto zkušenost budu ještě dlouho vzpomínat. Nenastaly žádné velké 

problémy, a kdybych mohl, určitě bych se něčeho podobného zúčastnil znovu. 

Jeden týden byli dva spolupracovníci nemocní, takže jsme museli ve skladu pracovat pouze ve dvou, což jsme 

nakonec dokázali v celku dobře. Kromě toho považuji za největší úspěch fakt, že všechno šlo dobře a nenastaly 

žádné komplikace, například že bych se zranil nebo ztratil. 

Nejzajímavější zážitky mám asi z Dublinské Zoo. Mají tam opravdu hodně druhů zvířat a vypadá to tam 

nádherně. 

 
 


