
Dne 24. 6. 2019 jsem odstartovala svou odbornou stáž do sousedního Německa, a aby 

to nebylo tak blízko, tak jsem se vydala až do městečka Visselhovede (Dolní Sasko). Pracovala 

jsem ve firmě Joachim Behren Schessel. Firma se zaměřuje na prodej zemědělských produktů 

po celé Evropě a je na trhu již 80 let. K zemědělství jsem přišla, jak slepý k houslím, ale pomocí 

kolegů a zodpovědné osoby jsem se do toho celkem rychle dostala. Začala jsem na oddělení 

marketingu a prodeje, abych se seznámila se všemi produkty, a poté jsem putovala po firmě a 

plnila různorodé úkoly. Převážně to byli administrativní úkoly – scan, tisk, kontrola faktur, 

práce s MS Office… Mimo administrativní činnosti jsem měla možnost zúčastnit se různých 

festivalů a zemědělských akcí. Jednou za dva týdny jsem jezdila do sousedního města, kde jsem 

nechávala podepisovat smlouvy. Moc se mi líbilo, že má firma každý pátek hodinovou schůzi, 

kde se řeší všechny různé problémy a podněty. Dále jsem měla možnost nahlédnout, jak 

vlastně fungují naše produkty v praxi.  

Čtrnáct týdnů je opravdu hodně, a proto jsem víkendy, co nejvíce cestovala. Poznala 

jsem tak spoustu nových lidí a krásných míst. Strávila jsem víkend v Hamburku, přístavním 

městě, viděla jsem Kolínský Dóm, udělala si fotku Sochy městských muzikantů. Navštívila jsem 

koncentrační tábor Bergen Belsen, kde byla vězněna Anna Franková. Nejvíce jsem byla 

nadšená z města Hannover, kam jsem se i několikrát vracela. Jezdila jsem tam na elektrických 

koloběžkách, prošla jsem si celou obrovskou ZOO, a ochutnala jsem si Bratwurst na známém 

Hannoverském feestivalu, který je hned u jezera Maschsee, kde jsem si s rodinou mimo jiné 

zašlapali na šlapadle. Grant, jenž jsme dostali byl opravdu štědrý, pokryl mi tak 100% nákladů 

a mohla jsem díky němu opravdu intenzivně cestovat, protože každý, kdo v Německu byl, tak 

ví, že doprava ať autobusová či vlaková je jedna z nejdražších služeb. Měla jsem však výhodu, 

že mi firma půjčila auto tudíž jsem byla více mobilní a zlepšila si své řidičské dovednosti. Co 

mě opravdu překvapilo, tak bylo to, že městečko, ve kterém jsem bydlela bylo opravdu malé 

a přesto tam bylo spoustu možností např. jsem chodila plavat do místního bazénu, zúčastnila 

jsem se lekcí jógy a zašla do kvalitní řecké restaurace.  

Můj celkový dojem na tuto stáž je rozhodně kladný. Erasmus+ není jen obyčejný 

projekt, ale především je to opravdu velká příležitost. Nejprve jsem se rozhodovala, zda jet 

nebo ne, přece jen čtvrt roku je dlouhá doba, ale nakonec jsem si řekla, že 14 týdnů z celého 

života jsou vlastně nic. Takže jsem podala přihlášku a nakonec i jela. To bylo jedno z nejlepších 

rozhodnutí mého života, protože mi tento pobyt otevřel oči. Naučila jsem se spoustu nových 

technických dovedností, zároveň jsem si osvojila komunikační dovednosti. Obrovský úspěch 

pro mne byl odstranění jazykové bariéry, kterou jsem před odjezdem měla. Naučila jsem se 

vystačit si sama se sebou a být zodpovědnější. Byla to úžasná příležitost, jak poznat fungování 

práce v zahraničí. Musím ještě dodat, že po návratu pro mě bylo jednodušší hledat novou 

práci, protože tyto stáže většinou Vaší hodnotu na trhu práce. A abych byla upřímná, tak jsem 

si opravdu začala více vážit toho, co máme doma. Takže za mě určitě doporučuji vycestovat a 

využít možnosti zadarmo získat pracovní zkušenosti a podívat se na nová, zajímavá místa. A 

k závěru bych chtěla poděkovat své škole, konkrétně týmu, který má tyto praxe na starost. 

Není totiž obvyklé, že na střední můžete jet na Erasmus. Většinou se k této možnosti lidé 

dostávají až na vysokých školách, kdy už nedostanete dostatečně velký grant, aby Vám pokryl 

všechny náklady. Vedení, které praxe zařizuje, především p. Bílá semnou byla celou dobu 



v kontaktu, a byla mi nápomocná kdykoliv a jakkoliv. Takže pokud máte možnost jet, jeďte. Já 

tuto možnost měla a nelituji.  

 

Hana Krejcarová 


