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Jakub 
Vantuch
- studuje druhý ročník IT a 
aktivně se zapojuje do 
školních soutěží
- pracoval ve firmě eSYS 
informationssysteme GmbH, 
Alm
- účastnil se zde vývoje 
aplikací a 
- Kuba je nadšeným 
programátorem a hardware 
technikem



Kateřina Voščeková a 
Eliška Březinová
- Katka je studentkou 3. ročníku Obchodní 
akademie
- Eliška je studentkou posledního ročníku 
Ekonomického lycea
- Pracovaly na radnici v Traunkirchenu, kde se 
staraly o zpracování a překládání dokumentů a 
vytváření prezentace o vesnici



Martin 
Šebesta
- studuje 3. ročník 
technického lycea a 
aktivně se účastní 
jazykových výjezdů
- pracoval ve firmě Braun 
Maschinen Fabrik, 
Vöcklabruck jako inženýr 
a návrhář, kde se také 
naučil pracovat s 
programem AutoCad 
Inventor



Filip Funiok

- Je studentem 3. ročníku v 
oboru technické zařízení 
budov
- Pracoval ve firmě Urich 
Installations GmbH ve 
Vöcklabrucku, kde se účastnil 
montáže a 
údržby sanitárních zařízení a 
rozvodů podlahového 
vytápění do domů



Adam Spratek
- třeťák na oboru strojírenství se zájmem podílet 
se na školních i mimoškolních projektech
- pracoval po dobu tří týdnů ve firmě Inocon IP, 
Attnang Puchheim 
- ve firmě se věnoval první dva týdny dělnickým 
pracím a poslední týden kontroloval výkresy a 
vypomáhal v oddělení návrhu





Vöcklabruck
- Leží v centrálním předpolí Alp v 
nadmořské výšce asi 433 metrů 
nad mořem
- Vöcklabruck je důležitým 
správním, nákupním a školním 
městem
- Žije zde přibližně 12 tisíc lidí
- V blízkosti jsou jezera Solné 
komory (Attersee, Mondsee, 
Traunsee a další) a Vöcklabruck je 
také nazýván turistickou branou do 
Solné komory.
- Městečko jsme pořádně 
prozkoumali :-)



Ubytování

- Ubytováni jsme byli ve 
dvojlůžkových pokojí v hotelu 
Lindner ve Vöcklabrucku

- V rámci projektu Erasmus+ jsme 
měli uhrazenou polopenzi, a proto 
jsme si platili pouze obědy a svačiny

- V hotelu jsme strávili většinu nocí 
hraním různých her a procházkami 
po okolí hotelu

Adresa: Anton-Lumpi-Straße 13, 
4840 Vöcklabruck



Každý víkend jsme navštěvovali nová 
místa. 
První víkend jsme navštívili město 
Salzburg, kde jsme si mohli 
prohlédnout rodné místo Mozarta a 
posléze jsme vystoupali na 
pevnost Hohensalzburg, kde nás 
čekala prohlídka.
Druhý víkend jsme vyjeli na horu 
Dachstein , kde jsme se mohli 
nadýchat vysokohorského 
vzduchu, mohli užít trochu toho 
výhledu a v neposlední řadě si 
zalyžovat. Jako poslední výlet nás 
čekalo wellness.

Výlety



Salzburg
První víkend jsme nav
štívili město Salzbur
g, kde jsme si mohli p
rohlédnout rodné míst
o Mozarta a posléz
e      
jsme vystoupali na pe
vnost Hohensalzburg, 
kde ná
s       čekala prohlídka.



Dachstein a welness 
v Bad Ischl
Druhý víkend jsme vyrazili na horu D
achstein , kde jsme se mohli nadých
at vysokohorského vzduchu, mohli už
ít trochu toho výhledu a 
v neposlední řadě si zalyžovat. Poslé
ze nás čekal výlet do welness, kde 
jsme si mohli po předcozím výletu 
odpočinout



Fasching

Poslední týden našeho pobytu jsme 
navštívili slavnosti masopustu, které 
se konaly v Traunkirchenu
Slavnosti trvaly celý týden a my tak 
měli šanci poznat více místní kulturu 
a obyvatelstvo
Měli jsme také možnosti si projít 
místní školu



Volnočasové aktivity
Po náročných dnech strávených v práci jsme si užívali volného času ve formě chození do barů, hraní 
billiardu nebo jednoduše rekonvalescencí na pokojích v podobě společného sledování filmů či jiných 

aktivit 



Nechtěný 
konecDen odjezdu nadešel a my tak pomalu 
přemýšlíme, jestli tady nezůstat. Za ty tři 
týdny jsme zažili spoustu fajn momentů 
a poznali milé lidi, ale co je hlavní, naše 
práce nás bavila a měli jsme dokonalé 
ubytování. Uzavřít to jde jen větou, 
kterou nám říkal každý učitel: "Nezáleží 
na tom jestli je zážitek dobrý nebo 
špatný, ale, že je silný." Díky a snad 
uvidíme příští rok opět Rakousko. Velké 
poděkování patří Evropské komisi, která 
nám praxi umožnila a finančně podpořila 
a naší škole za celou organizaci.


