
Španělsko - Guadalupe Moda Flamenga – Bartůsková Soňa  
 
 V průběhu měsíce května jsem se účastnila praktické stáže ve španělském městě Malaga. Na stáž jsem 
se dostala v rámci studia na střední škole designu a módy a díky projektu Erasmus+.   
 Pracovala jsem ve firmě Guadalupe Moda Flamenga. Jedná se o firmu působící v módní oblasti 
zabývající se flamencovými šaty. Hotoví se zde šaty svatební a společenské pro ženy i dívky. Své výrobky 
rozesílá dle zakázek do vybraných butiků po Španělsku. Velká část šatů však putuje i do Japonska, kde se 
flamengo stalo velice populárním. 
 Mou hlavní náplní práce bylo zpracovávat většinou dětské modely flamenco šatů. Obvykle jsem 
pracovala na obnitkovacím či lemovacím stroji. Byť jsem s těmito stroji měla zkušenosti, musela jsem se naučit 
nové postupy a pracovní úkony. Dále jsem měla možnost vyzkoušet si výstřih některých dámských flamenco 
šatů. V posledních dvou týdnech jsem začala pracovat na vlastních flamenco šatech, na kterých jsem si 
vyzkoušela celý postup hotovení.  
 Zdokonalila jsem se v práci se speciálními stroji jako obnitkovací či lemovací stroj. Naučila jsem se 
nové postupy a možnosti hotovení. Seznámila jsem se s novou možností tvorby střihů a vyzkoušela jsem si práci 
s krajkou a dalšími hůře zpracovatelnými materiály. Měla jsem dokonce možnost použít např. řezací stroj pro 
výstřih dílů. Procvičila jsem si hotovení šatů a našívání ozdobných prvků a vytvořila jsem vlastní návrh 
flamenco šatů a byla mi také nabídnuta určitá spolupráce s firmou i v budoucnu.  
 Ve Španělsku sice není taková možnost procvičit se tolik v anglickém jazyce, ale zase jsem rozhodně 
poznala nový jazyk a zcela odlišnou kulturu od té naší.  
 Ohledně ubytování a stravování nám vše zařizovala škola a koordinátoři projektu. Po dobu pobytu jsme 
bydleli ve studentské rezidenci, zde jsme měli plnou penzi a byli nám zde k dispozici i místní pracovníci.  
 Ve volném čase jsme měli možnost prohlédnout si místní památky, muzea a dokonce si zajít na pláž. Ve 
dvou víkendech jsme se vypravili na výlet do blízkých měst, Granady a Nerjy. Z grantu nám byl hrazen veškerý 
pobyt a doprava jak do Španělska tak i MHD po městě a dále nám zbylo kapesné na uhrazení dalších výdajů.  
 Před odjezdem na stáž jsme se museli účastnit kurzů nad rámec výuky, které nás připravily na pobyt 
v cizině, a seznámili nás s tématickými okruhy, které by se nám mohli v cizině hodit.  
 Stáž se mi náramně vydařila. Odvezla jsem si úžasné zkušenosti a kontakty s firmou a jejími 
zaměstnanci. Rozhodně jsem se více osamostatnila a získala větší rozhled o dění ve světě. Rozhodně nelituji, že 
jsem se stáže zúčastnila. Velkou vzpomínkou na ni mi také budou flamenco šaty, které mi byli od firmy na závěr 
darovány za dobře vykonanou práci. 
 

    
 

 


