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 Díky projektu Erasmus + a mé Střední škole designu a módy jsem měla možnost pobýt ve 
Španělsku na 4 týdny. Bydleli jsme v přístavním městě na jihu, a to v Malaze, v rezidenci společně 
s dalšími účastníky stáže z jiných zemí. Díky projektu jsem měla celý pobyt i dopravu z práce a do 
práce a stravu hrazenou z grantu po celý měsíc. 
 Pracovala jsem ve Fashion-art Academy což je místní dílná pro začátečníky a pro pokročilé 
designéry. Paní vedoucí Mariola Sanabria byla velmi milá paní a vstřícná, plná nápadu a inspirace 
pro mě. Pomáhala jsem ji  šít na kolekci a pracovala jsem jak s módními střihy tak s novými 
materiály a stroji. Vyzkoušela jsem si, jak funguje španělská firma a  odnesla jsem si plno nových 
zkušeností v komunikaci se zákazníkem, řešit problémy a poptávku ve firmě. Také mi to přineslo 
mnoho nového v mém oboru a nové inspirace co se týče módního průmyslu. 
 Mimo přací jsme v našem volném čase podnikaly výlety mimo Málagu. Byli jsme 
v Granadě, což je jedno z nejkrásnějších měst v provincii Andalusie, kde jsme okusili španělské 
delikatesy a tradiční víno. Po celý pobyt i zde jsme se dostávaly neustále do španělských průvodů, 
kde bylo k viděni krásných španělských tradičních oděvů a ta atmosféra, kterou Španělé vnášejí do 
každé činnosti je k nepopsání, připadáte si uvolněně a neustále jste něčím překvapeni. Dále jsme se 
podívaly do Nerji a to díky krásným plážím o kterých jsme slyšely. Z Malagy je to necelá hodina do 
Nerji a zase si připadáte jako v jiné zemi díky tomu průzračnému moři, které tam je. 
  Malaga je velmi umělecké město a díky rodnému městu Pabla Picassa je taky obohacena o 
mnoho uměleckých galerií. Je zde i velmi krásné muzeum Centre Pompidou, což je velká galerie 
moderního umění, kde jsou k vidění jak moderní díla tak i umělci jako Schagall nebo Picasso. 
Místní život a kultura je něco úžasného a nádherný zážitek si to okusit. Každý si najde svou 
oblíbenou věc na Španělsku ať už chození po muzeích, k pláži nebo na španělskou sangrii nebo 
paellu. Já jsem velmi vděčná za takovou šanci a příležitost, kterou jsem díky Erasmu + mohla 
uskutečnit a věřím, že mi to do budoucna přinese velké plus. 
   
 

 


