
 
 
 
 

 
 Nela Ćwiertková, Veneno modas, Španělsko 

 

Místo, které jsem si pro svoji stáž vybrala, bylo Španělsko, přesněji Malaga, kde jsem strávila 4 týdny. 

Tuto možnost jsem získala díky naší škole SŠDAM a programu Erasmus+, čehož si velice vážím. 

Pracovala jsem v obchodě s oblečením Veneno modas, což je rodinná firma, která je na trhu jenom 4 roky. 

Prodávají oblečení převážně dovezené z Číny a Itálie a jak už jsem řekla, je to rodinná firma, takže zaměstnanci 

jsou členové rodiny. Všichni jsou opravdu moc milí a vřelí, i přesto, že neumí jiný jazyk, než je španělština. 

Moje pracovní náplň nebyla nijak extrémně těžká ani vyčerpávající. Každý den jsem měnila černá ramínka za 

bílá, vymetla a uspořádala oblečení. Tou mnohem zajímavější částí bylo, když jsme s mojí nadřízenou vymýšlely 

outfity na focení nebo, když jsem dělala modelku a předváděla oblečení. 

V obchodě jsem se naučila komunikovat se zákazníky a svými spolupracovníky, kombinovat věci, které jsem si 

myslela, že by spolu nemohly ladit, nabrala jsem zde novou inspiraci a naučila se ovládat pokladnu. 

Jelikož ve Španělsku se zrovna anglicky moc nedomluvíte, nemůžete počítat s nějakým zlepšením. Zatímco 

španělsky se naučíte, i kdybyste nechtěli. Už před tím jsem se učila španělsky dva roky, ale teď mám mnohem 

lepší projev, slovní zásobu, dokonce i reaguji ve španělštině a naučila jsem se i některá slangová slovíčka.  

Ubytovány jsme byly v rezidenci v ulici Calle Juan De La encina 12. Řekla bych, že to byla spíš taková čtvrt, 

která není úplně vhodná pro studenty, nicméně pokoje byly zcela v pořádku. Byly zde palandové postele, které 

občas vrzaly, ale to se dá přehlédnout a ve většině pokojů jste se mohli připojit na wifi, problém nastal, když jste 

chtěli jít do koupelny. Řekněme, že jedna koupelna spojená se záchodem opravdu není dostačující pro 11 lidí. 

Dále, zapomeňte na to, že se vyspíte do růžova. Tady je úplně normální, že popeláři přijedou ve 3-4 hodiny ráno 

a začnou vykonávat svoji práci. Co se týče kuchyně, tak ze začátku jsme měly samá smažená, nezdravá a 

netypická jídla pro Španělsko, což mě docela překvapilo, avšak během pobytu se stravování naštěstí změnilo a 

dostávaly jsme typické španělské pokrmy doplněné o lehký salát. 

Většinu volného času, jsem strávila na pláži, procházením se městem, či ve fitness centru. O víkendech jsme 

navštívily Gibraltar a Granadu nebo jsme se šly podívat na Alcazabu, ale samozřejmě toho bylo mnohem víc. 

Před odjezdem jsem se na stáž připravovala pomocí OLS testů, které bohužel obsahovaly pouze anglický jazyk, 

takže mi nebyly nijak moc nápomocné.  

Celkovou stáž bych určitě zhodnotila kladně a doporučila těm, kteří rádi poznávají nové kultury. Jsem opravdu 

vděčná za to, že jsem mohla získat tolik zkušeností, že jsem poznala nové lidi, se kterými jsem stále v kontaktu a 

za tu možnost vůbec jet do zahraničí s tím, že v grantu byla obsažena cena za ubytování, stravování i letenky. 

 

 

 


