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Strávila jsem čtyři týdny na stáži ve španělské Málaze, kam jsem 

mohla jet díky programu Erasmus+ a naší škole – tedy Střední škole 

designu a módy Prostějov. V rámci stáže jsem pracovala v butiku 

Larimar v sídlištní části města. Zabývá se prodejem oblečení a 

doplňků ženám středního věku. Mezi nabízenými oděvy můžeme 

najít např. barcelonskou značku Surkana, která vyrábí oblečení 

převážně z přírodních materiálů. V Larimar jsem pracovala s paní 

Luci, majitelkou obchodu. Byla velmi milá a příjemná, a když jsme 

zrovna neměly co na práci, vyprávěla mi o životě ve Španělsku.  

Mým úkolem bylo udržovat obchod v reprezentativním stavu. Čistila 

jsem výlohy, do kterých jsem pak aranžovala módu a doplňky, 

seřazovala zboží na ramínkách, ramínka jsem vyměňovala a na zboží nalepovala cenovky. Druhá část mé práce spočívala v 

prezentaci obchodu na sociálních sítích. Tvořila jsem outfity a ty jsem pak fotila buď na postavě, nebo naaranžované na dřevěných 

ramínkách. Také jsem komunikovala se zákazníky, markovala jim zboží a balila jim ho do tašek.  

Největším přínosem pro mě asi bylo poznání španělské kultury. Nikde dál od České republiky jsem ještě nebyla, takže rozdíly mezi 

Českem a Španělskem jsem opravdu vnímala. Přišla jsem taky na to, že se jako národnosti od sebe můžeme učit, vzájemně se 

upozorňovat na věci, které z našeho pohledu mohou na první pohled vypadat v pořádku a přebírat od sebe ty dobré. Zaujal mě 

charakter zdejších lidí a myslím, že jsem i pochopila, co je onen proslulý španělský temperament ;) Poprvé jsem se sama mohla 

projít po ulicích, ve kterých všichni mluví úplně cizím jazykem, a zjistila jsem, že vlastně vůbec nevadí, že mi nerozumí. Ona taková 

neznalost jazyka totiž dokáže dost prolomit ledy :) Španělé většinou neumí anglicky, a tak mi nezbylo, než se spontánně naučit pár 

španělských slovíček. Zprvu jsem byla zklamaná z toho, že nepracuju ve firmě, která šaty vyrábí, ale jen prodává. Nakonec jsem ale 

za tu zkušenost ráda, protože ve škole se učíme jen to, co prodeji předchází a takhle jsem měla možnost vidět i to, jakou práci musí 

nakonec udělat prodavač v obchodě - jak si musí zboží obhájit u zákazníka. 

V Málaze jsme bydlely na rezidenci agentury Europroyectos, která pomáhá zprostředkovávat školní výjezdy do zahraničí. Tam jsme 

měly zařízenou plnou penzi. Ve volném čase jsme prozkoumávaly krásy Málagy, 

chodily na pláž a do exotických městských parků, navštívily jsme Granadu a 

dokonce jsme vyjely na Gibraltar, abychom se pokochaly výhledem na africké 

pobřeží. Nechyběly také návštěvy muzeí všeho druhu, zhlédnutí nejlepšího 

představení flamenca ve městě a gastronomické večery. 

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravu, MHD i letenky. Před stáží jsme 

chodili na přípravné jazykové kurzy, které nám byly tematicky ušité na míru. 

Užitečná pak byla např. slovíčka týkající se letu letadlem a orientace na letišti. 

Mimo to jsme plnili internetový jazykový kurz OLS+.  

Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost jet a nepochybuju o tom, že je to 

zkušenost na celý život… 

Malága je opravdu nádherná a já doufám, že se tam jednoho dne vrátím :)  


