
 
 
 

Andrea Kučerová, Veneno modas, Španělsko 
Díky Evropské Unii, programu Erasmus+ a naší škole Střední škole designu a módy jsem se 
mohla zúčastnit měsíční zahraniční stáže ve Španělsku. S dvěma dalšími studentkami a 
paní učitelkou jsme byly ubytované v překrásné rezidenci, která se nachází nedaleko centra 
města Málaga. Protože je to přístavní město, tak nám připravovala milá paní kuchařka občas 
i mořské plody. Vzhledem k tomu, že jsme byly dvě vegetariánky, tak nám chystala jiná jídla. 
Byla velice vstřícná, ochotná a všímavá, za což jsem ráda. 
 

Já jsem pracovala v malém obchodě s oblečením se jménem Veneno 
modas, kde jsem především pomáhala vybalovat zboží a radila 
zákazníkům. Ze začátku bylo pro mě celkem obtížné se dorozumět s 
kolegy, protože neuměli anglicky, a pro mě byla španělština úplně 
nová, ale po pár směnách jsem pochytila některá slovíčka a lépe jsem 
chápala, co ode mě žádají. Ke konci pobytu jsem už i zvládala radit 
zákazníkům, což mi udělalo velkou radost, protože se mi španělština 
už od malička líbí a chtěla jsem se ji dlouhou dobu naučit. Jak jsem 
zjistila, nejlepší je vydat se přímo do Španělska. Tam se španělština 
učí raz dva. Tím, že jazyk slyšíme neustále a je potřeba ho používat 
(protože většina Španělů neumí anglicky).  
 

Během pobytu nás vzal Marco (pán z rezidence) na dvě exkurze. První byla u jedné paní v 
soukromém ateliéru, kde převážně šila svatební šaty, ale také šaty pro družičky nebo šaty na 
flamengo, které je pro Španělsko typické. Na druhou exkurzi jsme jeli asi 40 minut 
autobusem. Byla to škola, ve které se učili sít podle jejich speciálního systému, který nám 
paní důkladně popsala. Vyšívali tam i vlastní krajky, což bylo pro mě velmi zajímavé, protože 
jsem si myslela, že v dnešní době už to dělají jenom stroje. Dále přetvářeli předem koupené 
boty, aby ladily k požadovanému outfitu. 
 
O víkendech jsme jezdily na výlety. Byly jsme se podívat v Granadě, kde nám byl zajištěn 
oběd v rezidenci, kde byli ostatní stážisté. Připravili nám tam typické jídlo, za které jsem 
velice ráda. 
 
Poté jsme si udělaly výlet na Gibraltar, kde jsme mohli vidět až na Afriku. Bylo tam krásné 
prostředí s pláží, takže jsme si rovnou zašly i do moře. 
 
I když to bylo pro mě před odletem na stáž celkem 
náročné, protože jsme měli pravidelné schůzky a 
přípravné kurzy, tak jsem si pobyt velice užila. 
 
Z grantu nám byly zaplaceny letenky, ubytování, 
stravování a MHD. To nám velmi pomohlo v poznávání 
nových míst. 
 
Jsem velice ráda, že jsem se mohla díky Erasmu 
zúčastnit stáže ve Španělsku. Byla to pro mě obrovská 
zkušenost a hodně mi to dalo do života. 
  


