
 
 
 
 

 
Barbora Navrátilova, Luna Arreglos de ropa, Málaga  

 

Díky střední škole designu a módy a Evropské unii jsem dostala možnost zúčastnit se programu Erasmus+. Na 

začátku května společně se třemi studentkami ze školy a paní učitelkou jsme odletěly na jih Španělska, a to 

konkrétně do Málagy. Krásné přístavní město, které se pyšní svým rodákem Pablem Piccasem na, kterého 

narazíte na každém rohu. Málagu jsme mohly poznávat celé čtyři týdny. 

Náš pobyt byl naplněn odbornou praxi ve firmách nebo v obchodech. Já konkrétně jsem pracovala v Luna 

Arreglos de ropa, což byla malá dílnička, ve které pracovala pouze jedna paní, přičemž nejvíce opravovala 

oděvy. Majitelka byla velice milá a laskavá a naučila mě hromadu věcí, které se mi určitě budou hodit do mé 

budoucí tvorby. Moje pracovní doba trvala pouze 4,5 hodiny, což bylo poměrně málo na to, kolik práce jsme 

museli zvládnout. Všimla jsem si, že Španělé velmi dbají na svůj vzhled a vše jim musí dokonale padnout. 

Zákazníků tedy byly spousty. Občas nám chodila vypomáhat dcera majitelky. Hlavně ta mi pověděla hodně 

zajímavostí o Málaze. Např. kam zajít na jídlo. Dokonce mi i nabídla možnost u ní pracovat, pokud bych se 

někdy vrátila do Malagy.  

Nejčastější náplní mé pracovní doby bylo párání oděvů (vypárat pokažený zip u kalhot, stará guma u plavek 

zkrácení rukávu u saka atd. atd.), zapravování dolního kraje skrytým zapošívacím stehem, žehlení opraveného 

oděvu, aby byl připravený co nejlépe pro zákazníka, našívání knoflíků, našívání nového zipu nejčastěji na 

kalhoty atd. Často jsme se setkávala s opravou flamengo šatů, které jsem měla možnost prozkoumat nejen z líce, 

ale i z rubu. 

Na praxi jsem se naučila práci s nejrůznějším materiálem nejen při žehlení, ale i při párání či šití. Díky tomu, že 

ve škole máme hodně hodin šití jsem většinou vše znala. Pouze jsem se zdokonalovala nebo mi majitelka 

ukázala jiné způsoby řešení. Jelikož v dílničce byly jiné šicí stroje a žehličky, než na které jsem zvyklá ve škole 

musela jsem se naučit je správně ovládat. Další činnost, kterou jsem se naučila a určitě pro mě bude přínosem, je 

vyšívání korálku na látku.  

Ze začátku bylo poměrně těžké překonat jazykovou bariéru, ale tím, že jsme každý den slyšely španělštinu, bylo 

poměrně jednoduché nějaké slova či fráze pochytit a začít je používat. Převážně jsme se všemi komunikovali 

anglicky, což doufám vedlo ke zlepšení našich jazykových dovedností. Největší zlepšení, co se týče anglického 

jazyka, jak jsme se shodli s ostatními účastníky Erasmu, je schopnost okamžité reakce na nejrůznější situace.   

Z grantu, který jsme dostali, nám byly hrazeny náklady na čtyřtýdenní ubytování a strava a letenky. Byli jsme 

ubytování v residenci poblíž města, kde jsme se mohli setkávat s ostatními studenty z celého světa a poznávat 

jiné kultury. Trochu jsme se obávala stravování, protože jsem vegetariánka. Nevěděla jsem, co očekávat ve 

španělském přístavním městě, kde se jídelníček skládá převážně z mořských plodů a ryb. Příjemným 



překvapením byla pestrá a chutná strava, navíc od velice milé kuchařky. S ostatními jsme všichni bydlely 

v malinkém pokojíčku, což nám nevadilo, protože jsme převážně trávily čas venku nebo na terase residence.  

Hodně volného času jsme trávily venku na pláži nebo ve městě, kde se toho dalo hodně dělat, ale i vidět. Nejvíce 

mě zaujalo museum moderního umění Pompidou, které se nachází blízko přístavu. Cestovaly jsme i mimo 

Málagu a to do Granady a Gibraltaru.  

Na pobyt jsme se ve škole připravovali už od začátku letošního školního roku, a to nejen jazykovou přípravou, 

ale i zjišťování informací o městě, plánování výletů a aktivit.  

Jsem vděčná zejména naší škole a projektu Erasmus+, že jsem mohla prožít krásný měsíc v Málaze a naučit se a 

poznat spoustu nových věcí. Rozhodně nelituji, že jsem do toho šla i když jsem přípravě na Erasmus musela 

věnovat docela hodně času. 


