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Charakteristika firmy a oblasti 

 

Město Martos, provincie Jaén.  

 

Provincie Jaén - je jedna z osmi provincií španělského autonomního 

společenství Andalusie.  Nacházejí se zde renesanční města, která jsou zapsána do 
seznamu světového dědictví UNESCO.  Rozloha činí 13 489 km² a obyvatelstvo kolem 667 
438 

 
Město Martos - Město Martos se nachází v provincii Jaén v autonomním 

společenství Andalusie na jihu-centrální Španělsko, má populaci 24.063 obyvatel. Jeho 
ekonomika je založena na zemědělství, zejména pěstování olivovníku. Martos je považován 
za první výrobce olivového oleje na světě. 

 

Charakteristika firmy – Pracovali jsme u několika firem, ale nejednalo se ani 

moc o firmy, spíše o rodinné podniky. Třeba naše skupinka pracovala u pána, který vlastní 
firmu spolu se svým bratrem a po několika letech spolupráce si dokonce otevřeli vlastní 
restauraci do které jsme několikrát po práci zavítali. 

Zpět (1. strana) 
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1. den 
 

Datum:    3. 11. 2013 

Náplň práce: Sešli jsme se všichni ve 3 ráno na východním nádraží. Všichni byli ospalí a 

vypadali na to, že by usnuli klidně i na chodníku. Poté co jsme se shromáždili, jsme vyrazili 

pro jízdenky a poté na vlak do Ostravy. Cesta vlakem trvala asi 20 minut. Někteří z nás ještě 

cestou na chvilku zavřeli oči, jiní už byli natěšení z cesty, že spát nedokázali. Já byla jedna 

z těch, co byli natěšení a proto jsem sledovala cestu z okna vlaku a pomalu se loučila 

s Českem. Po příjezdu do Ostravy jsme měli pouhé 4 minuty na přestup, bylo to celkem 

náročné se vláčet s těžkými kufry přes nádraží, ale zvládli jsme to a čekala nás 4hodinová 

cesta do Prahy. První jsme měli problém najít kupé pro nás, ale nakonec jsme je našli. 

4hodinová cesta uspala snad každého, bych řekla a myslím, že i rychle utekla. Když jsem 

vylezla z vlaku, tak jsem obdivovala pražské nádraží, protože jsem byla zase po dlouhé době 

v Praze a vždycky se mi tam líbilo. Došli jsme k autobusové zastávce, kde jsme museli 20 

minut čekat než přijede autobus, který nás doveze na letiště. Když přijel, tak jsem se celkem 

bála že se do něj všichni nevlezeme, ale mýlila jsem se. Cesta na letiště trvala přibližně 30 

minut a když se ozvala zastávka Terminál 2 , bylo to pro nás znamení vystupovat. Na letišti 

jsem nikdy nebyla a viděla jsem letiště pouze ve filmech, ale bylo to mnohem lepší než ve 

filmu. Na nádraží jsme měli chvilku rozchod, a proto jsem si to chtěla trošku projít a bylo to 

úžasné. Poté jsme šli pro letenky a odbavit se. Všechno to probíhalo celkem rychle, proto 

jsem ani pořádně nezaregistrovala, co se vlastně děje. Ani jsme se nenadáli a seděli jsme 

v letadle , které mělo odlet 10:10 , měli jsme menší zpoždění a možná proto jsem byla více 

nervózní ze vzletu, ale jak jsem zjistila, tak jsem se bála zbytečně. Po dobu letu se o nás 

staraly velice milé letušky, které nám donesly pití i něco malého k jídlo ( nebyl to přeci jenom 

dlouhý let). Po příletu do Zurichu jsme měli asi 15 na přestup do dalšího letadla. Cesta z 

 Zurichu do Malagy trvala o něco déle, řekla bych asi něco kolem 2 hodin a pul. V letadle 

bylo příjemně  i přes menší turbulence, ale musím uznat že společnost SWISS je opravdu na 

výborné úrovni.Po příletu do Malagy nás příjemně hřálo sluníčko. Bylo opravdu krásně. Jako 

v létě. Rychle jsme prošli letištěm a už na nás čekal autobus. Ovšem cesta z Malagy do 

Martosu byla o něco delší. Jeli jsme aspoň 3 hodiny, ale mohli jsme obdivovat krásu 

Španělska cestou do Martosu. Všude okolo nás  se nacházely olivovníky. Bylo to něco jiného 

než v Česku a mě se to líbilo. Po náročném cestování jsme se konečně kolem 8 večer dostali 

do Martosu. Když jsem tak pozorovali výrazy ostatní tak jsem si všimla, že to byly ty samé 

výrazy jako ráno. Ospalé a unavené. Když jsme se konečně dostali z autobusu, tak si nás 

rozebrali do několika skupin a šli jsme se rychle ubytovat a pak na večeři. Poté myslím, že 

většina šla spát a rychle usnula po takhle vyčerpávajícím dni. 

Nové informace z oboru: Dozvěděla jsem se, že ve Španělsku je červená hlína. Je to tím, že 

mají v půdě hodně železa. 

Doprovodný program:  

Volnočasové aktivity: Seznámení se s ubytováním. Když jsme došli do útulného bytu,  hned 

mě uchvátilo, jaké to tam bylo sladěné a velký gauč naproti dveří. Do našeho pokoje vedly 

schody nahoru a poté chodba. Náš pokoj tvořily dvě poschoďové postele a mezi nimi né moc 

velká skříň. Moc pěkně vybavený pokoj a moc se mi v něm líbilo. 

Nová slovní zásoba: 
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Sumo  přelož Džus 

 
Ola přelož Ahoj 

 
El Comercio přelož Obchod 

 
Aqua  přelož Voda 

 
El Día přelož Den 

 
Lending přelož Přistávání 

 
Pilot přelož Pilot 

 
Seat přelož Sedadlo 

 
Stewardess přelož Letuška  

 
Case přelož Kufr 

Zpět (1. strana) 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/


Dočkalová V 

6 

2. den 
 

Datum:     4. 11. 2013 

Náplň práce:  Ráno po snídani jsme měli poučnou přednášku o bezpečnosti práce, která nás 

v následujících dnech čekala. Nebyla nějak moc dlouhá. Po všech informacích jsem se do 

práce těšila ještě více.   

Nové informace z oboru: Olivovník náleží mezi nejstarší kulturní rostliny. Rod zahrnuje více 

než 40 druhů. Je rozšířen v Africe, Asii, jižní Evropě, v Austrálii a na tichomořských 

ostrovech. 

Doprovodný program: Prohlídka městečka Martos. Asi kolem 9 hodiny ráno, no hned po 

přednášce jsme vyrazili na prohlídku, na které nás prováděla naše instruktorka, ale zároveň 

poradkyně Francheska. Jako první jsme vyšlapali menší kopec. Pro některé to byla hračka, ale 

ostatní lapali po dechu. Asi po 5 minutách stoupání jsme k prvnímu kostelu, který se nazýval 

Santa Marta. Francheska nebyla češka, tudíž nám všechno o kostele povídala anglicky. Ti, 

kteří anglicky uměli, tak neměli problém, ale pro ostatní to trošku problém byl, ale vždycky se 

vybral jeden a ten to překládal i ostatním. Po příchodu do kostela mě uchvátily ty nádherné 

sochy. A že jich tam bylo nespočítaně. Dále se mi líbily svíčky, které se zapálily, když tam 

někdo hodil 20 centů. Nebyly to normální svíčky, ale elektronické. Líbily se mi také fotky, 

které tam byly pověšené. Dozvěděli jsme se, že se tam lidé modlí za své blízké nemocné pro 

jejich uzdravení. Myslím, že v Česku se tohle ani neprovádí. Dále jsme zjistili, že pokud by se 

chtěl někdo v tomhle kostele vdát nebo oženit, tak musí podat rezervaci nejmíň rok dopředu. 

Potom jsme navštívili další dva kostely. Jeden se dokonce nacházel na náměstí nedaleko 

radnice. Kostel Santa Maria mě nadchl zajímavou historií a opět nádhernými obrazy a 

výzdobou. Prohlídka pokračovala přes náměstí do úzké uličky. Moc se mi líbily ty uzoučké, 

ale prudké uličky. Myslím, že by se člověk i ztratil, kdyby to tady neznal. Došli jsme 

k dalšímu kostelu, ovšem tenhle kostel byl zajímavý tím, že v něm žilo i několik mnichů, kteří 

nikdy z kostela neodešli. Proto mají vždy jednoho člověka, který jim nosí jídlo a pití. Kvůli 

tomuhle jsme museli i my být dost potichu. Já se koukala nahoru, protože jsem si myslela, že 

aspoň jednoho zahlédnu, ale bohužel ne. Celkem mě zamrazilo, když mi Francheska řekla, že 

oni nás vidí, ale my je ne. Dále nás čekala cesta do centru města. Je to opravdu krásné město. 

Ať jsem se podívala z jakéhokoliv místa nahoru, vždycky jsem viděla obrovský kopec, který 

pro Martos typický. Dostali jsme se do krásného parku, tím se musí Martos také pyšnit, si 

myslím. Poté jsme už jen prošli pár ulic a vraceli se zpět na ubytovnu a poté na oběd. 

Volnočasové aktivity: Po obědě jsme zjistila, že se máme přestěhovat na jinačí ubytovnu. 

Nevím proč, ale nějak sem se tam těšila více, protože ta druhá ubytovna aspoň nebyla tak 

daleko od jídelny a celkově od našich spolužáků. Když jsme se sbalili a dorazili na druhou 

ubytovnu, žasla jsem, jak to tam bylo velké. Já a moje spolužačka jsme dostaly pokoj hned 

v přízemí. Byl sice pro tři lidi, ale nám to nevadilo mít vlastní koupelnu a kuchyň hned u 

dveří. Pokoj byl mnohem větší a prostornější. Po vybalení jsme šly ještě prozkoumat ostatní 

pokoje, ale stejnak se nám nejvíce líbil ten náš.  

Nová slovní zásoba: 
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El Diario přelož Deník 

 
La edad přelož Věk 

 
La Cesta přelož Koš 

 
Las Compras přelož Nákupy 

 
El Conductor přelož Řidič 

 Hostel přelož Ubytovna 

 SeaFood  přelož Mořské Plody 

 Puchase přelož Nákup 

 Instructor přelož Instruktor 

 Pineapple přelož Ananas 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum:   5. 11. 2013 

Náplň práce:  Po první noci na našem novém pokoji nás čeká náš první pracovní den. Hned 

po snídani jsme vyrazili. Cesta trvala přibližně půl hodiny. Seznámili jsme se s naším novým 

vedoucím jménem José. Byl to moc milý mladý muž. Po příjezdu na pracovní plochu jsme se 

celkem báli, ale po hodině jsme zjistili, že náš strach byl zbytečný. José nám pomocí 

překladače na mobilu a pantomimou vysvětlil účel práce. Naše skupinka se skládala z šesti 

lidí. A to byli 4 kluci a 2 holky. Kluci dostali kladívka a museli z kmene olivovníku osekávat 

zbytečné větvičky,  které berou olivovníku potřebné živiny k růstu a vývoji. Já a moje 

spolužačka jsme sbíraly osekané větve a skládaly je na kupky, které se později pálily.  

Nové informace z oboru:  Cestou autem z naší práce nám José prozradil, že z 5kg oliv se 

dělá 1l oleje. Olivy jsou pro Španělsko typické a nikde jinde není tolik plantáží jako 

v Andalusii. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po příjezdu z práce na ubytovnu nás celkem zklamalo počasí, 

protože začalo pršet a až do večera se to nezměnilo. A tak jsme zbytek dne strávily se 

spolužačkou v pokoji a hrály plno karetních her. Už jsem myslela, že žolíka hrát neumím, ale 

5 výher mě přesvědčilo, že mi to pořád ještě jde. 

Nová slovní zásoba: 

 
La Cola přelož Fronta 

 
El Cuadro přelož Stůl 

 
El Centro  přelož Centrum 

 
La Cifra přelož Číslo 

 
La Cara přelož Obličej 

 Ax přelož Sekera 

 Olive tree přelož Olivovník 

 Branch přelož Větev 

 Shopping Cart přelož Nákupní košík 

 Loam  přelož Hlína 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum:    6. 11. 2013 

Náplň práce: Všichni odpočatí jsme se vydali opět ráno do práce. Ovšem dneska nás čekala 

změna. Naše šestičlenná skupinka se musela rozdělit. V jedné skupince byli 3 kluci a ve druhé 

2 dívky a 1 kluk. Zavezli jsme Kluky na stejné místo, kde jsme byli včera a nás 3 ještě čekala 

cesta. Nevěděli jsme, kam jedeme, proto jsme byli celkem nervozní. José nám přes překladač 

vysvětlil,   že jedeme do městečka zvaném Baena. O tom městečku jsem už slyšela, myslela 

jsem, že je na jiné straně Španělska. Ujeli jsme dalších 20 kilometrů a čekal nás obrovský 

prudký kopec nahoru. Jízda nahoru připomínala horskou dráhu. Když jsme vystoupili skoro 

až na vrcholku kopce, nemohla jsem se nabažit toho dech beroucího pohledu. Byla to vážně 

nádhera. Dokonce i náplň práce byla tento den jinačí. Dostali jsme hrábě a náš vedoucí José 

měl v rukou něco jako sekačku na trávu. Kolem olivovníku José osekával přebytečný plevel a 

my jsme ho nahrabávali do rovných čar  okolo olivovníku. Práce až překvapivě utekla celkem 

rychle. A docela jsem se bála cesty zpět z kopečka, cítila jsem se opět jako na horské dráze. I 

cesta zpět na ubytovnu trvala o něco déle něž předešlý den. Museli jsme ještě vyzvednout 

kluky, kteří byli na stejném místě jako včera a jeli jsme zpět.                                       

Nové informace z oboru: Olivový olej lze získat buď lisováním či jinými mechanickými 

postupy. Je zdravý prospěšný,  protože obsahuje mono-nenasycené mastné kyseliny a vitamín 

E. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po velmi jak psychicky tak fyzicky náročném dni na nás čekal 

vysloužilý odpočinek. Po příjezdu jsem hned usnula. Vzbudila mě až spolužačka, že je večeře. 

A po večeři jsme šly opět spát.  

Nová slovní zásoba: 

 
El Dinero přelož Peníze 

 
El Libro přelož Kniha 

 
La Hoja přelož List 

 
El Invitado přelož Host 

 
El Juego přelož Hra 

 One Direction   přelož Jeden Směr 

 Hill přelož Kopec 

 Cucumber přelož Okurka 

 Octopus přelož Chobotnice 

 Amazing přelož Užasné 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum:  7. 11. 2013 

Náplň práce:  Dnešní den byl pro mě spíše uzdravovací. Celou noc jsem nespala, protože 

jsem měla nehorázné křeče v břiše a ráno jsem měla lehkou nevolnost. Proto jsem tento ten 

proležela v posteli a uzdravovala se dezinfekční vodou a černým čajem. Byla jsem skoro na 

celé ubytovně sama, protože ostatní byli v práci. Skoro celý den jsem prospala, ale udělalo mi 

to líp. Odpoledne dorazila i spolužačka na pokoj, takže jsem měla aspoň o zábavu postaráno.

  

Nové informace z oboru: Španělé mívají od 13:00-17:00 pauzu. Takže jsou zavřené různé 

obchody. Samozřejmě kromě supermarketu. Myslím, že je to super a mělo by to takhle být i 

v Česku.  

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Odpoledne se všichni vydali do továrny na zpracování oliv. Moc jsem 

chtěla jít s nimi, ale bohužel jsem se na to ještě necítila a proto jsem zůstala s mou 

spolužačkou na pokoji a uzdravovala se. Ovšem věřím tomu, že jsem o hodně přišla, protože 

se tam už určitě nepodívám. 

Nová slovní zásoba: 

 
La Calle přelož Cesta 

 
La Cama přelož Postel 

 
Agradecer přelož Děkovat 

 
El Aňo přelož Rok 

 
La acera přelož Chodník 

 SalesWoman přelož Prodavačka 

 Abroad přelož Zahraničí 

 Stranger přelož Cizinec 

 Highway přelož Dálnice 

 Street  přelož Ulice 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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6. den 
 

Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce: Exkurze Sevilla 

Nové informace z oboru: Sevilla je domov flamenca a býčích zápasů. Nikde jinde se 

nekonají tak zbožné a pestrobarevné slavnosti, jako zde. Město přezdívané pro svou krásu 

perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě a s překrásným romantickým zámkem v 

maurském slohu. 

Doprovodný program: Snídani jsme měli tento den o trochu později ( což každého 

myslím si i potěšilo, že si mohl pospat o něco déle ) kvůli našemu prvnímu výletu do 

městečka jménem Sevilla. Vyjížděli jsme kolem deváté hodiny ráno a cesta nám trvala 

přibližně 2 a půl hodiny, takže jsme byli na místě o půl 12. Už na první pohled se mi tohle 

město líbilo. Všechno tam bylo tak krásné a kulturně založené. Po příjezdu jsme došli 

k menšímu obchůdku, no spíše k informacím, kde jsme dostali mapky, ve kterých se 

nacházely různé zajímavosti a památky. Došly jsme k obrovské katedrále, od které jsme měli 

rozchod. Prošly jsme se spolužačkou celé historické centrum a nafotily mnoho fotek, protože 

to nešlo nevyfotit. Tolik zajímavých památek a hlavně tolik lidí, nebo spíš turistů. Na každé 

ulici jsme potkaly skupinku turistů z různých koutů světa. Rozhodně mě zaujaly lidé, kteří 

stáli jako sochy a ani jedou se nepohnuli. Zajímalo by mě, jak to vlastně dělaly. Prošly jsme 

plno obchodů se suvenýry, ze kterých jsme si něco koupily. Mě rozhodně tohle město zaujalo, 

a proto jsem si koupila tričko s nápisem „ I love Sevilla“ , doufám, že vždy když si ho obleču 

tak si vzpomenu jaké úžasné město to bylo. Zastavily jsme se i do Starbucks, protože jsem se 

tam vždycky chtěla podívat a zkusit jestli je ta káva opravdu tak lahodná jak všichni říkávají a 

opravdu je. Sice nás káva stála asi 100kč v přepočtu na české koruny, ale stálo to za to. Ten 

pocit, že ve Starbucks nakupují i slavné osobnosti je k nezaplacení. Potom jsme se vydaly 

obejít další kouty Sevilly. Tolik přátelských lidí jsme snad za život ani nepotkala. Čas rychle 

utíkal a my se musely vrátit zpátky k autobusům a jeli na ubytovnu. Určitě si ze Sevilly 

odnáším spoustu vzpomínek a zážitků.  

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

Zpět (1. strana) 
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Aceite přelož olej 

 
Almuerzo přelož oběd 

 
Carne  přelož maso 

 
Huevo přelož vejce 

 
Queso přelož sýr 

 Delayed přelož zpožděný 

 Brake přelož brzdit 

 Van přelož dodávka 

 Suite přelož apartmá 

 Tent přelož stan 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Exkurze Granada 

Nové informace z oboru: Název Alhambra, v arabštině znamenající červená, je 

pravděpodobně odvozen od sluncem vypálených cihel, vyrobených z kvalitního štěrku a jílu, 

ze kterých jsou vyrobeny vnější zdi. 

Doprovodný program: Den jako stvořený na další krásný výlet. A tím výletem byla 

Granada. Vyjeli jsme opět v 9 hodin. Když jsme dojeli na místo. Čekala nás první menší 

snídaně v nedaleké kavárně a poté půlhodinová menší prohlídka města. Došli jsme na 

náměstí, kde zrovna probíhalo vystoupení nadaných bubenic. Když jsme se opět všichni sešli, 

vyrazili jsme do Alhambry. Když jsme vyšlapali celkem prudký kopec, který si někteří 

zkrátili, protože mohli jet i autobusem, rozdali se lístky a mohlo se jít čekat do dlouhé fronty, 

která vedla ke vstupu dovnitř. Když se na nás konečně dostala řada, mohli jsme si plně 

vychutnat krásu zahrad, ale také místností, na kterých většinu zaujaly stěny, které byly krásně 

zdobeny a jak šlo poznat, tak určitě nebyly z téhle doby. Bylo to opravdu obrovské a trvalo 

nám aspoň 2 hodiny,  než jsme to celé prošli. Poté následoval rozchod a každý se vydal 

někam jinam. Zastavily jsme se se spolužačkou u jednoho pouličního umělce, který psal 

všelijaká jména arabsky, proto jsme si taky nechaly napsat své jména na památku a opravdu 

se nám to líbilo. Vyčerpané a hladové jsme měly jasný cíl. Najít nějakou restauraci a 

odpočinout si. Asi po 10 minutách se nám to povedlo. Byla to útulná restaurace a připomínala 

spíše čajovnu. Poté jsme se vydaly opět si projít město a podívat se po nějakých suvenýrech. 

Bylo tam mnoho obchodu a tak jsme tam nakoupily i dárky domů. Uteklo to celkem rychle, a 

proto jsme se pomalu vracely na místo srazu, na náměstí. Když jsme tam došly, bylo tam 

znovu vystoupení bubenic, tak jsme si to užily ještě jednou. Když jsme se všichni sešli a 

dorazili k autobusu, který na nás čekal, vyrazili jsme na ubytovnu.  

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 
Bosque přelož les 

 
Campo přelož pole 

 
Flor přelož květina 

 
Tiempo přelož počasí 

 
Hierba přelož tráva 

 Depart přelož odjet 

 Caravan přelož karavan 

 Visa přelož vízum 

 Gate přelož východ 

 Ferry přelož trajekt 

http://translate.google.cz/#es/cs/
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http://translate.google.cz/#en/cs/
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce:     Po dvou vydařených výletech jsme se museli opět vrátit do práce. Vše 

probíhalo úplně stejně. Náplní práce bylo shrabovat plevel okolo olivovníku pryč a následně 

spálit. Zdálo se mi, že tento den jsme byli možná ještě o něco výš než minule. Práce se tento 

den hrozně táhla, ale mi to nevadilo, užívala jsem si Španělska plnými doušky. 

Nové informace z oboru: Pro lisování olivového oleje se sklízí olivy tradičním způsobem, 

tj. tlučením dlouhou palicí do větví stromů. Olivy padají do rozprostřených plachet pod 

stromem. Sklizeň trvá od října do ledna v závislosti na odrůdě a stupni zralosti. Poté se olivy 

očistí a rozemelou, takto zpracované se dostanou do lisů, kde z nich vzniká olej, který se po 

přefiltrování plní do lahví. Olej musí být vylisován do čtyř dnů od sklizně, aby byla 

zachována jeho kvalita a především všechny látky v olivách obsažené. 

 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po našem návratu z práce jsme se rozhodly se spolužačkou, že se 

půjdeme podívat do města. A tak jsme vyrazily. Ve městě jsme nakoupily několik věcí domů 

a spokojeně se vracely na večeři. Zjistila jsem, že i když je ráno nebo večer v Martosu je 

pořád hodně lidí. Někdy i dlouhé fronty. 

Nová slovní zásoba: 
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Autobús přelož autobus 

 
Barco přelož loď 

 
Ferrocarril přelož vlak 

 
Curva přelož zatáčka 

 
Avión přelož letadlo 

 Jaw přelož čelist 

 Careless přelož nepozorný 

 Selfish přelož sobecký 

 Citizen přelož občan 

 Vain přelož marnivý 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Opět jako skoro každý den jsme jeli do  naší milované práce a ano 

i dneska jsme dělali to samé co každý den. Skoro jsem si připadala jako bych už to tu znala. 

Baena se pro mě stala už známou a pár uliček jsem tady i znala z pohledu. Zase ten vysoký 

kopec s hrabání plevele. Nebyla to těžká práce, ale asi bych jí celý život dělat nechtěla. 

Nové informace z oboru: Provincie Jaén je známá produkcí olivového oleje. Zdejší 

háje olivovníků představují téměř 25% veškerých španělských olivových hájů. 

Doprovodný program: Dokonce i dnes nás čekal výlet a to do města Jaén. Když jsme 

několika auty vyjeli do prudkého kopce, dostali jsme se k vysoce postavenému kostelu spolu 

s obrovským křížem, na který si zamilovaní psali svoje jména. Já sice zamilovaná nejsem, ale 

napsala jsem si tam název mé oblíbené hudební skupiny. Výhled bral všem dech. Byli jsme 

abnormálně vysoko a občas jsem měla i strach se kouknout dolů. Po prohlídce jsme jeli auty 

do centra města. Po menší prohlídce jsme se dostali i do židovské čtvrti , ve které jsem se moc 

příjemně necítila, proto jsem byla ráda, když jsme z ní vylezli. Poté jsme měli rozchod a já se 

rozhodla, že se podívám po městě. Jaén je opravdu obrovský a člověk by se zde určitě hned 

ztratil. I já jsem měla občas pochybnosti, kde se vlastně nacházím, ale nakonec vše dopadlo 

dobře. Na rozchod nebylo tolik času jako na předešlých výletech a proto to rychle uteklo a my 

se opět vydali na cestu zpět do Martosu. V Jaénu se mi hodně líbilo, ale přeci jenom je pořád 

můj favorit Sevilla. 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 
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Campaña přelož rovina 

 
Globo přelož Země 

 
Río přelož řeka 

 
Altitud přelož výška 

 
Margen přelož břeh 

 Gloves přelož rukavice 

 Stubborn přelož tvrdohlavý 

 Bossy přelož panovačný 

 Elbow přelož loket 

 Scar přelož jizva 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Exkurze Ronda 

Nové informace z oboru: Ronda je situovaná v romantické krajině na severní straně pohoří 

Sierra de Ronda. Její téměř nedobytná poloha ji po mnoho let chránila před nájezdy nepřátel. 

Toto muslimské vnitrozemní město dobyli křesťané v roce 1485. Dnes zde žije kolem 20 tisíc 

obyvatel, kteří se zabývají obchodem s koňmi, ovocem, vínem, zeleninou a rovněž je živí i 

práce v turistickém ruchu. 

Doprovodný program: Dnešní výlet byl naplánován do městečka jménem Ronda. Byl to 

pro nás nejdelší výlet, protože cesta auty trvala přibližně 3 a půl hodiny. Po příjezdu jsme 

měli rozchod. Někteří se šli najíst, někteří si šli prohlídnout okolí a památky a někteří do 

obchodů se suvenýry. Já a moje spolužačka jsme patřili k těm, co se šli najíst, protože 

z tříhodinové cesty celkem vyhládne. Šly jsme tedy do nedaleké pizzérie, kde jsme si 

objednaly překvapivě pizzu a musím uznat, že byla výborná. Po menším obědě jsme také 

vyrazily na prohlídku městečka. Zaujal nás menší parčík, ve kterém jsme se procházely 

celkem dlouho a proto jsme po nějaké době zamířily k lavičce, kde jsme si chvilku 

odpočinuly a nabraly síly. Hned za námi se nacházela býčí aréna, u které jsme udělaly mnoho 

fotek. Čas plynul jako voda a my jsme si ani nestihly všechno projít. Byly jsme unavené 

celkem z té cesty, a proto jsme možná neměly tolik energie. Zanedlouho jsme se všichni sešli 

u aut a vyrazili zpátky na tříhodinovou cestu zpátky na ubytovnu. 

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 

 

 
Boda přelož svatba 

 
Existencia přelož život 

 
Hija přelož dcera 

 
Madre přelož matka 

 
Cumpleaños přelož narozeniny 

 Fist přelož pěst 

 Crash přelož srážka 

 Yacht přelož jachta 

 Sandals přelož sandále 

 Fringe přelož ofine 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Po zjištění, že už zbývá jen několik dní do našeho odjezdu, jsem 

se těšila ještě více do práce. I když jsme dělali pořád to samé mě to bavilo. Už jsem si svoje 

hrábě oblíbila a konala svou práci dobře. 

Nové informace z oboru: Ve Španělsku se pěstuje přes 300 milionů olivovníků přesahující 

2 miliony hektarů. Tato rozloha tvoří více než 25 procent světových olivových hájů. Průměrná 

roční produkce oleje činí 900 tisíc tun, v posledních letech dokonce přesáhla 1,4 milionu tun. 

Ročně Španělsko vyveze průměrně 600 tisíc tun olivového oleje, ten pak směřuje do více než 

100 zemí na 5 kontinentech. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Udělali jsme si další procházku po Martosu, protože je to opravdu 

kouzelné město. A hlavně ty malé a úzké uličky jsou pozoruhodné. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Fútbol přelož fotbal 

 
Partido přelož zápas 

 
Balón přelož míč 

 
Honor přelož vyznamenání 

 
Triunfo přelož výhra 

 Protect přelož  chránit 

 Coast přelož pobřeží 

 Act přelož hrát 

 Famine přelož hladomor 

 Educate přelož vzdělávat 
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Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: A čeká nás poslední den práce. Možná pro ostatní je to radostná 

zpráva, ale pro mě rozhodně ne. A proto jsem se snažila pracovat na 100%. Připadala jsem si 

jako bych tu práci už dělala strašně dlouho a přitom jenom týden. Dnešní práce rychle utekla. 

Po práci nás zavezl náš vedoucí José k obrovskému jezeru, které bylo i na mapce hrozně 

rozsáhlé a dlouhé. Bylo krásné a čisté. Chvíli jsme se tam zdrželi a poté se vraceli zpět na 

ubytovnu. Po příjezdu jsme se s ním rozloučili a dokonce se José rozplakal, protože nás asi už 

nikdy neuvidí jako my jeho. Bylo to velice dojemné a bude nám určitě chybět. 

Nové informace z oboru: Španělsko má nejvyšší míru nezaměstnanosti ze zemí Evropské 

unie i ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Po návratu z práce jsme se začali pomalu balit, protože další den 

ráno už bude čas si jenom dobalit poslední věci. 

Nová slovní zásoba: 

 
Coste přelož cena 

 
Vacaciones přelož prázdniny 

 
Ley přelož zákon 

 
Falda přelož sukně 

 
Maleta přelož kufr 

 Arrest přelož zatknout 

 Canvas přelož plátno 

 Gun přelož pistole 

 Murder přelož vražda 

 Admit přelož připustit 
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Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce: A je to tady. Poslední den. Bohužel. Odjezd byl o pul 9 ráno, ale 

my se spolužačkou už vstávaly o pul 6 a ještě se dobalovaly. Šly jsme na naší poslední snídani 

a dobalily poslední věci, poté už přijeli auta , do kterých jsme naskládali naše zavazadla, 

rozloučili se se všema a vydali se na cestu. Asi 2 a půl hodiny nám trvala cesta do Malagy. Po 

příjezdu jsme se ještě tak půl hodiny procházeli na pláži kolem moře. Poté jsme jeli přímo na 

letiště, kde jsme se trošku najedli, šli pro letenky a odbavili se. Asi 20 minut jsme čekali a 

poté se vydali do letadla. Během letu se o nás opět staraly milé letušky. Let byl celkem 

dlouhý, ale mě to přišlo jako chvilka a už jsme byli v Curychu. Tam jsme museli čekat zhruba 

půl hodiny abychom mohli jít do dalšího letadla směr Praha. Letadlo z Curychu do Prahy bylo 

rozhodně menší než předešlé. Byla jsem možná trošku více nervozní z téhle cesty, ale jak se 

opět ukázalo tak mé obavy byly zbytečné. Ani jsme se nenadáli a už nás vítalo letiště Václava 

Havla. Došli jsme pro kufry a mířili na autobus, který nás doveze až na vlakové nádraží. 

Čekali jsme asi jen 5 minut a autobus už byl tady. Cesta autobusem trvala necelou půl 

hodinku a my jsme se objevili na hlavním nádraží. Tady jsme měli čas 4 hodiny, proto jsme se 

rozdělili do dvou skupin. Jedna skupinka hlídala kufry a druhá měla rozchod. Po dvou 

hodinách jsme se vystřídali. Tohle čekání bylo snad nekonečné. Všichni jsme v polospánku 

seděli na zemi a co 5 minut koukali na hodiny. Když už konečně nastal ten čas jít do vlaku, 

každý popadnul svůj kufr a mířil k vlaku. Naštěstí byl vlak skoro prázdný a každý měl ve 

svém kupé dost místa. Vlak měl odjezd 00:06. Jenom co jsem do vlaku nasedla. Odložila kufr, 

zavřela oči a usnula. Po třech hodinách mě vzbudil hlas paní učitelky, že už budeme 

vystupovat. Oblékla jsem bundu, vzala kufr a šla čekat na chodbu, než zastavíme. V Ostravě 

jsme měli to štěstí , že vlak do Opavy už tam stál a tak jsme do něj mohli nastoupit a 

pokračovat ve spánku. Já už ale nespala a koukala se z okna, jaké je to v Česku jiné oproti 

Španělsku a pocítila jsem stesk po něm. Půlhodinová cesta končila zastávkou Opava-východ. 

Všichni jsme vystoupili a už na nás čekali rodiny a kamarádi. Do půl hodiny se všichni 

rozutekli domů a takhle proběhla naše úspěšná cesta ze Španělska do České Republiky.  

Nové informace z oboru: Ve městě se nachází největší španělské letiště, přístav a 

univerzita. Díky příjemnému podnebí je Malaga jedním z nejoblíbenějších turistických 

destinací Iberijského poloostrova. Malaga je proslavená také kulinářsky, a to zejména 

rozinkami, vínem (muškátové víno), zmrzlinou a fritovanými rybami (zejména typická 

fritovaná sardel)  

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity:       

Nová slovní zásoba: 
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Aeropuerto přelož letiště 

 
Calle přelož ulice 

 
Colegio přelož škola 

 
Puente přelož most 

 
Teatro přelož divadlo 

 Humble přelož skromný 

 Poem přelož báseň 

 Spine přelož páteř 

 Issue přelož vydání 

 Dictionary přelož slovník 

Zpět (1. strana) 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Nikdy jsem neletěla letadlem, takže asi cesta letadlem. Jinak 

Španělsko je úžasná země. Byla jsem unešená vším, je to tu mnohem jinačí než v Česku a 

možná i lepší. 

 

Nejlepší momenty: Pro mne byly nejlepší momenty v Seville. Celý výlet do Sevilly. Bylo 

to tam skvělé. 

 

Nejhorší momenty: Nejhorší moment pro mě asi byl ten, když jsem byla nemocná jeden 

den a měla žaludeční nevolnosti. 

 

Jel(a) bys znovu? 

  
 

Doporučil(a) bys tuto akci spolužákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

1

 

Přínos pro odbornost 

 

1 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

1

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

1

 


