
Gilík Petr  

1 

 



Gilík Petr  

2 

Obsah 

Charakteristika firmy a oblasti ................................................................................................... 3 

1. den .......................................................................................................................................... 4 

2. den .......................................................................................................................................... 6 

3. den .......................................................................................................................................... 7 

4. den .......................................................................................................................................... 8 

5. den ........................................................................................................................................ 10 

6. den ........................................................................................................................................ 11 

7. den ........................................................................................................................................ 13 

8. den ........................................................................................................................................ 14 

9. den ........................................................................................................................................ 17 

10. den ...................................................................................................................................... 17 

1. den ........................................................................................................................................ 18 

12. den ...................................................................................................................................... 20 

13. den ...................................................................................................................................... 23 

Evaluace ................................................................................................................................... 24 



Gilík Petr  

3 

Charakteristika firmy a oblasti 

o Španělsku 
Cíl naši cesty byl v Andalusii to je na jihu Španělska a to malá vesnice Martos. Důvod 
naší cesty byl dozvědět se něco o pěstování oliv, ale také nabrat zkušenosti do 
života, jazykové schopnosti jak v angličtině, tak ve Španělštině a poznat o historii 
tamních Olivových hájů 
Španělsko má asi 46 milionu obyvatel a z toho je naprostá většina katolíků (asi 98%) 
Příroda ve Španělsku je také velmi různorodá, protéká tam více než 1500 řek a jsou 
zde vysoké pohoří jako například známá Sierra Nevada nebo Pyreneje rozdělující 
Španělsko a Francii. 

Andalusie 
Nejjižnější region Španělska asi s 7 milióny obyvateli, který oblévá jak Středozemní 
moře tak i Atlantský oceán, na jih (asi 30-45 km) leží už Afrika. Hlavním městem 
Andalusie je Sevilla, kterou jsme i my navštívili. Velké množství peněz je zde 
vyděláno cestovním ruchem a to nejen s Evropy, ale i ze zbytku světa (nejvíce 
navštěvované jsou Cordoba, Alhambra a další). Klima je zde velmi teplé, v létě i přes 
45°c a v zimně jen málo kdy pod 15°C.  
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1. den 

 

Datum: 3. 11. 2013 

Náplň práce: Cesta do Martosu 

Nové informace z oboru: v restauracích je běžné přidávat k pití brambůrky nebo 

olivy=tapas 

 Velmi železitá půda (rudé zbarvení) 

 Agáve je zde plevel 

Doprovodný program: 3:00 sraz na východním nádraží v Opavě 

 3:20 odjezd vlaku z Opavy do Ostravy 

 3:57 odjezd vlaku z Ostravy do Prahy hlavního nádraží 

 8:08 odjezd autobusu z Prahy hlavního nádraží na 

       letištěVáclava Havla (bývalá Praha Ruzyně) 

 10:10 odlet z letiště Václava Havla do Zurychu 

 12:30 odlet z Zurychu do Malagy (Španělsko) 

 16:00 odjezd autobusu z Malagy do Martosu 

 19:30 příjezd autobusu do Martosu 

 19:30 ubytování a společná večeře 

 

 Po probdělé noci pro mě nebyl problém vstávat brzo ráno, 
na cestu i na celou praxi sem se těšil, jediné čeho jsem se 
obával byl let letadlem, letadle bylo od společnosti Swiss air a my 
jsme letěli z Prahy do Curychu kde jsme potom přestupoval na 
letadlo do Malagy ve Španělsku, v obou letech jsme dostali pití, 
svačinku a malou Švýcarskou čokoládu. Z Malagy jsme jely 
autobusem do Martosu. V Martosu nám byli přiděleny pokoje, 
poté jsme šli na večeři a pak byl volný čas, který jsem využil 
k odpočinku po náročné cestě 

Volnočasové aktivity: vybalování 

 odpočinek 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 
Býk  toro 

 
Voda  agua 

 
Jídlo  comida 

 
Spát sueño 
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Sprcha  ducha 

 
Dveře Doors 

 
Tričko t-shirt 

 
Letadlo Plane 

 
Vlak Train 

 
Jet vlakem Go by train 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 11. 2013 

Náplň práce:  bezpečnost práce, prohlídka pracovišť a seznámené se 

základními úkoly, které nás mohou čekat 

Nové informace z oboru: Martos je velice staré město a dříve bylo opevněno hradbami a 

hlídáno rytíři. 

 Sklizeň oliv probíhá tak že se olivy sklepávají do plachet 

nataženými pod olivovníky 

 

Doprovodný program: Prohlídka Martosu 

V sedm ráno snídaně, poté jsme byli rozděleni do pracovních 

skupin po 3-4 studentech, v osm odjezd 

Martos má hodně úzkých pro auta jednosměrných uliček. Myslím, 

že nám ani mapa moc nepomohla, ještě že nás prováděla 

praktikantka z Itálie Franceskou i s výkladem v angličtině. 

Volnočasové aktivity: návštěva supermarketu 

 Odpočinek 

 Práce na deníku praxe 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Kopec Colina 

 
Kufr Caso 

 
Pošta Puesto 

 
Rytíř Caballero 

 
Kostel Iglesia 

 Kostel Church 

 Rytíř Knight 

 Hrad Castle 

 Okno Window 

 Erb, štít shield 
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3. den 
 

Datum: 5. 11. 2013 

Náplň práce: práce v olivovém sadu 

Nové informace z oboru: zelené olivy jsou nezralé, nakládají se do slaného nálevu a pak se 

mohou jíst 

 Černé olivy jsou zralé a využívají se k vymačkání oleje 

 Pivo je míň hořké a víc nasládlé 

 Olivovníky mají vždy tři kmeny 

Doprovodný program: v 7:00 snídaně, 8:00 odjezd na pracoviště v již rozdělených 

pracovních skupinách. Hrabali jsme listí a odsekávali větvičky 

okolo hlavních kmenů, s pracoviště na kopci byl rozhled na 

velkou vzdálenost (všude jsou olivovníky) 

Volnočasové aktivity: procházka po Martosu 

 Odpočinek po práci 

 Nákup ručníku (zapomněl sem si ho doma) 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Ručník Toalla 

 
Sekera Hacha 

 
Auto Coche 

 
Hrábě Rasketa 

 
Pivo Cerveza 

 Sekera Axe 

 Tlačítko Button 

 Klíče Keys 

 Strom Tree 

 Myš mouse 



Gilík Petr  

8 

 

 

 

 

 

 

4. den 
 

Datum: 6. 11. 2013 

Náplň práce: práce na olivovnících 

Nové informace z oboru: sklizeň probíhá v prosinci a v lednu (na olej) 

Doprovodný program: opět jsme hrabali listí pod olivovníky a odsekávali boční 

větvičky, vetvičky se odsekávají ze dvou důvodů a to že jejich 

růst bere živiny které by jinak byli pro plody a druhý důvod je že 

všechny olivovníky mají tři kmeny z důvodu udržování a sklizně 

a z malých větviček by mohl vyrůst další kmen 

Volnočasové aktivity: procházka po Martosu 

 návštěva pošty 

 družba s ostatnímy účastníky projektu 

 práce na deníku praxe 
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Nová slovní zásoba: 

 

 
Větev rama 

 
 Pila aserradero 

 
Kmen Tensión 

 
Lopata Pala 

 
Ráno/zítra Maňana 

 Zítra Tommorow 

 Pošta Post 

 Park Park 

 Hospůdka Pub 

 Sýr Cheese  

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: práce v olivovém sadu 

Nové informace z oboru: olivovníky rostou a plodí i 500 let  

Doprovodný program: dnešní den se taky nelišil od předchozího a to v 7:00 snídaně 

v 8:00 odjezd na pracoviště a tam jsme hrabali listí a odsekávali 

boční výhonky, ale svačina byla velmi dobrá (bageta se šunkou a 

mazaná olivovým olejem) 

Volnočasové aktivity: úklid pokoje 

 Odpočinek po práci 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Brambory Patatas 

 
Kámen Piadra 

 
Odpoledne Tarde 

 
Pecka Golpe 

 
Číslo Numero 

 Nůž Knife 

 Pes Dog 

 Banán Banana 

 Kohout Cock 

 Jazyk Tongue 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce: práce v olivovém sadu a exkurze na linku na zpracování oliv  

Nové informace z oboru: olivy a následně vymačkaný olej se čistí a filtruje a nechává 

usazovat nečistoty od začátku výroby až do balení a prodeje 

Doprovodný program: v 7:00 snídaně a v 8:00 odjezd na pracoviště kde jsme dodělávali 

nedodělky z minulého dne. 

 Odpoledne jsme šli navštívit lisovnu oleje přímo v Martosu, 

viděli jsme celou výrobu od příjmu oliv, přes čistění oliv 

odstraňování zbytku listů a větviček pomocí fukarů a sít, mačkání 

a lisování až po uskladnění i balení. Po tomhle okruhu nám 

promítli video o firmě a dále jsme měli ochutnávku toho 

nejkvalitnějšího oleje (extra panenského) s bagetou 

Volnočasové aktivity: prohlídka zpracovny oliv (bohužel nemám žádné fotky) 

 Práce na deníku praxe 

 Úklid pokoje 

 Odpočinek 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 
Odpočinek Resto 

 
Trochu Pogo 

 
Píchat Pincho 

 
Kola Cola 

 
Kolo Bicicleta 

 Kolo Bicycle 

 Lis Press 

 Otevřeno Open 

 Zavřeno Closed 

 Táhnout pull 
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Zpět (1. 

strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: výlet do Sevilly  

Nové informace z oboru: autobus co projíždí po památkách stojí 17 euro, ale prodávající 

jsou ochotni vám dát velmi vysokou slevu i o 10 euro 

Doprovodný program: Snídaně byla posunuta na 8:00 a v 9:00 jsme vyrazili do Sevilly. 

Sevilla je 4. největší město Španělska. Po příjezdu jsme se měli 

rozdělit do skupinek a každá dostala mapu Sevilly s památkami, 

které jsme si mohli projít. My jsme byli přesvědčeni zástupcem 

turistického autobusu, že je to výhodné když není dost času a 

proto jsme si koupily lístek na tento autobus. Autobus byl červený 

a dvou patrový, nahoře bez střechy což umožnovalo fotit a 

prohlížet si i za jízdy, nicméně jsme mohli kdykoli vystoupit a 

nastoupit znova později na jeden lístek, v autobusu byl i 

elektronický průvodce a společně s procvaknutím lístku u první 

ho nástupu jsme dostali sluchátka. Průvodce byl v několika 

jazycích (španělština, francouzština, angličtina, ruština a další). 

K večeru před odjezdem jsem si koupil svačinku: na hamburger 

v fastfoodu (dost podobný českému  ) 

Volnočasové aktivity: prohlídka Seville 

 Nákup suvenýrů a jídla 

  

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 
Svačina Almuerzo 

 
Autobus Autobús 

 
Výlet Viaje 

 
Dnes Hoy 

 
Cesta Camino 

 Ulice Street 

 Turistický Tourist 

 Večer Evening 

 Hodina Hour 

 Poloviční half 
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: výlet do Granady a Alhambry 

Nové informace z oboru: al- ve slově Alhambra znamená červený s arabštiny 

V Granadě je velké zastoupení Arabů a jejich obchůdků se 

suvenýry, kde se vždy vyplatí smlouvat o ceně  

Další město kde chodí Cikánské ženy, které vám nabídnou list 

jako dar, pak vás chytí za ruku, vyvěští budoucnost a chtějí za to 

peníze (i 5 euro) 

Doprovodný program: 8:00 snídaně, 9:00 odjezd. Do Granady jsme přijeli asi v 11 

hodin, hned po příjezdu jsme šli do restaurace, kdy jsme dostali 

kávu a croissant, poté jsme vyrazily na prohlídku s Barborou, 

která byla naše průvodkyně. Bára byla ve Španělsku na 5 měsíců 

z pracovních důvodů. O půl druhé jsme měli sraz na náměstí 

Plaza nueva, odkud jsme vyrazili na Alhambru. Alhambra je 

vlastně palácový komplex postavený Arabskými vládci, co vládli 

v Granadě, patří k nim i rozlehlé zahrady a parky s fontánami a 

výhledem na město 

Volnočasové aktivity: nákup suvenýrů 

 Procházka po Granadě 

 Koukání na pouliční umělce (bubenický sbor, klaun, taneční sbor) 

 

 

 

Nová slovní zásoba: 

 
Káva Café 

 
Vodní dýmka caño de agua 

 
Buben Tamobor 

 
Sraz Reunión 

 
Tanec Danza 
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 Tanec Dance 

 Buben Drum 

 Hlavní jídlo dne Lunch 

 Kytara Guitar 

 Zmrzlina Ice-cream 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: práce na olivovnících 

Nové informace z oboru: na svahu jsou z hlíny malé valy, které brání v kutálení sklepaných 

oliv 

Doprovodný program: snídaně opět v 7:00, v osm hodin odjezd na pracoviště, zdrželi 

jsme se asi 10minut kvůli štítu který byl na helmě rozbitý, helmu 

potřeboval k motorové kose, s kterou sekali plevel, která jsme 

následně shrabávali na hromady a pálily 

Volnočasové aktivity: nákup šamponu (můj mi došel) 

 Práce na deníku praxe 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Šampón Champú 

 
Sekačka Cortadora 

 
helma Casco 

 
Motýl Mariposa 

 
otravný venenoso 

 Moucha Fly 

 Lítat Fly 

 Dům House 

 Hotel Hotel 

 Člověk Human/man 
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10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: práce pod olivovníky, návštěva Jaén 

Nové informace z oboru: Arabové měli ve středověku rádi čistotu těla, na rozdíl od 

Evropanů 

 Olivovníky jsou pěstovány i na zdánlivě neúrodné půdě 

Doprovodný program: v 7:00 snídaně a v osm hodin odjezd na pracoviště. Dnes na velmi 

vzdálené, cesta trvala skoro hodinu. Na velmi prudkém svahu se 

opakovala práce z minulého dne. 

 Odpoledne jsme navštívili Jaén, což je město asi 20 km od 

Martosu, bydlí zde i naše průvodkyně Franceska.  

  

Volnočasové aktivity: prohlídka Jaén 

 Odpočinek na obytovně 

Nová slovní zásoba: 

 

 
traktor tractor 

 
plíce pulmónes 

 
ořech nuez 

 
kámen piedra 

 
brambory patata 

 kniha book 

 propiska pen 

 tužka pensil 

 fotoaparát camera 

 hrnek cup 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: výlet do Rondy 

Nové informace z oboru: býčí zápasy se konají jen velmi zřídka (poslední byl v záři 2013) 

Doprovodný program: v 7:30 snídaně, 8:00 odjezd do Rondy 4 dodávkami pro 8 

cestujících+ řidič. Cesta trvala asi 3,5 hodiny. Po příjezdu jsme 

dostali mapy a měli jsme rozchod po památkách, město Ronda je 

na dvou skalách a spojují je dva mosty: starý most (+- 100 m 

vysoký) a nový most, ten je jen pro pěší a vede kolem trosek 

hradeb, body vyznačené na mapě jsme stihly s mojí skupinou 

obejít všechny bohužel, kvůli omezenému rozpočtu jsme viděli 

většinu jen zvenčí (stále to stálo za to), na konci jsme šli do býčí 

arény, alespoň na exkurzi, byl to docela zvláštní pocit postavit se 

doprostřed arény, prošli jsme i muzeum které bylo u arény, tam 

bylo všechno pro matadory, ale i lovecké pušky nebo sedla. Jako 

uplně poslední obchůzku jsme se vydali po stezce pod noví most 

a zpět. V šest hodiny byl odjezd do Martosu. 

Volnočasové aktivity: cesta do Rondy a zpět zabrala většinu času 

 Nákup suvenýrů v Rondě 

Nová slovní zásoba: 

 

 
špalek zoquete 

 
 švestka ciruela 

 
tableta pastilla 

 
ucho asa 

 
vůz carro 

 hlava head 

  město city 

 kuchyně kitchen 

 Káva caffe 

 nákup purchase 
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12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Práce na farmě 

Nové informace z oboru: ve čtvrtek večer je v místní knihovně promítán film v angličtině 

se Španělkými titulkami 

Doprovodný program: v 7:30 snídaně, 8:00 odjezd na pracoviště 

Dnes jsme nebyli v sadě, ale v zemědělském objektu kde jsme  

pomáhali uklízet garáž po tom co ji vykradli a co neodnesli tak 

shodily na zem, dále jsme podestýlaly slámu psům a pomáhali 

vypeckovávat zelené olivy k pozdějšímu naložení do slaného 

nálevu 

Volnočasové aktivity: návštěva knihovny 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Knihovna Biblioteca 

 
Klub Club  

 
Kluk  Niño  

 
Holka Chica  

 
Postel  Cama  

 Postel Bed  

 Ráno Morning 

 Zítra Tomorow 

 Hladový Hungry 

 Jídlo food 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: uklid na statku a příprava na cestu domů 

Nové informace z oboru: Tráva zde roste jen do září a pak schne 

Doprovodný program: v 7:00 snídaně, v 8:00 odjezd na pracoviště 

Snažily jsme se co nejvíce dodělat, než jsme se rozloučily 

s našimi vedoucími, garáž jsme uklidili celou, pomohli jsme 

vyplet kus záhonků mezi olivovníky a vypeckovaly docela dost 

velkou hromadu oliv. Rozloučení s našim vedoucím bylo dost 

rychlé, ale myslím, že na nás nezapomene a my na něj taky ne, 

dokonce si myslím, že upadla i nějaká ta slza  . 

Volnočasové aktivity: Balení věcí 

Dokupování běžných produktu ve Španělsku (vezu domů: pivo, 

červené víno, lahvičku olivového oleje a dřevěný bubínek ) 

Nová slovní zásoba: 

 
Letiště aeropuerto 

 
 Záhon Cama 

 
Oheň Fuego 

 
visací zámek Candado 

 
Klíč Clave 

 vrata Gate 

 Zámek Lock 

 Plot Fence 

 Cesta Road 

 Hlava Head 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: výlet do Rondy a býčí aréna a samotné město Ronda postavené na 

skále mi přišlo úžasné 

 

Nejlepší momenty: výhled z Alhambry a ze starého mostu v Rondě 

 

Nejhorší momenty: let z Prahy do Curychu, strašně mě bolelo v uších 

 

Jel(a) bys znovu? 

 Určitě ano 

Doporučil(a) bys tuto akci spolužákům? 

 Ano, skvělá životní zkušenost 

 

Praxe se mi: velmi líbila 

 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

2 

 

Přínos pro odbornost 

 

2 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

2

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

1

 


