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Charakteristika firmy a oblasti 
Naše dlouhá nedělní cesta směřovala do jiţní části Španělska zvané Andalusie. Bydlíme 

v menším městečku Martos, které spadá pod provincii Jaén. Toto území je silně křesťanské 

z důvodu reconquisty (rekatolizace), která na tomto území proběhla v r. 1492. Poté zde ţivot 

místních obyvatel (= jiennenses) začal upadat, a proto mnozí z nich z města emigrovali. 

Dodnes se Jaén potýká s vysokou nezaměstnaností (okolo 30%). Oblast je významná vysokou 

produkcí olivového oleje, která tvoří třetinu produkce celého Španělska. Všude, kam se 

podíváte, uvidíte olivové háje se 40 milióny olivovníky, které tak tvoří krásu této oblasti. 

Najdeme zde i mnoho historických památek jako například monumentální jaénskou katedrálu 

na Plaza Santa María (náměstí). Součástí katedrály je kaple Capilla del Santo Rostro, kde se 

nachází relikvie látky, kterou svatá Veronika utírala tvář Krista při cestě na Golgotu. 

Hlavními centry provincie jsou renesanční městečka Baeza a Úbeda, která jsou plná 

architektonických krás. Oblastí Jaénu vede dálnice A4, která směřuje z Andalusie do 

Madridu. 

Martos 
Městečko leţící na území provincie Jaén. Martos má okolo 24 000 obyvatel a nejvyšším 

vrcholem je hora La Peňa (1003 m.n.m.). 

Farma 
Společně se třemi kamarády pracuji na farmě Sergia a jeho otce, která je rozdělena na několik 

částí. Celkově se starají o 100 olivovníků od mladých stromečků po stromy aţ 500 let staré. 

Průměrná produkce nejstarších z nich je 60 aţ 100 kilo oliv na jeden strom. O všechny tyto 

olivy se stará Sergio sám, ale při sběru oliv a jiných nutných pracích mu pomáhá otec, matka 

a sestra, tudíţ nemají ţádné zaměstnance. Náklady na jeho olivový háj jsou poměrně vysoké, 

a proto ještě chodí do práce.

Zpět (1. strana) 
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1. den 

 

Datum: 3. 11. 2013 

Náplň práce: Cesta z Opavy do městečka Martos (Španělsko) 

 3:00 sraz na východním nádraţí v Opavě 

 3:20 odjezd vlaku z Opavy do Ostravy 

 3:57 odjezd vlaku z Ostravy do Prahy-hlavní nádraţí 

 8:08 odjezd autobusu z Prahy hlavního nádraţí na letiště Václava  

 Havla (bývalá Praha Ruzyně) 

 10:10 odlet z letiště Václava Havla do Curychu 

 12:30 odlet z Curychu do Malagy (Španělsko) 

 16:00 odjezd autobusu z Malagy do Martosu 

 19:30 příjezd autobusu do Martosu 

 19:30 ubytování a poté společná večeře 

  

Tento den byl pro mě jedním velkým záţitkem, protoţe jsem 

poprvé v ţivotě letěla letadlem. Nejvíce se mi líbil pohled 

z okýnka na různé státy Evropy. Během letu jsme od švýcarské 

společnosti dostali croissant, toast a švýcarskou čokoládu. K pití 

nám k tomu nabídli colu, dţus, vodu nebo kávu. 

Nové informace z oboru: Symbolicky jsou kolem cest ve Španělsku postaveny sochy býků. 

Doprovodný program:       

Volnočasové aktivity: Prohlídka pokojů a vybalování kufrů. 

Nová slovní zásoba: 

 
odlet salida 

 
přílet llegada 

 
pošta correros 

 
letadlo avión 

 
letiště aeropuerto 

 
zavadla ludgage 

 
odbavení check-in 

 
ubytování accomodate 

 
letuška stewardess 

 
pilot pilot 
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2. den 
 

Datum: 4. 11. 2013 

Náplň práce: Seznámení s prací v olivovém háji, prohlídka pracoviště a 

seznámení s bezpečností práce. 

Nové informace z oboru: Zralé olivy jsou černé, nezralé zelené.  

Doprovodný program: Prohlídka města Martos.  

Odpoledne jsme se vydali na prohlídku města a navštívili jsme 

mnoho kulturních památek jako například kostely Real Iglesia de 

Santa Marta (patronka města), Iglesía de Santa María de la Villa a 

Iglesia de las Trinitarias, radnici Cabilla a místní knihovnu. 

 

 V kostele Iglesia de las Trinitarias sídlí mnišky, které uţ z řádu 

ani z budovy, kde ţijí, nemohou vyjít. V kostele se na nás mohou 

dívat přes okýnka, ale my je nevidíme. 

 Také mě zaujaly úzké uličky a květináče, které byly zavěšeny na 

zídce kolem některých z nich. 

 

Volnočasové aktivity: Nákup poštovních známek a pohledů. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
ručník toalla 

 
olej aceite 

 
zdraví salud 

 
poštovní známka sello 

 
pohled postal 

 pošta post office 

 kostel church 

 klášter monastry 

 policie police 

 hora mountain 
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3. den 
 

Datum: 5. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

 V 7:00 jsme měli připravenou snídani a po jídle jsme si nachystali 

věci a rozdělili do skupin. Poté jsme byli odvezeni na jednotlivá 

pracoviště, kde nám byla rozdělena práce. Naším úkolem bylo 

vyhrabávat listí okolo olivovníků a vysekávat mladé výhonky. 

  

 Náš vedoucí neumí anglicky, a proto se snaţíme dorozumět 

španělsky. Moc mě to baví, protoţe jsem se španělštinu uţ učila, a 

tak se snaţím co nejvíce pochytit. Postupně se všichni učíme nová 

španělská slovíčka a dokonce jsme Sergia naučili i pár slov 

českých. 

 

Nové informace z oboru: Olivy se nesmí sbírat mokré, jinak by mohlo dojít k nahnití. 

Ve Španělsku se v restauracích před jídlem často podávají typické 

tzv. tapas (= malé pochoutky např. olivy, šunka atd.) 

Doprovodný program: Vyplňování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Nakupování potravin 

Základní potraviny nakupujeme v místním supermarketu 

Mercadona, kde například 5 baget v sáčku stojí 1 euro, pití kolem 

1 eura, mléko 0,9 euro, dţus 1 euro, pivo cruzcampo 1,37 euro, a 

specialitka jamón hembra 48 euro. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
hadr na podlahu fregado 

 
talíř  plato 

 
šunka jamón 

 
sýr queso 

 
chleba pan 

 rohlík roll 

 postel bed 

 smutný sad 

 obchod shop 

 kino cinema 
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4. den 
 

Datum: 6. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

Po snídani, která byla opět v 7:00, jsme odjeli na pracoviště, kde 

jsme pokračovali v práci z minulého dne. 

Nové informace z oboru: Pohrabané listí se dává do pokosu kolem olivovníků proto, aby se 

setřesené olivy při sběru neskutálely dolů ze svahu. 

Doprovodný program: vypisování deníku praxe 

Volnočasové aktivity: nákup v supermarketu 

Nová slovní zásoba: 

 

 
hrábě rasqueta 

 
sekyra hacha 

 
auto coche 

 
slunce sol 

 
snídaně desayuno 

 talíř plate 

 tančit dance 

 kuchyň kitchen 

 lţíce spoon 

 nůţ knife 

Zpět (1. strana) 



Komárková Anna 

11 

5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Hrabání a foukání listí fukarem.  

Dneska jsem si poprvé vyzkoušela, jaké to je mít na zádech fukar. 

Zdálo se, ţe to bude jednoduchá práce, ale byl to docela záběr na 

záda. Poté jsme znovu hrabali listí. 

Nové informace z oboru: Z 5 kg oliv získáme 1 kg oleje. 

Doprovodný program: Vyplňování deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Návštěva místního obchůdku Churrería, kde jsme si daly známé 

churos (= koblíţkové těsto, které se namáčí do čokolády nebo 

karamelu. Pět pásků koblíţkového těsta stál 0,5 euro, 10 pásků 1 

euro a čokoláda v nejmenším hrníčku 2 eura). 

Nová slovní zásoba: 

 

 
čokoláda chocolate 

 
mléko leche 

 
svetr jersey 

 
červená rojo 

 
zelená verde 

 foukat blow 

 fotbal football 

 dţus juice 

 stěna wall 

 hrát play 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Příprava olivového háje ke sběru oliv 

Nové informace z oboru: Z jednoho stromu získá náš šéf 60 – 100 kg oliv. 

 

Po příjezdu do práce kluci pomohli Sergiovi zprovoznit nářadí a 

šli jsme osekávat a hrabat listí pod olivami. Během práce jsme 

narazili na ovoce zvané granátové jablko, které mělo velmi 

sladkou chuť a caquii, ale to bohuţel ještě nebylo zralé. 

Nepočítala jsem s tím, ţe se dneska najím vlašského ořechu. 

Tyhle ovocné stromy rostly Sergiovi v jednom malém olivovém 

háji, ve kterém jsme mu pomáhali. 

 

Doprovodný program: Návštěva výrobny olivového oleje v Martosu. 

  

Nejdříve jsme prošli výrobou, kde jsme viděli, jak dané operace 

zpracování olivového oleje vypadají. Farmáři přivezou svou 

úrodu a vyklopí do posklizňové linky, kde zralé olivy projdou 

třemi fázemi třídění od různých nečistot. Na prvním pásu se 

vzduchem odfouknou listy a drobné kamínky, v druhé části se 

třesením zbaví dalších nepotřebných zbytků a ve třetí části se 

olivy posunou do vody, kde se omyjí a ještě dojde k odplavení 

posledních nečistot. Poté se olivy rozemelou a lisují, aţ dojde k 

oddělení kapalné sloţky od pevné. Olej pak putuje do sil, kde se 

vleze 52 000 l oleje. Těchto sil mají 19 a vychází z nich dva 

ventily. Spodní ventil slouţí k odpuštění posledních usazených 

zbytků a o něco výš je ventil pro ochutnávku kvality oleje. Vyrábí 

3 kvality olejů a to extra panenský, panenský a ten nejméně 

kvalitní se pouţívá v parfumerii. Jako dárek jsme kaţdý dostali 

lahvičku toho nejlepšího oleje z Martosu. Po prohlídce jsme 

zhlédli film o zpracování oliv a během něho jsme mohli ochutnat 

ten nejlepší z nejlepších olejů s chlebem. 

Volnočasové aktivity: Nákup dárkového olivového oleje v prodejně. 

Ceny se pohybovali přibliţně od 5 do 10 euro dle velikosti a 

zdobnosti láhve. 
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Nová slovní zásoba: 

 

 
kancelář oficina 

 
řeka río 

 
prase cerdo 

 
noha pierna 

 
ruka mano 

 hlava head 

  taška bag 

 cesta road 

 autobus bus 

 tělo body 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Exkurze do Sevilly. 

 8:00 snídaně 

 9:00 odjezd 

Nové informace z oboru: V Seville se nachází největší katedrála na světě a jsou v ní údajně 

uloţeny ostatky Kryštofa Kolumba. 

 

 Sevilla je největší město Španělska a zároveň je hlavním městem 

Andalusie. Ţije zde přes 700 000 obyvatel. Městem protéká 

dlouhá řeka Guadalquivir. Je to sídlo Dona Juana, místo, odkud 

Kolumbus vyplul objevovat Nový svět. Sevilla je centrem 

kultury, býčích zápasů a flamenca. 

Doprovodný program: Výlet místním cestovním autobusem po městě. 

Po příjezdu do Sevilly jsme si dali rozchod u největší katedrály na 

světě. Tato katedrála je dlouhá 126 m a široká 83 m. Kaţdý si 

hned povšimne minaretu zvaného Giralda, který je pozůstatkem 

mešity z 12. století, jeţ dříve stála na tomto místě. S naší 

skupinou jsme se rozhodli zkoumat krásy města ze střechy 

cestovního autobusu, který projel všechna důleţitá místa a velice 

nás zaujal. Cena projíţďky s výkladem ve sluchátkách v několika 

světových jazycích na 1 hodinu a 20 minut je 17 euro. My jsme 

ale dostali skupinovou slevu, takţe kaţdý zaplatil 11,5 euro. 

Projeli jsme kolem největších a nejdůleţitějších památkách jako 

je například Alcázar, Palacio de Don Pedro, Archivo de Indias a 

Barrio de Santa Cruz. V 17:45 jsme se znovu všichni sešli a jeli 

autobusem zpátky na ubytovnu. 

 

K jídlu jsme si dali čtvrtku pizzy pesto za 2 eura a zmrzlinu 

(helado), která se prodává v heladeríi. Přibliţně dva naše české 

kopečky stály ve španělsku 2 eura a tato zmrzlina byla velmi 

kvalitní.  

Volnočasové aktivity: Nákup dárků a ochutnání španělských dobrot jako zmrzliny.  
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Nová slovní zásoba:  

 

 

 

 

 
 

 

 
zmrzlina helado 

 
autobus autobús 

 
černá negro 

 
jedna uno 

 
hlava cabeza 

 okno window 

 zelená green 

 mobil mobile 

 most bridge 

 výběr selection 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: Exkurze do Granady 

Nové informace z oboru: Názvy, které začínají předponou  ,,al“ jsou arabského původu. 

 Alhambra znamená v překladu červená. 

 

Granada je krásné město leţící na jihu Španělska. Je to město 

proslulé výrobou kytar. Nejvýznamnější památkou zapsanou na 

Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je komplex 

středověkých paláců Alhambra na kopci Sabihah. 

Doprovodný program: Výlet do Alhambry 

V 9:00 jsme se vydali na cestu do Granady. Tímto městem nás 

provázela Barča z České republiky. Poté jsme dostali na náměstí 

Plaza de Nuevo rozchod. Nakoupila jsem pár dárků a poté jsme se 

znovu sešli a vydali do Alhambry. Alhambra je nejstarší arabský 

palác, kde můţeme vidět například štukované stropy, Lví fontánu, 

Museo de Bellas Artes de Granada, královskou kapli Capilla Real 

atd. Bylo to nejkrásnější místo, které jsem kdy navštívila. 

Volnočasové aktivity: Procházka po městě 

Nová slovní zásoba: 

 
vpravo a la derecha 

 
vlevo a la izquierda 

 
na encima 

 
konec final 

 
hlad hambre 

 prohlídka památek sightseeing 

 tráva grass 

 hrad castle 

 kopec hill 

 pes dog 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Hrabání listí pod olivovníky 

Nové informace z oboru: Pod olivovníky jsou vykopány jámy, aby se v nich při dešti 

udrţelo co nejvíce vody, která poté vyţivuje olivovník. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Návštěva místního hřbitovu. Ve Španělsku mají zvláštní hřbitovy, 

kde má kaţdý zesnulý svůj ,,domeček“. (viz. obrázek) 

 Také mě zaujalo, ţe části tohoto hřbitovu byly označeny jako 

ulice. 

 Dneska jsme měli k obědu paellu, která se dá označit jako 

španělské národní jídlo. Je to rýţe s různými druhy masa nebo 

s mořskými plody a zeleninou.  

Nová slovní zásoba: 

 

 
šílený loco 

 
pavouk araňa 

 
hlína arcilla 

 
potom después 

 
hřbitov cementario 

 ovoce fruit 

 láska love 

 peníze money 

 kniha book 

 králík rabbit 
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10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Čištění olivového háje 

  

 Celý den jsme hrabali a foukali listí od olivovníků. 

Nové informace z oboru: Všechny arabské lázně v Andalusii jsou podobného typu jako 

v Jaén. 

Doprovodný program: Exkurze do Jaén 

Po práci a obědě jsme se v 15:00 vydali dodávkami na výlet do 

blízkého města Jaén. První zastávkou byl hrad, odkud jsme viděli 

nádherný výhled do okolí. Hned poté následovala prohlídka 

arabských lázní, kde jsme měli moţnost shlédnout krátký 

dokument o tomto místě. U katedrály jsme dostali rozchod, aby se 

kaţdý mohl porozhlídnout po městě. 

Volnočasové aktivity: Posezení s přáteli u vynikajícího kvalitního dţusu a nákup dárků. 

Našli jsme obchod plný cukrovinek, kde jsme nakoupili pro naše 

nejmenší příbuzné různé sladkosti za pár centů. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
hrad castillo 

 
lázně baňos 

 
katedrála catedral 

 
ulice calle 

 
náměstí plaza 

 hrad castle 

 lázně spa 

 provincie province 

 výhled view 

 cukrovinky confections 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Exkurze do Rondy 

Ráno po snídani jsme se dodávkami vydali na dlouhou cestu do 

Rondy. Je to andaluské město s dávnou historií, které je rozděleno 

mostem přes řeku Tajo na historickou část a část moderní. 

Můţeme zde tedy najít mnoho historických památek jako 

například kostel sv. Marie (Iglesia de Santa María la Mayor), kde 

původně stála mešita, arabské hradby a brány např (Puerta de 

Almocábar), historické mosty, Palacio de Mndragón, arabské 

lázně nebo palác maurského krále. Ve městě mohou turisté 

navštívit několik muzeí. Novější část města je zase centrem 

nákupů. Po prohlídce města jsme se šli podívat do místní býčí 

arény (Plaza de torros). Vstupné stálo 6,50 euro a prohlédli jsme 

si jak arénu, tak také muzeum, kde můţeme objevovat historii 

býčích zápasů a této arény, a také zde mají vystaveno několik 

druhů výzbroje toreadorů apod. Na konci prohlídky se kaţdý 

turista můţe zastavit v malém obchůdku, kde určitě najde nějaký 

ten dárek typický pro toto místo. 

Nové informace z oboru: Město rozděluje 98 m vysoký most Puente Nuevo, který je 

bohuţel častým místem sebevrahů (most sebevrahů).  

Doprovodný program: Návštěva areálu býčích zápasů v Rondě. 

Tato aréna je povaţovaná za jednu z nejstarších býčích arén ve 

Španělsku. K nejznámějším rodinám toreadorů patří Romerovi a 

Ordoňézovi. Pedro Romero se utkal s více jak 5000 býky bez 

újmy na zdraví. 

Volnočasové aktivity: Nákup dárků a procházka po historické části města. 

Nová slovní zásoba: 

 
most puente 

 
býk torro 

 
býčí aréna plaza de torros 

 
kůň caballo 

 
obchod tienda 

 vlečka trailer 

 sedlo saddle 

 býk bull 

 sebevrah suicide 

 muzeum museum 
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12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Úprava olivového háje 

Dnes nás Sergio odvezl na další jeho háj s olivovníky, který jsme 

museli vyčistit od různých druhů travin a rákosu. Kluci pracovali 

s křovinořezy a my jsme rákosy odnášely na hromadu a poté 

vyhrabávaly listy a uschlé a posekané traviny. 

Nové informace z oboru: Kvalitu a velikost oliv ovlivňuje mnoţství sráţek. 

Doprovodný program: Návštěva místního kina. 

Po večeři, která byla posunuta na 18:00 hod., jsme se někteří 

vydali k místní knihovně, kde se kaţdý čtvrtek v 19:00 promítá na 

plátno španělský film v angličtině se španělskými titulky. Dneska 

bylo na programu romantické drama Vicky Cristina Barcelona. 

Více neţ na film, který byl zajímavý, ale netrefil se mi do chuti, 

jsem se soustředila na porozumění jazykům. 

Volnočasové aktivity: Nákup dárků pro rodinu. Koupila jsem 0,75 l olivového oleje 

extra virgin za 3,35 euro, plesnivý salám (1,8 euro) a vynikající 

čokoládu 300 g za 1,8 euro. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
oheň fuego 

 
chipsy patatas fritas 

 
tráva hierba 

 
batoh maleta 

 
boty zapatos 

 mraky cloudes 

 déšť rain 

 kámen stone 

 olivy olives 

 kino cinema 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce: Vykládání rozdrcených pecek z vleku a nošení do hospodářské 

budovy majitele. 

 

 Dneska jsme se Sergiem jezdili do místní výrobny olivového 

oleje, kde nám nabrali plnou vlečku rozdrcených pecek z výroby, 

a pak jsme vlečku odvezli na jeho zahradu, kde jsme ji po 

kbelících vyprázdnili. Ve výrobně jsou tyto rozdrcené pecky 

odpadem, a takhle jsou aspoň vyuţity na krmení např. slepic. 

Nové informace z oboru: Půda je tady červená, protoţe obsahuje hodně ţeleza. 

 

Doprovodný program: Poslední procházky po městě Martos. 

Volnočasové aktivity: Balení kufrů. 

Odpoledne jsme se uţ pomalu začali balit a postupně váţit kufry, 

abychom byli ráno připravení k odjezdu. 

Nová slovní zásoba: 

 
pecka pepita 

 
slepice gallina 

 
krůta pava 

 
krocan pavo 

 
bazén piscina 

 ţelezo iron 

 poník pony 

 bazén pool 

 dřez sink 

 traktor tractor 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Nejvíce se mi líbila práce u Sergia. Nechoval se k nám jako nějaký 

šéf k podřízeným, ale bral nás jako své vrstevníky. Dával nám čas na 

odpočinek, kdy nám povídal o svém ţivotě a o olivovnících, které 

před několika lety koupil jeho otec, a my jsme mu to opláceli prací. 

Chtěli jsme mu pomoct, protoţe jsme věděli, ţe toho má hodně, a 

proto se kaţdý snaţil, jak mohl. Zábavné taky bylo, kdyţ jsme se 

učili nová španělská slovíčka a Sergio ta česká. Také mě bavilo 

poznávat španělská města jako je Sevilla a Granada. 

 

Nejlepší momenty: Nejlepším momentem, na který v ţivotě nezapomenu, byl určitě první     

let letadlem. 

 

Nejhorší momenty: Nejhoršími momenty pro mě byly dlouhé cesty, protoţe mi dělají 

problém. Vše jsme ale úspěšně zvládli. 

 

Jel(a) bys znovu? 

  
 

Doporučil(a) bys tuto akci spoluţákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

1 

 

Přínos pro odbornost 

 

2 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

1

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

1

 


