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Charakteristika firmy a oblasti 

 

1. Španělsko 
Naše cesta směřovala na jih Španělska konkrétně do Andalusie. Cílem této cesty bylo získání 
nových zkušeností a informací týkajících se zdejšího života, historie a práce v olivových hájích. 
Ve Španělsku je asi 1 800 řek a vodních toků. Nejdelší řekou je Ebro. Španělsko má asi 46 mln 
obyvatel. Negramotnost obyvatel se pohybuje okolo 15%. Náboženství ve Španělsku je 
převážně katolické (asi 98%). 
 
Je zde také mnoho národních parků (národní park Ordesa (Pyreneje), národní park Teide 
(Tenerife)….).  
 
Průmysl ve Španělsku je rozvinutý (např: potravinářský, automobilový, těžební….).  
 

1.1 Andalusie 

Je to nejjižnější region Španělska. V Andalusii žije cca 7 000 000 lidí. Rozprostírá se mezi 
Atlantským oceánem a Středozemním mořem. Od Afriky je oddělena Gibraltarskou úžinou. Je 
zde přes 300 slunečných dní v roce. Regionem se táhnou Betické Kordillery a pohoří Sierra 
Morena. Je zde asi 760 měst a obcí. Hlavním městem Andalusie je Sevilla. Andalusii roku 1212, 
poslední arabskou pevnost v Granadě museli Arabové opustit v roce 1492. Ještě v dnešní době 
koluje v žilách Andalusanů arabská krev. Arabský a cikánský vliv se zřetelně projevuje ve 
flamencu. Ve Španělsku je mnoho krajových lidových tanců. Cestovní ruch má v regionu velký 
hospodářský význam. Nejčastějším cílem turistů jsou především maurské památky v Cordobě, 
Alhambře atd. Jsou zde horká léta a chladné zimy. Teploty v červenci a srpnu mohou být až 45 
stupňů. V zimě kledají teploty jen zřídka pod 17 stupňů. 
 

1.1.1 Město Martos 

Nejvyšší vrchol Martosu se jmenuje La Peňa, měří 1 003 m, a je dominantou Martosu. Je zde 
cca 20 000 obyvatel, kteří jsou velice přátelští a také mnoho zajímavých památek. Některé 
z nich jsme také navštívili a poznali blíže například Santa María de la villa, místní knihovnu a 
Trinitarias.  
 
 
 

1.1.2 Město Sevilla 

Je to čtvrté největší město ve Španělsku. Žije zde více než 700 000 obyvatel. Sevilla je hlavním 
městem Andalusie, leží na jihu. Toto město je významným průmyslovým, obchodním a 
turistickým centrem. Rozkládá se na obou březích řeky Guadalquivir. Vlastní město zabírá 
východní břeh této řeky a je obklopeno předměstími Los Humeros, Cesteria, Baratillo, 
Carreteria, Resolana s velkou nemocnicí La Caridad, San Bernardo, San Roque y la Calzada a 
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Macarena s nemocnicí de la Sangre. Ze staré 66 věžemi tvořené kruhové zdi, která vede kolem 
města se dochovaly pouze zbytky. Na pravém břehu řeky se rozkládá ještě velké předměstí 
Triana. Sevilla patří mezi nejoblíbenější turistická místa ve Španělsku. Toto město bylo 
domovem slavných osobností např. Kolumbuse atd. Staré město Sevilly tvoří klikaté uličky. 
Sevilla je v jistém smyslu srdce andaluské kultury, centrem býčích zápasů a flamenca. Dle 
legendy bylo město založeno řeckým hrdinou Héraklésem. 
 

1.1.3 Město Granada 

Španělské město Granada je 18. Největším městem Španělska. Jsou zde různé pamětihodnosti 
z maurského, gotického a renesančního období. Nejpůsobivější památkou je komplex 
středověkých paláců Alhambra na kopci jménem Sabikah. Alhambra je nejvýznamnější a 
nejlépe dochovaný a nejstarší palác své doby. Název Alhambra pochází ze slova al – Hambra 
(al = červený, podle barvy hory na které byl palác postaven). Nejstarší část palácového 
komplexu byla vybudována ve 13. a  14. stol. jako rezidence maurských králů dynastie Nasrid. 
Alhambra je známá štukovými stropy a lví fontánou. Městská čtvrť El Albaicín se nachází na 
kopci naproti Alhambře, byla osídlena v 11. stol. za královské dynastie Ziri. Z této doby se našly 
zbytky zdí Alcazaba, podloubí Puerta Monaita a Puerta Elvira, arabských lázní de las pesas a 
paláce Dar Al – hora. Několik kostelů bylo postaveno přes arabské stavby, z jejichž vnitřku se 
dochovaly zbytky jako například Iglesia del Salvador. Arabská stavba El Coral del Carbon z časů 
maurské nadvlády pochází ze 14. Stol. a v paláci Madrata byla Araby zřízena univerzita. 
Nejpůsobivější je chrám San Jerónim z období renesance. Tento chrám má pět lodí. 
 

1.1.4 Město Jaén 

Hlavní město Jaén má 118 000 obyvatel, je to trhové městečko. Najdeme zde katedrálu, 
arabské lázně, arabskou čtvrť a nad městem také opevněnou tvrz. Provincie Jaén je jedna 
z osmi provincií španělského autonomního společenství Andalusie. Jaén sousedí také s dalšími 
provinciemi: Albacete, Ciudad Real, Granada a Córdoba. Převážná část provincie je tvořena 
rozlehlým údolím řeky Guadalquivir. Toto údolí je ohraničeno ze severu pohořím Sierra 
Morena a na západě pohořím Sierra de Cazorla a Sierra de Segura. Zde pramení řeka Segura. 
Najdeme zde také renesanční města Baeza a Úbeda. Tato města jsou zapsaná do seznamu 
světového dědictví UNESCO. Jaén je znám produkcí olivového oleje.  
 

1.1.5 Město Ronda 

Leží na severozápadě malažské provincie a je obklopena horami Serrania de Ronda. Ronda je 
andaluské město s dávnou historií. Podle jejich náleziště spadají první objevy do doby neolitu. 
Všechny kultury, které prošly Andalusií zde nechaly stopy. Většina staveb vzniklo v 18. stol. 
Most Puente Nuevo vedoucí přes řeku Tajo je symbolem města, ale také místem sebevrahů. 
Tento most je 98 vysoký, a je vystavěný z kamenů této řeky. Most spojil starou část města 
s novou.  Ronda sloužila v minulosti jako obranné město, hlavně v době přitomnosti Arabů. 
Plaza de Toros je jednou z nejstarších ve Španělsku. V 18. Stol. se při zápasech s býky začal 
používat také kůň. V této době se stala Ronda známým městěm hlavně díky rodině toreadorů 
Romerových. Hlavní postavou této rodiny byl Pedro Romero, který se utkal s více než 5 000 
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býky, bez újmy na zdraví.  Dalšími památkami Rondy jsou také Palacie de Mondragón arabské 
lázně a Palác maurského krále. 

2. Olivový háj 
Společně se třemi kamarády jsme pracovali v olivovém háji Sergia Ortegy  a jeho otce. Sergio 
je stejně starý jako já. Je mu 23 let, a už teď ví, co v životě chce. Jeho velkým snem je vlastnit 
co největší počet olivovníků a věnovat se práci na nich. Nyní pracuje ve firmě, která vyrábí 
světla na automobily. Chce si však jen vydělat, aby se zabezpečil, a pak se na plný úvazek mohl 
věnovat svým olivám. Jeho olivovníky jsou rozděleny na několik částí. Celkově se stará zatím o 
100 olivovníků od mladých stromečků po stromy až 500 let staré. Toto číslo však jak už jsem 
zmínila, není konečné. Průměrná produkce nejstarších olivovníků je 60 až 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, tudíž nemají žádné zaměstnance. Náklady na jeho 
olivový háj jsou poměrně vysoké, a proto musí ještě chodit do práce, aby mu peníze vycházely.  
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1. den 
 
Datum: 3. 11. 2013 

Náplň práce: Cesta do Martosu (Španělsko) 

  

Nové informace z oboru: K pití se v restauracích podává tapas (= něco slaného (olivy, 
brambůrky..).  

 Půda je zde železitá, proto je červená. 

 Kolem cest ve Španělsku sochy býků (symbol býčích arén). 

 

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 letiště Václava  

 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 

 

Vyráželi jsme již brzo ráno, jeli jsme dvakrát vlakem a dvakrát 
letadlem. Měla jsem smíšené pocity ze dne odjezdu, jelikož jsem 
letadlem ještě neletěla. Letěli jsme se Švýcarskou společností 
Swiss do Zurychu. Po cestě na nás byly letušky moc milé a hezky se 
o nás staraly. Dostali jsme croissant, pití (colu, džus, kávu…) a 
čokoládu. Když jsme dorazili do Zurychu přestoupili jsme na další 
letadlo stejné společnosti, které letělo směr Malaga (Španělsko). 
V letadle jsme opět dostali jídlo i pití (pizza snack, colu, kávu…, a 
čokoládu). Z letu jsem byla velmi nadšená, je to pro mě zatím 
největší zážitek za celý život. Nejvíce se mi líbil přelet přes 
Pyreneje. Když jsme přistáli v Malaze, jeli jsme autobusem do 
Martosu, kde jsme ubytováni. Španělé si nás rozdělili na 4 skupiny 
a ubytovali nás. Po rozdělení pokojů jsme měli večeři a večer 
volnou zábavu. 

 

 

Volnočasové aktivity: Prohlídka okolí ubytovny 
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Nová slovní zásoba: 
 

 

 
letiště el aeropuerto 

 
večeře la cena 

 
cesta el camino 

 
pokoj el cuarto 

 
voda el agua 

 večeře dinner 

 nůž knife 

 sprcha schower 

 klíč key 

 býk bull 

http://translate.google.cz/#en/cs/
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2. den 
 
Datum:  4. 11. 2013 

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

 

    

Nové informace z oboru:  Památky Martosu jsou velice zajímavé (kostely, klášter).  

  Zajímavostí bylo, že v klášteře Trinitarias byly mnišky, které když 
vstoupí do řádu, už musí v klášteře zůstat a nemohou z řádu 
vystoupit ani vycházet mimo budovu. Byly za okny, viděli nás ale 
my je ne. Jediný z venku, s kým se setkaly, byl ten, který jim nosil 
jídlo. Když je nějaká slavnost ve městě mnišky v tomto klášteře 
pečou koláče. 

  Toustový chléb ve Španělsku má nasládlou chuť. 

   Olivy se nesmí sbírat mokré, jinak by mohlo dojít k nahnití. 

 

 

Doprovodný program: Prohlídka Martosu  
Dominantou Martosu je vrchol La Peňa, který měří 1 003 m. 
Procházeli jsme se městem a navštívili například Santa María de 
la villa (katolický kostel), místní knihovnu a kláštěr Trinitarias.  
  
Líbili se mi úzké uličky a květináče, které byly zavěšeny na zídce 
kolem některých z nich. 
 

  V 7:00 ráno byla snídaně. Odjezd do práce byl v 8 hodin. Byli jsme 
rozděleni do pracovních skupin. Vedoucí nám dali školení o 
bezpečnosti při práci, péči o olivy atd.   

  Odpoledne jsme vyrazili na prohlídku Martosu se zdejší slečnou 
praktikantkou Franceskou, která nám řekla něco o historii města. 
Celá prohlídka probíhala v anglickém jazyce. Bylo to velmi 
zajímavé. Zavedla nás do kostelů, kláštera, a ukázala nám 
v podstatě, kde co je (pošta, supermarket atd.).  

 

Volnočasové aktivity: Ochutnání místní pizzy.  

 Doplňování deníku praxe. 

Nákup potravin pro vlastní potřebu.  
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Základní potraviny jsme nakupovali v místním supermarketu 
Mercadona, který byl nedaleko naší ubytovny. Při nákupu jsme 
pozorovali ceny některého zboží: 

 5 středních baget v sáčku stojí 1 euro, 

 pití kolem 1 eura, 

  mléko 0,9 euro, 

 džus 1 euro, 

 pivo cruzcampo 1,5 l stojí 1,37 euro, 

 specialita jamón hembra 48 euro). 

 
Nová slovní zásoba: 

 

 
pošta los correos 

 
kino el cine 

 
ráno la maňana 

 
známka el sello 

 
oběd almuerzo 

 snídaně breakfast 

 toust toast 

 klášter monastry 

 kostel church 

 maso meat 

Zpět (1. strana) 

http://translate.google.cz/#es/cs/
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3. den 
 
Datum: 5. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

  

Nové informace z oboru: Olivy jsou po dozrání černé.  

Španělská kuchyně je velice rozmanitá. Užívají mnoho stejných 
surovin, ale jinak je zpracovávají.  

Pivo ve Španělsku má nasládlou chuť. 

 

Doprovodný program: V 7: 00 byla snídaně a v 8:00 se opět odjíždělo na pracoviště ve 
stejných pracovních skupinách. Dnešní den jsme hrabávali listy 
pod olivovníky a vysekávali výhonky olivovníků. Práce byla velmi 
namáhavá, jelikož Sergio olivové háje zdědil a začínal s nimi 
nedávno podnikat, neužívá tak téměř žádných technologií a vše 
dělá ručně. Snaha komunikace ve španělštině se Sergiem byla 
velice zajímavá. Naučili jsme se mnoho nových španělských 
slovíček a on zase českých. Toto je dle mého velkou výhodou a 
považuji to za dobrou zkušenost. 

Volnočasové aktivity: Nákup známek a pohlednic rodičům. 

 Doplňování deníku praxe. 

 Ochutnání místního piva cruzcampo. 

Procházka po městě a v parku (V parku je mnoho zajímavých 
rostlin, a mají ho velice hezky upravený) 

Nová slovní zásoba: 

 
hrábě el rasketa 

 
sekera el hacha 

 
cukr el azúcar 

 
hudba la música 

 
pes el perro 

 ovoce fruit 

 auto car 

 moře sea 

 světlo light 

 slunce sun 
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Zpět (1. strana) 
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4. den 
 
Datum:  6. 11. 2013 

Náplň práce:  Práce v olivovém háji 

   

Nové informace z oboru:  Olivy se, kterými jsme pracovali, se sklízejí v prosinci a v lednu. 

   

Doprovodný program: Při přestávkách v práci nám Sergio vyprávěl o svém olivovém 
    háji. Vlastní 100 olivovníků, které jsou cca 500 let staré. 
 

  V 7:00 byla snídaně a v 8:00 se odjíždělo na pracoviště. Tento 
den jsme opět hrabali listí kolem oliv a vysekávali výhonky 
olivovníků. Sergio nám vysvětloval, jak a kdy probíhá sklizeň oliv. 
Shrabávali jsme listí do „hrází“ pod olivovníky, tak, aby když se 
při sklizni „střepou“ nesjely úplně dolů a o „hráz“ se zastavily. 
Jeho olivový háj je v kopcovité oblasti, tím pádem je pro něj 
sklizeň lepší z toho důvodu, že se mu olivy shromažďují na jednu 
stranu a nemusí se pak pracně sbírat. 

   

Volnočasové aktivity:  Vyzkoušeli jsme španělskou zmrzlinu v Heladeríi (měla jsem 
nugátovou). 

  Doplňování deníku praxe. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
auto coche 

 
mašina machina 

 
zvířata animals 

 
nahoře arriba 

 
dole abajo 

 čokoláda chocolate 

 zmrzlina eiscream 

 dezert desert 

 olej oil 

 oběd lunch 
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Šamárková Veronika 

14 

 

 

5. den 
 
Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

   

Nové informace z oboru: Churros (místní specialita) se jí buď s čokoládou, nebo s 
karamelem. 

 Na pohled, který chceme poslat do ČR musíme dát dvě známky. 

Doprovodný program: V 7:00 byla snídaně a v 8:00 se odjíždělo na pracoviště. Tento  den 
jsme opět hrabali listí kolem olivovníků, vysekávali výhonky 
olivovníků a střídali se po dvojicích ve vyfukování listů z pod 
olivovníků (na větších srázech). Vyfukování listů mě bavilo, jelikož 
nebylo tak náročné na ruce jako vyhrabávání.  

 V odpoledních hodinách jsem navštívila Churrerii ve městě a 
zkusila typickou specialitu Churros. 

  

  

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe. 

 Prohlídka knihy o Andalusii. 

 Ochutnávka churros v churrerii. Cena je 50 centů za 5 pásků 
koblížkového těsta a k tomu hrníček čokolády. Cena hrníčku je 
podle velikosti (nejmenší 2 eura) místo čokolády se však dá 
objednat také karamel. Churros se jí tak, že plátky koblížkového 
těsta namáčíme do čokolády.  

Nová slovní zásoba: 

 

 
traktor tractor 

 
plíce pulmónes 

 
ořech nuez 

 
kámen piedra 

 
brambory patata 

 kniha book 

 propiska pen 

 tužka pensil 

 fotoaparát camera 

 hrnek cup 
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6. den 
 
Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce:            Práce v olivovém háji a exkurze v závodu na zpracování oliv 
 
Nové informace z oboru: Návštěva závodu na výrobu olivového oleje. 

Pevný odpad, který zůstane s oliv se dále zpracovává v bioplynové 
stanici. 

Doprovodný program: Prohlídka nového olivového háje. 

 Ochutnávka nejkvalitnějšího olivového oleje (extra virgin). 

V 7:00 byla snídaně a v 8:00 se odjíždělo na pracoviště. 
Tentokrát naše skupina jela do druhého olivového háje, který si 
Sergio nedávno koupil. Po příjezdu jsme jej měli začít upravovat. 
Tento olivový háj je na rozdíl od předešlého umístěn na rovině. 
Kluci sekali křovinořezem kolem malých olivovníků a holky hrabaly 
listí. Součástí tohoto olivového háje je také ořech, strom 
s granátovými jablky, strom s kaki a různé další stromy. Některé 
z těchto plodů jsme také ochutnali. Kolem tohoto háje roste 
zajímavá rostlina (něco jako rákos), která je zde rozšířena a 
dosahuje velkých rozměrů. Jsou zde různé chodby a přírodně 
utvořený potůček se zajímavými kameny. Okolí olivového háje se 
mi velice líbilo. 
 
Odpoledne jsme navštívili závod na výrobu olivového oleje 
v Martosu. Nejprve jsme prošli výrobou, kde jsme viděli, jak dané 
operace zpracování olivového oleje vypadají. Po prohlídce jsme 
shlédli sedmiminutový film o výrobě olivového oleje. Během filmu 
jsme mohli ochutnat olivový olej, který se v tomto závodě vyrábí. 
Tento olej byl podáván ve své nejvyšší kvalitě spolu s chlebem. 
V první fázi se olivy po příjezdu třídí (vyfouká se listí, odstraní se 
malé kamínky a nečistoty) dále jsou přes síta (kde se přecedí malé 
olivy a další kamínky) a nakonec plavou na vodě a nečistoty klesají 
dolů.  Pak jdou do stroje (něco jako mixér) kde se olivy rozemelou, 
po té se dají do lisů a postupně se odděluje olej od oliv (putují přes 
síta, kde se zachytávají a olej pokračuje dál), pak se dále pročišťuje. 
Když je hotov putuje do sil (odpouštějí se zde nečistoty). V jednom 
silu je 52 000 litrů oleje (v závodě je 19 sil). Na těchto silech jsou 
kohoutky, na zkoušení oleje, dá se jimi vypustit i usazenina, která 
se zde utvoří. Olivový olej se dále dává do sklenic nebo plastových 
lahví různých rozměrů. 
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Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe. 

 Prohlídka závodu na výrobu olivového oleje a nákup olivového 
oleje. 

 Večerní procházka po městě Martos. 

 
 
Nová slovní zásoba: 

 

 
továrna fábrica 

 
chléb pan 

 
křoví maleza 

 
hlava cabeza 

 
šílený loco 

 list leaf 

 sedadlo seat 

 křoví bushes 

 vtip joke 

 vstup entry 
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7. den 

 
Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do města Sevilla 

   

Nové informace z oboru: U přechodů pro chodce jsou odpočítávací zařízení. 

Autobus na projížďku po památkách stojí 17 euro.  

Doprovodný program: V 8:00 byla snídaně a v 9:00 jsme vyrazili na výlet do Sevilly. Je to 
čtvrté největší město ve Španělsku. Jeli jsme tam autobusem. Po 
příjezdu jsme zašli do informačního centra, kde jsme si vyzvedli 
mapy a pak měli rozchod po památkách. Naše skupina zvolila 
prohlídku památek autobusem. Autobus stál 17 euro a byl 
dvoupatrový. Horní patro bylo na střeše. Ze střechy byl výborný 
výhled na okolí a dalo se krásně fotografovat. Cesta autobusem 
trvala asi hodinu a dvacet minut. Během ní, jsme si mohli kdykoliv 
vystoupit projít se po památkách atd. a po té znovu nastoupit do 
dalšího autobusu. Dostali jsme sluchátka, a mohli jsme si je zapojit 
do přístroje, který nám říkal o památkách, kolem kterých jsme 
zrovna projížděli. Byl v různých jazycích (anglický, německý, 
ruský..). V pauzách mezi jednotlivými povídáními hrála typická 
španělská hudba. Cesta autobusem se mi velmi líbila. Viděli jsme 
mnoho památek např. Alcazar, Palacio de don Pedro a také 
největší katedrálu na světě, která je právě zde. Po vystoupení 
z autobusu jsem vyzkoušela místní pizzu a zmrzlinu (čtvrtka pizzy 
stála 2 eura, a kopeček zmrzliny také 2 eura). Zmrzlina byla 
krémová a byla servírována do kelímku s lopatkou. Po cestě bylo 
také mnoho stánků s různým zbožím (šátky, různé upomínkové 
předměty, jedlé kaštany…). Lidé zde mají také možnost projíždět 
se na vozech s koňmi. Byly zde také různí pouliční umělci, kteří 
vybírali peníze a předváděli, co umí.  

  

  

 

Volnočasové aktivity: Doplňování deníku praxe. 

 Jízda na střeše autobusu v Seville. 

 Procházení obchodů v Sevillu a návštěva místní restaurace. 

 Ochutnání místní kávy. 
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Nová slovní zásoba: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
málo poco 

 
džus zumo 

 
drahé caro 

 
zákusek torta 

 
květina flor 

 květina flower 

 střecha roof 

 tatarka tatar 

 žába frog 

 prase pig 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 
Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do Granady a Alhambry 

  

Nové informace z oboru: Předpona „al“ pochází z arabštiny a znamená to červený. 

Ochutnání Paelly (Paella = rýže se šafránem (žlutá), která se 
podává s kuřecím masem nebo mořskými plody). Já jsem 
vyzkoušela tu s kuřecím masem. 

Doprovodný program: V 8:00 ráno byla snídaně, a v 9:00 se vyjíždělo do Granady, kde 
jsme měli domluvenou prohlídku města Granady a Alhambry. Na 
místo jsme dorazili kolem 11:00 a šli jsme do restaurace na kávu, 
džus a croissant. Po posezení v restauraci jsme vyrazili na 
prohlídku Granady spolu s českou průvodkyní Barborou. Barbora 
je zde pracovně na 5 měsíců. Vyprávěla nám o historii města a o 
katedrále. V 13:30 jsme měli sraz na Plaza nueva a šli jsme na 
Albhambru. Ještě předtím jsme ale sledovali skupinu bubeníků  na 
náměstí. Po té jsme šli na Alhambru (vstupní lístek stál 13 euro), 
kde jsme si prohlíželi velké množství památek např: pozůstatky 
Alzaby, budova Palacio de Carlos V., městskou čtvrť El Albaicín atd.  

 Procházka Alhambrou se mi velice líbila, byla to jedna 
z nejzajímavějších památek, jakou jsem kdy viděla. Moc se mi líbilo 
zdobení budov, stropů a zahrady v okolí (fontány, záhony..).Tento 
výlet považuji za jeden z nejlepších. 

  

Volnočasové aktivity: Po prohlídce města jsme měli rozchod po obchodech, abychom si 
nakoupili, co potřebujeme, popřípadě nakoupili něco domů pro 
rodiče. 

 Zkouška místní pizzy a zmrzliny. 

Ochutnání místní speciality Paella (rýže se šafránem (žlutá), která 
se podává s kuřecím masem nebo mořskými plody).  
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Nová slovní zásoba: 

 

 
strom arbo 

 
hlína arcilla 

 
motýl mariposa 

 
dům casa 

 
svět mundo 

 motýl butterfly 

 kaštan chestnut 

 řeka river 

 svět world 

 mozek brain 
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9. den 
 
Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji a návštěva místního hřbitova 

Nové informace z oboru: Pod olivovníky jsou vykopané jámy, aby se v nich udrželo co 
nejvíce vody, která olivovník vyživuje. 

Z jednoho olivovníku je asi kolem 80 kg oliv. 

 

Doprovodný program: Ráno v 7:00 byla snídaně a v 8:00 se vyjelo do olivového háje. 
Tentokrát jsme jeli opět do jiného, kde jsme vyhrabávali listí a 
odsekávali výhonky olivovníků. Tato práce byla lehčí, protože pod 
olivovníky byla hlína, tím pádem se listí vyhrabávalo lépe než na 
trvalém porostu.  

 Odpoledne jsme s kamarádkou na doporučení našich učitelů 
vyrazily na místní hřbitov. Byl velice zajímavě uspořádaný na rozdíl 
od českých hřbitovů. Jsou zde hrobky a „domečky“. 

Volnočasové aktivity: Návštěva místního hřbitova. 

 

Nová slovní zásoba: 

 

 
potom después 

 
 batoh mochila 

 
baterka linterna 

 
baterie pila 

 
oběd almuerzo 

 majetek property 

 malý small 

 osoba person 

 popel ash 

 příklad example 
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10. den 
 
Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji a návštěva města Jaén 

 

Nové informace z oboru: V arabských lázních mají ve stropech hvězdicové otvory, ve 
kterých jsou nyní žárovky. Kdysi byli otevřené a procházelo jimi 
sluneční světlo. Když pršelo, daly se zaklopit. 

  Tyto lázně fungovaly spíše jako parní lázně. 

Doprovodný program: V 7:00 byla snídaně a v 8:00 jsme vyjížděli do olivového háje. 
Tentokrát jsme opět jeli na jiné místo, jelikož Sergio má olivovníky 
různě rozmístěné. Opět jsme se střídali ve vyfoukávání listí a 
shrabávání. Po dodělání práce v olivovém háji jsme jeli na zahradu 
našeho vedoucího, kde kluci kultivátorem upravovali půdu.  

 Odpoledne jsme navštívili město Jaén. Jeli jsme zde čtyřmi mini 
autobusy. Jaén je trhové město s katedrálou a nad městem se 
nachází opevněná tvrz. Je zde také arabská čtvrť, ve které jsou 
největší lázně arabského typu (Baňos Arabes) na území Španělska. 
Nejvíce se mi líbila procházka tvrzí, ze které byl nádherný výhled 
na město. Arabské lázně byli také velmi zajímavé, nejprve jsme 
shlédli krátký film, a pak šli na prohlídku. Po prohlídce byl rozchod, 
a ten kdo chtěl, mohl za 3 eura navštívit místní katedrálu. Po 
rozchodu jsme jeli na večeři do naší rezidence v Martosu.  

Volnočasové aktivity: Procházka města Jaén a nakupování. 

 

Nová slovní zásoba: 

 

 
bláto barro 

 
oheň fuego 

 
sval músculo 

 
výška altitud 

 
noha pierna 

 stroj machina 

 dům home 

 dveře door 

 bouřka storm 

 čišník waiter 
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11. den 
 
Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do města Ronda 

Nové informace z oboru: Vstupenka na býčí zápasy je velice drahá. Cena jedné 
z nejlevnějších vstupenek je 60 euro.  

 Prohlídka býčí arény stojí 6, 50 euro. 

  

Doprovodný program: V 7:30 ráno byla snídaně a v 8:00 se vyjíždělo mini autobusy  směr 
Ronda. V Rondě jsme byli cca v 11:30 a měli jsme rozchod po 
památkách (každý se šel podle mapy podívat kam chtěl). Já s mojí 
skupinkou jsme vyrazili nejprve do starého města přes most 
Puente Nuevo. Most je však příliš vysoký (98 metrů) a nejspíš 
proto je častým místem sebevrahů, nicméně je z něj krásný výhled 
na okolí. Ve starém městě jsme obcházeli památky jako kostel 
Svaté Marie, na jehož místě stála původně arabská mešita. Z této 
mešity se dodnes používá jeden oblouk. Navštívili jsme také místní 
obchody. V obchodech dominovali věci, které měli co dočinění 
s Plaza de Toros. Prodávalo se zde totiž velké množství býků, at už 
plyšových, keramických či dřevěných, dále různá trika, mikiny, 
přívěsky a nejrůznější věci, které byli symboly Plaza de Toros. Ve 2 
hodiny byl sraz na oběd, který nám na cestu připravil náš kuchař 
na cestu.  Po obědě jsme se šli projít na místní vyhlídku, na kterou 
se šlo přes park, který byl krásně upravený. Bylo tam velké 
množství palem a různých okrasných stromů. Všichni jsme se u 
vyhlídky fotili a kochaly se krásou místní krajiny. Po té byl opět 
rozchod a naše skupinka vyrazila směrem Plaza de Toros. 
Prohlídka stála 6, 50 euro, ale stála za to. Mohli jsme si projít celou 
býčí arénu, vyzkoušet si jaké to je sedět na sedadlech a pozorovat 
plac okolo, a také jsme mohli navštívit místní muzeum. V muzeu 
byly vystaveny nejrůznější pušky, oblečení a obrázky. Bylo to velice 
zajímavé, a pro mě osobně velký zážitek. Po té jsme vyrazili na 
stezku pod mostem Puente Nuevo. Prošli jsme si místní uličky 
kolem vodopádu a velice se mi to líbilo, i přesto, že mám strach 
z výšek. V 18:00 byl sraz a odjíždělo se zpět do Martosu. 

Volnočasové aktivity: Prohlídka starého města, Plaza de Toros, procházka stezkou a 
návštěva místních obchůdků. 
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Nová slovní zásoba: 

 

 

 
sešit coser 

 
sever norte 

 
padat caer 

 
vstupenka billete 

 
zaměstnat emplear 

 drahý expensive 

 vstupenka ticket 

 chyba error 

 dítě baby 

 dřevo wood 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 
Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

Nové informace z oboru: Každý čtvrtek je v Martosu vstup do kina zdarma.  

  

Doprovodný program: Ráno byla snídaně v 7:30 a v 8:00 se vyjíždělo do práce. Dnešní noc 
pršelo, a proto šla práce hůř. Kluci vysekávali křovinořezem plochy 
kolem oliv a holky shrabávali listí a posekaný rákos. Po práci jsme 
zajeli na zahradu našeho vedoucího, který nám nabídl na 
ochutnání pomeranče ze své zahrady (byly kyselejší, jelikož ještě 
nebyly úplně zralé). 

Volnočasové aktivity: Návštěva místního kina, které vysílalo v anglickém jazyce. 

 Doplňování deníku praxe. 

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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13. den 
 
Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Práce v olivovém háji a příprava na cestu domů 

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

Doprovodný program: Ráno v 7:30 byla snídaně a v 8:00 se odjíždělo na pracoviště. Tento 
den jsme dodělávali poslední rozdělanou práci z předešlého dne. 
Když bylo vše hotovo, zajeli jsme do závodu na výrobu olivového 
oleje, ve které jsme byli na exkurzi a vyzvedli vozík pecek z oliv. 
Sergio je používá ke krmení zvířat na statku rodičů. Pomohli jsme 
mu pecky složit na statku a po práci jsme Sergia pozvali na kávu a 
rozloučili se s ním. Docela nás to mrzelo, jelikož byl dobrý vedoucí 
a za těch 14 dní se stal i našim přítelem a proto jsme si s ním 
vyměnili adresy a budeme si dopisovat ve španělštině. Sergio totiž 
umí jen španělsky, protože chodil do školy jen do 15ti let. Od té 
doby pracuje. 

 

Volnočasové aktivity: Odpolední balení věcí a příprava na cestu domů. 

Poslední nákupy dárků domů (čokoláda za 1,35 euro, pivo  
cruzcampo, plesnivý salám 2 eura atd.). 

Nová slovní zásoba: 

 
hračka el juguete 

 
 méně menos 

 
lampa la lámpara 

 
loď el barco 

 
léto el verano 

 mrak cloud 

  obraz picture 

 suvenýr souvenir 

 zima cold 

 vlasy hair 
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Evaluace  
 
Co se mi líbilo nejvíc: Nejvíce se mi líbil let letadlem. Letěla jsem poprvé v životě a byl to pro 

mě neuvěřitelný zážitek. Dále se mi velmi líbila prohlídka Alhambry. 
Nikdy jsem neviděla větší krásu. Když to však shrnu, líbilo se mi úplně 
vše, a nic bych neměnila. 

 
Nejlepší momenty: První vzlétnutí letadla 
 Přelet nad Pyrenejemi 
 Exkurze Alhambra a Sevilla 
 
Nejhorší momenty: Doprava vlakem z Ostravy do Prahy (nerada jezdím delší trasy vlakem) 
 
Jel(a) bys znovu? Ano 
 
 
Doporučil(a) bys tuto akci spolužákům? Ano 
 
 
Praxe se mi: Líbila 
 
 
Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole): 1
 
Přínos pro odbornost: 1
 
Přínos pro jazykovou komunikaci: 1
 
Spokojenost s organizací praxe: 1 
 


