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Charakteristika firmy a oblasti 

Jelikož, jsme jeli do Martosu a ten je v části Andalusii, tak napíši něco o Andalusii a Martosu.  

Andalusie má rozlohu 87 000km2, a je nejíjížnější část Španělska. Se 7 miliony obyvatel je 

nejlidnatějším krajem. Andalusie hraničí na severu s Extramadurou a Kastilií-La Manchou, na východě 
s Murcií, na jihu se Středozemním mořem a Gibraltarem, na jihozápadě s Atlanským oceánem a na 
západě s Portugalskem. Na sever Andalusie zasahuje pohoří Sierra Morena, na východě Sierra de 
Segura na jihu pak pohoří Cordilera Pentibética se Sierrou Nevadou. Podél řeky Guadalguivir se 
rozkládá nížina . Andalusie má přes 300 slunečních dnů v roce, krásnou přírodu, hory. Dále je 
domovem tance Flamenca a byčích zápasů.  Andalusie je známá pro svojí maurskou architekturu. 
K nejznámějším stavbám  patří paláce Alhambra v Granadě, mešita v Cordobě, a věže Torrel del Oro 
a Giralda v Seville. Poblíž Cordoby se nacházejí ruiny Medina Azahara.  

Martos se nachází v provincii Jaén. Má populaci 124 063 obyvatel, což Martos páté největší město 

v provincii. Město se nachází na západním vrcholu Sierra Jabalcuz pohoří. Patří do metropolitní 
oblasti Jaén, který je považován za druhým nejvýznamnějším městem po hlavním městě. jeho 
ekonomika je založena na zemědělství, zejména pěstování olivovníku. Martos je považován za 
prvního producenta  olivového oleje na světě.  

 

Firma 
Firma ve které jsme pracoval jsem byl velice spokojený. Firma má mnoho olivovníku a perfektní stroje na práci 

okolo olivovníku např: do terénu mají staré americké dţípy značky Ascot, fukary, křovinořezy a další menší 

nářadí (hrábě, sekyrky atd.)Myslím si, že naše firma je dost výdělečná, jinak by neměl náš šéf Chose 
bary, luxusní auta  značky Porsche, Mercedez a Nisan. Jsem strašně rád za nové zkušenosti, které 
jsem mohl díky firmě získat. 

Zpět (1. strana) 
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1. den 

 

Datum: 3. 11. 2013 

Náplň práce: 03:00 Sraz na východním nádraţí Opava 

                                             03:20 Odjezd vlaku z Opavy do Ostravy 

                                             03:57 Odjezd vlaku z Ostravy do Prahy 

                                             08:08 Odjezd autobusu z Prahy (hl. nádraţí) na letiště Václava                                  

                                             Havla 

                                             10:10 Odlet letadla z Prahy do Curychu 

                                             12:30 Odlet letadla z Curychu do Malagy 

                                             16:00 Odjezd autobusu z Malagy do Martosu 

                                             19:30 Příjezd autobusu do Martosu na ubytovnu 

Nové informace z oboru: Vzhledem, ţe jsem poprvé letěl letadlem, tak mám dost nových  

                                             informací. Třeba, ţe příruční zavazadlo musí mít maximálně  

                                             10kg a zavazadlo 23kg, dále, ţe na letišti musíme být minimálně  

                                             2 hodiny před odletem kvůli projití kontroly, odbavení zavazadel. 

                                             Dále ţe nabízí jídlo (kroasant, pizzu a výbornou švýcarskou  

                                             čokoládu, na pití nabízí Colu, dţus, vodu a pro dospělé také pivo  

                                             a víno. Ale také výborný pohled na státy jako Francie, Německa,  

                                             Švýcarska. To vše zajištovala letecká společnost Swiss Air. 

Doprovodný program: Ubytování na rezidenci a společná večeře. 

Volnočasové aktivity:  

Nová slovní zásoba: 
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letiště aeropuerto 

 
záchod bano 

 
ubytovna alojar 

 
zavadlo maleta 

 
věk edad 

 
klíč key 

 
lţička teaspoon 

 
vidlička fork 

 
nůţ knife 

 
talíř plate 

Zpět (1. strana) 
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2. den 
 

Datum: 4. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

První pracovní den nám začal snídaní v 7. hodin. Poté si pro nás přijel náš šéf Chose Carlo.A , 

tak jsme jeli do olivových hájů. Po příjezdu jsme byli proškoleni o bezpečnosti práci. Jakmile 

jsme byli proškoleni, dostali jsme sekyrky a hrábě. Rozdělili jsme se na dvě skupiny po třech. 

První skupinka osekávala spodní výhonky olivovníku, poté si je odnesli na určenou 

hromádku, která se zapálila. Hned na to šla druhá skupinka, která pohrabala staré listí na 

hromádky okolo olivovníku. V 11. Hodin jsme dostali balený oběd. V práci jsme skončily ve 

3 hodiny a Jose nás odvezl na rezidenci. 

Nové informace z oboru: Odseknutí spodních větviček a vyhrabávání starého listí, aby se 

mohla pod olivovník natáhnout plachta na sběr oliv. 

Doprovodný program: Procházka po Martosu s Francezskou. Doplnění deníku praxe.. 

Volnočasové aktivity: Nakupování v supermarketu. Nakoupil jsem si dţus(cena 2,-) a 2 

bagety(cena 0,60,-). 

Nová slovní zásoba: 

 

 
auto koche 

 
oběd almuerzo 

 
pití bebida 

 
šéf jefe 

 
škytat hipar 

 maso meat 

 toust toast 

 sýr cheese 

 klášter monastry 

 kostel church 
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3. den 
 

Datum: 5.11. 2012 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

Jako den předcházející jsme v osm hodin odjeli do práce. Po příjezdu jsme opět začali 

osekávat spodní výhonky olivovníku a odnášeli větvičky na hromádku.  Další skupinka vše 

pohrabala. Poté jsme hromádky výhonku podpálily. Přejeli jsme na další místo, kde jsme 

prováděli to stejné. Poté nás náš šéf odvezl kolem třetí hodiny na rezidenci. 

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

Doprovodný program: Doplnění zápisu deníku praxe. 

Volnočasové aktivity:        Hraní her na mobilu a poslouchání hudby, odpočívání na pokoji. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
pohled vista 

 
plevel maleza 

 
pondělí lunex 

 
kavovar cafetera 

 
noviny periodico 

 šunka ham 

 park park 

 katedrála catedrala 

 náměstí  sguare 

 snídaně breakfast 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 11. 2013  

Náplň práce: Práce v olivovém hájí 

 V 8. Hodin jsme se vydali na cestu do práce. Poté co jsme dorazili na pole, jsem si připravil 

nářadí, přesněji sekyrky a hrábky. Jako dny předtím jsme se rozdělili na dvě skupiny po 3. 3 

měli sekyrky a osekávali spodní výhonky a 3 po nich hrabali. Ve 3. hodiny nás odvezl Chose 

na rezidenci. 

 Nové informace z oboru: Z 1 olivovníku je asi 60-100kg oliv. 

  

Doprovodný program: Doplnění zápisu do deníku praxe.  

Volnočasové aktivity: Ochutnávání zdejší zmrzliny, byla perfektní, výborná chuť ale 

byla více krémová něž ta naše česká. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
píchá to pincho 

 
sekera hacha 

 
nahoru arriba 

 
dolů abajo 

 
hrábě   conde 

 dezert dezert 

 drahé expansicve 

 olej olil 

 zmrzlina ice cream 

 oběd lunch 
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5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém hájí                         

V 8. Hodin jsme odjeli do práce, přesněji do olivových hájů. Pracovali jsme jako obvykle 

osekávali jsme spodní výhonky a hrabali  staré listí spod olivovníku.  Dnes to byl náročný 

den, protoţe  jsme se často stěhovali na jiné pole. V půl čtvrté jsme dorazili na residenci. 

Nové informace z oboru: Olivovníky, které připravujeme na sběr, se sklízejí v prosinci 

nebo v lednu. 

Doprovodný program: Doplnění zápisů do deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Nakupování v centru Martosu. Nakupovali jsme suvenýry pro 

rodinu a známé. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 
hudba musica 

 
 cukr azúcar 

 
hrábě rasketa 

 
pes perro 

 
sekyra hacha 

 ovoce fruit 

  slunce  slun 

 moře sea 

 město city 

 autobus bus 

;   

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8.11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém hájí. 

Den začal jako obvykle odjezdem v 8. Hodin do práce. Po příjezdu do olivových hájů nám 

náš šéf Francesko rozdal sekyrky a šli jsme osekávat spodní výhonky olivovníku. Po té jsme 

se přesunuli a zde jsme sekali křovinořezem nebo foukali fukarem. Z práce jsme přijeli okolo 

3. Hodiny. 

Nové informace z oboru: Měkké olivy se vyhazují, protoţe by nevydrţeli určitou dobu neţ 

budou dovezeni do obchodů či hospod jako tapas k pití. 

Doprovodný program: Psaní deníků praxe. A exkurze do místní firmy na výrobu 

olivového oleje. Zde jsem si prošli s Francheskou a šéfem firmy 

Volnočasové aktivity: Spaní a poslouchání hudby. 
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Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vozík carro 

 
 mapa mapa 

 
slunce sol 

 
teplo calor 

 
Opalovat se Tomar el s 

 kvalita quality 

 Pracovní doba Working hours 

 šálek cup 

 Malý talířek Small plate 

 Lupínky s mlíkem Cornflakes with milk 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Cesta do města Sevilla 

Navštívili jsme 4. největší město Španělska, které je i hlavním městem Andalusie. Sevilla leţí 

na řece Gualdaquivir, má přes 700 000obyvatel. Ve městě jsme si prošli mnoho kulturních 

památek,  např: Giraldu, Plaza de Espanu. Po projití kulturních památek jsme si sedli 

v nedalekém přírodním parku, připadali jsme si jako v pralese, bylo to tam nádherné. Poté 

jsme se přesunuli do kavárny. v této kavárně jsme si sedli a dali pravé kafe, sice bylo draţší , 

ale ta chuť byla jedinečná. Taky se mi na Seville líbilo, ţe všude rostou pomerančovníky a ţe 

neustále sportují( běh, jízda na kole, kolo si zde můţou aj vypůjčit za 1,-) 

Nové informace z oboru:  

Plaza de Espana je originální náměstí jako příklad mnoho starého andaluzského stavitelství, 

vzniklo v roce 1929. Vedle reprezentativních budov s typickými prvky k němu patří i 

arkádové chodby, široké promenády a kanál se zdobenými lávkami. 

 

Giralda je zvonice Sevillské katedrály, první dvě třetiny věţe jsou původní 

minaret(pozůstatek zničené mešity). V době, kdy byla postavena, to byla největší věţ na světě 

(97,5m). Giralda, jejíţ výška činí po renesanční přestavbě 104,5 m, je dnes jedním ze symbolů 

Sevilly. 

Doprovodný program:  

Volnočasové aktivity: Nákup suvenýru  (tričko Sevilla 16,-) 

Nová slovní zásoba: 

 

 
pincho pincho Píchat 

 
Conde Hrábě 

 
hacha sekera 

 
Coche Auto 

 
Vuelta Návrat 

 Square Náměstí 

 Catedrale Katedrála 

 Park Park 

 Parking Parkování 

 Bus station Autobusová zastávka 
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: Návštěva města Granada. Po snídani jsme se vydali autobusem do  

                                             města Granady. Ve městě Granada jsme navštívili památky 

                                             ale především místo jménem The Alhambra and the Generalife.  

                                             toto místo se snad zalíbilo všem po stránce historické ale i krásné  

                                             velké zahrady. Alhambra byla zaloţena v roce 1237-1273 

                                             Muhamedem 1 al-Ahmar. 

Nové informace z oboru: Ţe Alhambru šlo dobýt pouze taktikou nechat vyhladovět lid  

                                             a jeho vládce. 

Doprovodný program:  

Volnočasové aktivity: Nakupování suvenýrů a procházka po historických památkách 

                                             města Granady a sledování představení skupiny bubeníků  

                                             uprostřed náměstí. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
dům casa 

 
naplnit se(nacpat se llernal se 

 
stupeň grado 

 
naplnit llenar 

 
sever norte 

 schody stairs 

 koped hill 

 zed wall 

 výhled wiev 

 obloha sky 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivových hájích 

Den začal snídani v 7. Hodin, poté si pro nás přijeli v 8. hodin a jeli jsme do olivových hájů 

firmy. Odpeckovávali jsme olivy a vyplachovali olivy v plastových láhvích. Dále jsme 

vyplachovali sudy na olivy a čistili kyblíky na uskladnění oliv a následné plnění a poté i 

odnášení do chladných míst. Poté jsem jeli na ubytovnu,  kde jsme odpočívali a následně šli 

Na večeři v 7. hodin. 

Nové informace z oboru: Že olivy připravené na jídlo se skladují v plastových láhvích a 

musí se často, až 5 krát vyplachovat čistou vodou. 

Doprovodný program: Vyplňovaní deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Hry na pokoji a poslouchání hudby. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 
sud barill 

 
nardit se nacer 

 
dţus sumo 

 
pomeranč narancha 

 
voda agua 

 trees stromy 

 voda water 

 dog pes 

 cat  kočka 

 mozek brain 
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10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Práce ve firmě na olivové produkty. 

Pracovní den nám začal jako obvykle, jeli jsme do práce, tentokrát ne ale do olivových hájů, 

ale přímo na firmu podniku. Zde jsme po příjezdu odpeckovávali olivy, poté jsme přemývali 

vodu z flašek, ve kterých uţ olivy byly,  tyto flašky jsme museli vymývat hned 5krát ve 

studené vodě. Poté jsme šéfovi pomáhali plnit 3l kbelíky olivami a odnášeli jsme je do 

chladných míst. Hned nato jsme museli vymývat sudy, které uţ byly pouţity a připravit je na 

další várku. Tyto sudy se musí pečlivě vymývat, nejprve jarem a desinfekcí a poté asi 3 

vypláchnout studenou vodou neţ byl zápach s jaru a desinfekce cítit. Poté jsme odjeli na 

rezidenci. 

Nové informace z oboru:  

Doprovodný program:   Návštěva města Jaén. 

Nejprve nás náš řidič Roberto odvezl na opevnění jménem Castillo De Santa Catalina Jaén.  

Nachází se na obrovské skále ve velké výšce. Castilla e skládá z 10. částí. 

1-Puerta de entrada 2-Torre de las Daman 3-Torre del Homenaje 4-Torre de Santa Catalina 5- 

Torre Albrarrana 6- Restle arguelogicos palacio islamico 7- Torre de las Troneras 8-Torre de 

la Vela 9-Poterna 10-Patio de amas. Byl tu krásný výhled na město, poté jsme navštívili pár 

kulturních památek a rabské lázně)Access provisional Banos Arabes). Poté jsme se vydali na 

rezidenci. 

 

Volnočasové aktivity:Procházka po městě, návštěva pár skalních obchůdků a nakoupení 

suvenýru pro ordinu. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
most puente 

 
arena arena 

 
staj tienda 

 
sedlo silla 

 
kůn caballo 

 hříbě foal 

 louka meadow 

 výhled view 

 palma palm 

 jezírko lagoon 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do vzdáleného města Ronda 

Po  příjezdu jsme si prošli památky města a známý most sebevrahů(Puente Nueva). Tento 

most má 98m nad řekou Tajo, spojuje město s historickým centrem. dále jsme si prošli arénu 

na býčí zápasy/Plaza de Toros) tato aréna je jedna z nejstarších ve Španělsku. Ronda se také 

proslavila díky Pedrovi Romerovi, který se utkal s více neţ 5000 býky bez následků na zdraví. 

dále Casu del Gigante a další.. 

Nové informace z oboru: Ţe ve městě se uţ nechovají býci a neprovádí se býčí zápasy. 

Doprovodný program:    Návštěva menších skalních obchůdku v Rondě. 

Volnočasové aktivity:       Posezení v McDonaldu. Ceny jako u nás. Dal jsem si Colu a 

cheeseburger(50kč.) 

Nová slovní zásoba: 

 
příkop fosa 

 
peníze dinero 

 
barel barril 

 
hlad hambree 

 
bedna caja 

 most bridge 

 slaná voda Salt water 

 dodávka supply 

 klobouk Hat 

 náramek Bracelet 
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Zpět (1. strana) 



Ţídek Karel 

23 

12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivových hájích. 

Den nám začal jako obvykle odjezdem do práce v 8 hodin, Chose nás tentokrát odvezl dál neţ 

obvykle, skoro aţ na hory. Bylo to znát i chladnějším počasím a prudšími kopci. Zde jsme 

sekali křovinákama a foukali fukarama na hromádky, které jsme poté podpálili. Poté jsme se 

přesunuli zpět na obvyklé místo. zde jsme opět osekávali spodní výhonky a hrabali staré listí. 

Dokonce jsme natahovali i plachtu pod jeden olivovník. jakmile nadešel čas ,odjeli jsme na 

rezidenci. 

Nové informace z oboru: V olivových hájích se pouţívají hlídací psi, aby vyháněli menší 

zvěř jako zajíce, baţanty a další menší potvory. 

Doprovodný program: Návštěva kina v angličtině. 

Volnočasové aktivity: Procházka po náměstí Martosu a nakupování suvenýrů pro 

rodinu. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
plevel Maleza 

 
navečer Tarde 

 
náměstí Plaza 

 
kaple Capella 

 
obálka Sobre 

 traktor Traktor 

 garáţ Garage 

 stáj Stable 

 kopce Hilus 

 skála Rock 
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13. den 
 

Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

Nadešel den poslední, jako obvykle jsme byly odvezeni v 8 hodin šéfem Karlosem na 

pracoviště. Po příjezdu nám rozdal o pět sekyrky, hrábě, fukar a křovinák. Rozdělil nás do 3 

skupin po 2. Čas ubíhal rychle, ve 3 hodiny jsme nasedli do auta a jeli jsme na rezidenci. Před 

rezidenci Chose zastavil a vystoupil, rozbrečel se kaţdého obejmul a podal ruku, zamával, 

nasedl a odjel pryč. v tu chvíli nám ho bylo líto.. 

Nové informace z oboru: Ţe auta pouţívané v terénu, jsou přivezeny z Ameriky. 

Doprovodný program: Balení věcí. 

Volnočasové aktivity: Návštěva supermarketu, kavárny a poslouchání hudby na pokoji, 

hraní her na rezidenci. 

Nová slovní zásoba: 

 
levný Barato 

 
sluneční Soleado 

 
stín Somára 

 
výrobna Fábrica 

 
ţvýkačka Chicle 

 hřbitov Cemetery 

 Sportovní centrum Sports center 

 Atletický stadion Athletic stadium 

 zastávka Bus stop 

 rozlučka Bachelorette Party 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Líbil o se mi úplně všechno, není na co si stěţovat. Nejvíc se mi líbily 

návštěvy měst(Sevilla), chození po kavárnách, a cestování s Robertem. 

  

Nejlepší momenty: Cestování s Robertem, rozlučková párty. 

 

Nejhorší momenty: Asi ta sráţka s Francouzi, jinak si nemůţu na nic stěţovat. 

 

Jel(a) bys znovu? 

  
 

Doporučil(a) bys tuto akci spolužákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

1 

 

Přínos pro odbornost 

Přínos byl po stránce zemědělství, dobrá zkušenost a jak po pracovní stránce tak po 

vědomostní(o novém druhu zemědělství). 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 
Potvrdilo se to, co jsem očekával, mluvení anglicky bylo úplně jiné neţ v hodinách ve škole. 

Po jazykové stránce mi dala tato stáţ hodně, jak po angličtině tak po španělštině. 

 

 

Spokojenost s organizací praxe 

S organizací praxe jsem byl strašně spokojený. Organizace všeho byla perfektní od ubytování 

po dopravu,stravu atd. a jsem  strašně rád, ţe mě vybrali a mohl jsem jet na tuto stáţ. 
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Další fotografie: 

 

 


