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Charakteristika firmy a oblasti 
Andalusie je jedna z autonomních oblastí Španělska, která se nachází se na jihu Pyrenejského 
poloostrova. Andalusii tvoří od roku 1833 celkem 8 provincií: Sevilla, Málaga, Granada, 
Córdoba, Cádiz, Huelva, Almería, Jaén. Za hlavní město celé oblasti je považována Sevilla , 
která je sídlem andaluského parlamentu a řady dalších institucí. 
V Andalusii najedete nejenom krásné pláže, ale také řadu hor a pohoří. Nepředstavujte si 
však krásné české hory. Země je vyprahlá a suchá. Mezi nejvýznamnější pohoří patří Sierra 
Nevada , kde se dá v zimě velmi pěkně zalyžovat, a Sierra Morena, dále pak Cordillera Bética 
či Serranía de Ronda. 
Andalusii charakterizuje suché a teplé podnebí. V zimě se průměrná teplota pohybuje kolem 
16 °C, letní měsíce bývají velmi horké.  
 
Firma Al sur Granada leží asi 4 km za Granadou. Je to biofirma, která převážně pěstuje tabák, 
rajčata, kukuřici a další plodiny typické pro tuto oblast. 
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Opavy do Granady 

                                             Ve 4:50 výjezd z Opavy, kolem půl desáté jsme dorazili do 

hotelu. Z Opavy jsme jeli vlakem do Ostravy, odkud jsme následně jeli Pendolinem do Prahy. 

Z praţského nádraţí jsme se Airbusem dopravili na Ruzyni. V 11:50 jsme vzlétli Airbusem 

společnosti Air France směrem do Paříţe. Z Paříţe jsme stejnou společností letěli do Madridu. 

Během letu nám bylo nabídnuto pití a něco k pití. (Oplatky, čaj,víno,pivo a různé druhy 

dţusů). Na Madridském letišti Charles de Gaulle. Tam nás čekala dodávka, která nás za 5 

hodin dovezla do Granady. Většina cesty byla po dálnici, kolem které nebyl ani jeden 

billboard. Ale sem tam se objevil velký černý plechový býk. Je to klasická reklama na 

pivovar. Jednu dobu na tyto býky byli vylepovány plakáty. V Granadě nás ubytovali ve staré 

části, pro kterou jsou typické úzké uličky z kamenů. Většina lidí zde pouţívá skútr. Na hotelu 

jsme měli nachystané Boeadillo (houska se šunkou), poté jsme se ubytovali a šli spát. :)  

Nové informace z oboru: V Andalusii je červená hlína. Je velmi úrodná, rychle 

vyčerpatelná. 

Doprovodný program: 5ti hodinová diskotéka v autě (Madrid-Granada) 

Volnočasové aktivity: Ubytování 

Nová slovní zásoba 

 
que tal ? jak se máš ? 

 
 perro pes 

 
buenos dias  dobré dopoledne 

 
hola ! ahoj! ( při setkání) 

 
como te llamas ?  jak se jmenuješ ? 

 
livestock domestikovaná zvířata 

 
shovel  lopata 

 
pillow  polštář 

 
curd tvaroh 

 
cave jeskyně 
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2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka Granady 

                                             Jako první jsme navštívili venkovní posilovnu. Ve Španělsku je to 

běţnou součástí hřišť. Odsud byl i hezký výhled na Allhambru,kterou navštívíme 16.9. 

                                             Další zastávkou byla maurská zahrada s fontánami,mešitou a 

 klasickou výzdobou kachliček v barevných kombinacích modré, zelené a hnědé. Tuto 

barevnou kombinaci pouţívají maurové, kteří tyto barvy povaţují za barvy oazy. Odsud byl i 

hezký výhled na Allhambru,kterou navštívíme 16.9. 

Následovala zahrada univerzity de Granada. Zahrada byla plná jehličnatých stromků 

sestříhaných do různých tvarů, jezírka s ţelvami a menšími fontánkami.  

Přes úzké uličky s podlahou z kamenů ( po které se jde opravdu špatně; jiné chodníky ve staré 

části  nenajdete) jsme došli k Palace de Cordoba. 

Odtud jsme došli do moderní části Granady, která je ve stylu paříţských ulic. Zde teče řeka 

Rio de Darro,která odděluje Allhambru od městské části. V řece bývalo naleziště zlata. Odtud 

jsme se vrátili do hotelu na večeři.  

Celý výklad byl v angličtině. 

Nové informace z oboru: V některých částech Granady fungují kanalizace z 12.století.                           

Doprovodný program:  Dvouhodinový kurz Španělštiny. Učili jsme představovat a základní 

fráze.  

Volnočasové aktivita: Snaha chytnout Wi Fi s dvoučárkovým signálem pro 13 notebooků.  
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Nová slovní zásoba 

 
si Ano 

 
 me gusta.. Mám ráda… 

 
checo češka 

 
comida jídlo 

 
nobre jméno 

 
lawnmower sekačka na trávu 

 
prong   vidle 

 
vase váza 

 
engine  motor 

 
seedbed  záhon  (pařeniště) 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Odstraňování plevele z pozemku firmy 
                             Hned ráno jsme začali plít plevel a trhat trávu u fóliovníku. Tato práce nám 
trvala celý den. První jsme vytrhaly a vykopaly velké plevele a poté jsme se zaměřily na trsy 
trávy. Nakonec jsme hraběma urovnaly hlínu. Ke konci práce jsme se šli porozhlédnout po 
okolí firmy. Zastavili jsme se u bílých andaluzských koní, podle kterých se jmenuje i zastávka, 
na které vystupujeme ( Caballo blanco- bílý kůň). Nejvíc mě zaujalo pole tabáku, které sice 
bylo sklizené, ale pár rostlin zůstalo. Listami mi připomínaly řepu. Zelené rostliny nijak 
nevoněly, ale suché listy měli typickou vůni tabáku. Poté nás zavezli na zastávku do Santa Fe, 
odkud nám jezdí autobus. 

Nové informace z oboru: Místo skleníků se zde nacházejí tzv. fóliovníky. Jejich kladem je 
prodyšnost, mínusem je však špatné zadržování vlhkosti. Proto jsou v zemi natažené hadice, 
kterými denně zavlažují. Pěstují v nich nejčastěji rajčata a byliny.  
Doprovodný program : Po siestě jsme šli na 2. kurz španělštiny. Slečna Monika nám vysvětlila 
skloňování některých sloves a učili jsme se další fráze potřebné k nákupu. 

Doprovodný program: Po siestě jsme šli na 2. kurz španělštiny. Slečna Monika nám 
vysvětlila skloňování některých sloves a učili jsme se další fráze potřebné k nákupu. 
 

Volnočasové aktivity: Ve společenské místnosti ve které máme wi-fi připojení jsme byli 
na internetu, potom jsme šli do města na prohlídku obchodů. V malých pouličních 
obchodech se většinou prodávají arabské šátky, náušnice a vějíře. Jejich cena se snadno 
snadno ukecat i na polovinu původní ceny. 
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Nová slovní zásoba 

 
riego zavlaţování 

 
aceitunas olivy 

 
naranja pomeranč 

 
escribir psát 

 
arrancar trhat 

 
foil fólie 

 
tube hadice 

 
hedge ţivý plot 

 
dig kopat 

 
bet sázet 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Vytrhali jsme zbytek plevele a konečné úpravy. Místo je 
připraveno k zasazení rostlin, které budeme sázet v pondělí. 

Nové informace z oboru: V kompostu u pole rajčat byli zelené části rajčat z předešlé úrody, 
kterou hnojí úrodu letošní. Tento koloběh se zde opakuje stále dokola. 
 
 

Doprovodný program: 3. lekce španělštiny byla o volnočasových aktivitách a věcech 
spojených s nimi. Naučili jsme se další slovíčka a fráze. Monika nám taky ukázala, kde koupit 
koblížky a sladké pečivo, protože na hotelu dostáváme jen bagetu a toustový chleba, tak 
jsme si jednu snídani zpestřili koblížkem. 

Volnočasové aktivity: Večer, kolem 8 hodiny jsme měli "kino" ve společenské místnosti. 
Jedna z průvodkyň donesla notebook a pustila nám na TV klasický španělský film Volver 
(Španělsko 2006) režírovaný Pedra Almodóvara (Film o sestrách, které se zapletou do 
složitých životních situací. V hlavní roli vyniká Penelope Cruiz). Program skončil kolem 10 a 
my šli spát. 
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Nová slovní zásoba 

 
aire vzduch 

 
almuerzo svačina 

 
pagar platit 

 
destruir zničit 

 
querer chtít 

 
seedling sazenice 

 
brushcutter křovinořez 

 
stump kořen 

 
loam hlína 

 
concrete beton 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Dneska jsme pracovali na více věcech. Chvilku jsme trhali trsy 
trávy, potom jsme tvořili záhonek, umyli nádobí po svačině a v neposlední řadě jsme uklízeli 
pod vinicí. Nebýt takového horka, tak by to bylo dokonalé.  
 

Nové informace z oboru: Bio kompost na který vozíme plevel a trávu je součástí tzv. 
fertilizace. Je na principu žížal prožírajících kompost, ze kterého se následně vytvoří úrodná 
hlína. 

Doprovodný program: Dnešní poslední lekce španělštiny. Poslední výšlap nekonečného 
kopce, který vede do budovy s výukovou místností. :) Učili jsme vysvětlovat trasu a ptát se na 
trasu. 

Volnočasové aktivity: Večerní procházka městem. Někteří z nás šli nakoupit suvenýry 
do města. Nejlepší nakupování je v pouličních stáncích, kde se dá usmlouvat cena. Avšak 
skoro ve všech mají pořád to samé zboží. Prošli jsme modernější část města, nakoupili 
suvenýry a šli na hotel. 
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Nová slovní zásoba 

 
estiércol hnůj 

 
 feto plod 

 
rama větev 

 
ladrido Kůra 

 
áfido mšice 

 
lombriz Ţíţala 

 
 Cama záhon 

 
fertilizar Hnojit 

 
jardín Sad 

 
hoja list 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Výšlap na Las Cahorras 
                            Dnes v 10:15 jsme vyrazili na zastávku, odkud nás autobus dovezl do přilehlé 
vesničky v kopcích. Zde jsme zahájili naší 10 km trasu po horách. Výlet byl úžasný. Sice bylo 
velké horko ( kolem 5 hodiny, po cestě na hotel ukazovala Info tabule 37°C ! ) a nohy bolí 
doteď, ale za pohled na tu nedotčenou přírodu to stálo. :)  
 

Nové informace z oboru: Agáve, které tam rostlo, vykvete jen jednou za život a pak umírá. 
Ze šťávy z agáve, která se přepálí, se dělá Tequilla, na kterou drží monopol MEXICO. 

Doprovodný program: Někteří se šli podívat na Flamengo a ostatní zůstali na hotelu. Já 
svůj volný čas trávila studenou sprchou, úklidem pokoje a psaním deníku praxe. Večer jsme 
vyrazili do města.  
 

Volnočasové aktivity: Další večerní procházka po městě. Dokonce už trefím na hotel. Je fajn, 
poznat život Španělů. Ještě jsem zde neviděla smutného, nebo unaveného španěla. Opravdu 
se mi zamlouvá jejich životní styl, zvláště siesta ( "Pauza" od 14:00 do 17:00, kdy je většina 
obchodů uzavřených kvůli horku. ). 
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Nová slovní zásoba 

 
práctica praxe 

 
 silla ţidle 

 
escalera Schody 

 
compras obchod 

 
botas boty 

 
serve obslouţit 

 
 tile kachlička 

 
enroot zasadit 

 
scrabble Hrabat 

 
drive off odjet 

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Výlet do Malagy  
V  9 ráno jsme vyjeli do Malagy s naším oblíbeným panem řidičem. :)  
Chvilku po půl desáté jsme dorazili na místo a šli na hrad Castillo de Gibralfaro.  Prošli jsme si 
venkovní prostory a hradby. Z hradeb šlo vidět celé město jako na dlani ,zláště pak aréna na 
býčí zápasy Torro de Plaza. Po prohlídce jsme vyrazili na pláž. Byli jsme tam cca od 12 do 
16:45. Moře bylo fajn, ale až na ty mrtvé ryby vyplavené u břehu. Dnešní den se mi líbil 
nejvíce. :)  
 

Nové informace z oboru:  

Doprovodný program: Dodělávání deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Internet ve společenské místnosti. 

 

Nová slovní zásoba 

 
parte část 

 
 mejoras zdokonalit 

 
arrojar vysouvat 

 
transición přechod 

 
esperar čekat 

 
clean up uklidit 

 
put into operation zprovoznit 

 
distinguish rozpoznat 

 
dig pohrabat 

 
brick cihla 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Dneska jsme loupali další várku lusků a uklízeli nepořádek, který se u toho vytvořil. 
Práce je fajn, protože můžeme sedět ve stínu. Teda až na ty podřené ruce. :) Po práci nás zavezli do 
Santa Fe a odtud autobusem do Granady. 
 

Nové informace z oboru: Metoda loupání lusků. 

Doprovodný program: Dnes jsme dělali zkoušku ze španělštiny, takţe siesta byla ve 

znamení učení. 

Volnočasové aktivity: Zápis do deníku praxe a úklid pokoje. 

 

Nová slovní zásoba 

 
laboral Pracovní 

 
 mower přemístit 

 
cerrar zavřít 

 
remojar namočit 

 
ofrecer nabídnout 

 
soil ušpinit 

 
let fall upustit 

 
rub out utřít 

 
bring off vyprosit 

 
hide schovat 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Ráno jsme ještě dodělávali poslední zbytky lusků, což nám trvalo asi do 
přestávky. Po přestávce jsme šli upravit další plochu, která později bude sloužit jako záhonek. Vythali 
jsme aspoň část plevele a trávy, zbytek nás čeká druhý den. 
 

Nové informace z oboru: Pan Carlos nám dnes řekl něco víc o Vermi kompostu o kterém jsem 
tady psala už dříve. Ale dnes jsem se dozvěděla, že tento proces trvá zhruba 3 měsíce. 

 

Doprovodný program: Po siestě jsme se šli podívat do muzea za město, kde v jeskyních bydleli 
vyhnaní romové, muslimové a arabové, kterým bylo zakázáno bydlet ve městě. Při setkání tolika 

odlišných kultur vzniklo tzv. Flamenco. Tato oblast se považuje za její kolíbku. Po prohlídce muzea 
jsme se šli podívat na další jeskyně o kousek dál, které už nebyli muzeem ale dnešním obydlím pro 
lidi, kteří se rozhodli žít tímto stylem života. 

 

Volnočasové aktivity: Surfování na internetu, zápis do deníku praxe. 

Nová slovní zásoba 

 
dar dát 

 
despertar probudit 

 
preservar zachovat 

 
echar hodit 

 
ver  prohlíţet 

 
obey řídit se 

 
conceal zamlčet 

 
submit podrobit se 

 
grasp uchopit 

 
bury zahrabat 
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Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Zapojení zavlaţování 

                                             Dneska nám ukázali jaký systém zapojování mají na pozemku. 

Zkusili jsme si i zapojovat a zprovoznit celé zavlaţování. Zbytek dne jsme trhali pevel a 

tvořili místa k zasazení sazeniček. 

Nové informace z oboru: Kapkový systém závlahy ušetří hodně vody oproti běţnému zalévání. 

Doprovodný program: Dneska jsme navštívili muzeum Josého García Lorci. Byl to jeden 

z nejvýznamnějších spisovatelů Španělska, který byl za svou homosexualitu a politické názory 

odsuzován. K muzeu patří i rozlehlý a hezky upravený park. Procházka se mi líbila.  

Volnočasové aktivity: Po cestě do muzea jsme šli po hlavních ulicích Granady, podél 

nich bylo spousta obchodů. Proto večer po večeři jsme se vydali nakupovat po obchodech.  

Dobře strávený večer. 

 

Nová slovní zásoba 

 
embrague spojka 

 
 estiércol hnůj 

 
necesidad potřebovat 

 
encontral najít 

 
mesa stůl 

 
prepare nachystat 

 
 allow  dovolit 

 
pain bolest 

 
daub zašpinit 

 
humble pokořit 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Tvoření nového záhonku u fóliovníku. Dneska jsme okopávali 

plevel a trávu. Taky jsme hrabali a upravovali vše tak, ať je záhon rovný. Moţná ţe tam 

stihneme ještě něco zasadit, neţ odjedeme.  

Nové informace z oboru: Firma zavlaţuje tzv. kapkovým zavlaţováním, kdy na záhonech 

jsou na nataţené hadice,ve kterých jsou udělané dírky. Pustí se malý proud a voda z hadice 

jen kape. 

Doprovodný program: Druhé kolo nakupování na stejných ulicích jako včera.  

Volnočasové aktivity: Dodělávání deníku praxe. 

 

Nová slovní zásoba 

 
humilde pokořit 

 
ofrecer nabídnout 

 
romper rozbít 

 
viña vinice 

 
reunión sraz 

 
departure odjet 

 
mold plíseň 

 
break přestávka 

 
goblet sklenice 

 
describe popsat 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Vázání rajčat 

                                              Dnes jsme na praxi chystali fóliovník na vázání rajčat a následně 

jsme rajčata i vázali. Natáhli jsme drát z jednoho konce fóliovníku na druhý a napnuli jsme 

ho. Takhle jsme nachystali 2 dráty na 4 řady rajčat. Z předešlého dne jsme měli nachystané 

šňůry o délce 230cm s očkem na konci. Dostříhali jsme ještě zbytek šňůr a šli jsme vázat. 

Tato práce nám vydrţela aţ do konce praxe.Moţná proto,ţe jsme končili uţ ve 12 hodin, 

abychom mohli jet k moři. :) 

Nové informace z oboru: Tyčkové rajčata nemusíme podpírat jen tyčí, ale můţeme je i 

uvazovat k drátu tak, jak jsme to dělali na praxi.  

Doprovodný program: V 1 hodinu jsme se naobědvali a jeli jsme k moři do Almuñécaru. 

Pláţe tentokrát nebyli písečné, ale kamínkové, coţ mi přišlo lepší hlavně v tom, ţe v moři 

bylo vidět na dno. Taky tam bylo míň lidí, coţ bylo taky výhodou. Šli jsme se projít na útesy , 

ze kterých někteří i skákali. Mezi dvěmi kameny, kde zůstala voda jsem našla několik krabů a 

jednoho jeţka.  

 

Volnočasové aktivity: Zápis deníku praxe a odpočinek. 

 

Nová slovní zásoba 

 
tomate rajčata 

 
cable šňůra 

 
fianza vázat 

 
nodo uzel 

 
pisotear pošlapat 

 
tear vytrhnout, roztrhnout 

 
spray zalít 

 
stretch natáhnout 

 
go trough projít 

 
deflace podrýt 
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Zpět (1. strana) 



Pavlína Sikorová 

24 

13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce: Návštěva Córdoby 

                                             Po snídani jsme vyjeli furgonetama do Córdby, kde nám cesta 

trvala as dvě hodiny. Navštívili jsme zahrady s fontánami u mešity  a samotnou Mezquitu, 

která je druhá největší v Evropě. Byla postavena jako mešita, ale při příchodu křesťanských 

králů postavili dovnitř mešity kostel. Při návštěvě jsme museli mít zahalené ramena a nesměli 

jsme mluvit. Potom jsme se vrátili zpět k nákupnímu centru kde jsme dostali rozchod a v 6 

nás vyzvedli furgonety.  

Nové informace z oboru: Córdobu zaloţili v 2. století př. n. l. Féničané. 

Doprovodný program: Vypracovávání deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Sledování filmu na pokoji. 

Nová slovní zásoba 

 
escuchar slyšet 

 
callar mlčet 

 
pasar projít 

 
billete vstupenka 

 
templo chrám 

 
tabernacle svatostánek 

 
column sloup 

 
pavement dlaţba 

 
roof klenba 

 
gate brána 

http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ni%C4%8Dan%C3%A9
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 14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Návštěva Alhambry 

                                 Dnešní den byl věnován návštěvě Alhambry, která je od hotelu vzálená 

zhruba půlhodinky cesty pěšky. Dneska není aţ tak velké horko ( ukazatel u cesty ukazuje 

„jen“ 34°C), takţe se nám půjde určitě lépe neţ na Las Cahorras. Při příchodu jsme si jako 

první prošli pár okolních budov v komplexu. Zaujala mě budova která kdysi slouţila jako 

lázně. Byla kulatého tvaru a hezky zdobena. V ní bylo muzeum Allhambry, které bohuţel 

bylo uzařeno.  

Kdyţ jsme v 16:00 přišli na řadu a mohli vejít do samonétného paláce , ohromila nás vnitřní 

výzdoba zdí, která byla v drtivé většině budov. Po prohlídce paláce jsme si prohlédli i přilehlé 

zahrady, které na mě působily velmi klidně. Celá prohlídka se mi velmi líbila. 

Nové informace z oboru: Název Allhambra je slovo arabského původu, které v překladu 

znamená „ Rudý hrad“ . 

Na stavbě Alhambry nenajdeme jediný podpis maurských tvůrců, kromě lidské dlaně. Je tu 

však mnoho odkazů na lidskou tvořivost na renesančních stavbách. 

Doprovodný program: Po cest+ zpátky jsme si prošli pouliční obchůdky, které lemovali 

cestu k paláci. Dokoupili jsme zbytek suvenýrů a šli na večeři.po  

Volnočasové aktivity: Společenské hry v jeskyni a další zápis do deníku praxe. 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Rozlučkové Barbecue 

                                    Dnešní, zároveň i poslední praxe byla v rozlučkovém stylu. Ale ještě 

předtím si pro nás Carlos přichystal zkoušku toho, co jsme se tady naučili. Ukázal nám jeden 

záhonek který byl jen porytý a místo, kde měl vzniknout záhonek druhý. Svolal si nás a řekl, 

ţe na obě místa máme zasadit sazeničky a udělat zavlaţování. Řekl, ţe nám na to nějaký čas 

dá a potom si to přijde skontrolovat. A tak se i stalo. Zhruba po hodině a půl na obou místech 

byly sazeničky salátu které zavlaţoval námi napojený systém. Carlos i Juan byli spokojeni a 

my jsme za odměnu dostali slíbené dobrůtky z barbecue. Nakonec přijeli i učitelé společně 

s Hektorem a Monikou, kteří si zkontrolovali co všechno jsme udělali, rozloučili se 

s Carlosem a Juanem a všichni jsme jeli na hotel. 

Nové informace z oboru: V těchto klimatických podmínkách se dají některé plodiny sadit i 

několikrát do roka. (Např. rajčata) 

Doprovodný program: Dnes nastal velký den balení. :) Některé věci jsem ve Španělsku 

nechala a pár nových dovezla domů, takţe se to nějak vyrovnalo, ale ani tak se do Kufru 

všechno nevlezlo, takţe moje věci letěli i rozporcované v ostatních kufrech od kamarádů. 

Nová slovní zásoba 

 
como jako 

 
abogado advokát 

 
La Plaza ulice 

 
trabajo skupina 

 
La Maňana ráno 

 
hom srpek 

 
rake hrábě 

 
tiller kultivátor 

 
grass trimer strunová sekačka 

 
pletivo mesh 
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Volnočasové aktivity: Balení, balení, balení.  

16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Výšlap na Las Alpujarras 

                                              Dnešní poslední den jsme strávili na kopcích a ve vesničkách 

které byli v kopcích ukryty. V první vesnici nás vysadili furgonety a do zbylých dvou jsme se 

dostávali pěšky po horách. V poslední vesničce nás José a jeho bílá furgoneta zase vyzvedli a 

jeli jsme domů. Výlet to byl fajn, i kdyţ mě tyto túry moc nebaví. Ale zvládla jsem to. :) 

Nejvíc se mi líbili kamzíci, kteří lozili po těch nejtenčích cestičkách na skále, ze které na nás 

„házeli“ kameny. 

Nové informace z oboru: Na tomto pohoří se ve vyšších polohách vyskytuje sníh, který je 

zde celoročně. 

Doprovodný program: Vrátili jsme se večer, takţe jsme se najedli, pobalili si zbytek věcí 

které uţ zítra nebudeme potřebovat a hurá spát ať jsme zítra v pohodě.  ;) 

Volnočasové aktivity: Kromě krátkého posezení venku kousek od hotelu jsme toho moc 

nestihli. Pomyslně jsme se rozloučili se Španělskem, zavzpomínali si na vtipné okamţiky, 

řekli si co se nám líbilo a nelíbilo a šli spát. 

 

 17. den 
 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta domů 

                                             Ve 4 ráno jsme měli budíček, nasnídali jsme se a v 5 jsme vyrazili 

na 5ti hodinovou cestu na letiště Charlese De Gaulla v Madridu. Po cestě jsme chvíli i spali. 

V Madridu jsme se rozloučili s Josém, který nám dal svůj Facebook, vyfotil se s námi a odjel 

domů. Nezapomenutelný řidič. :)  

Z Madridu jsme letěli Airbusem společnosti Air France do Paříţe. Po cestě jsme dostali toasty 

a pití dle výběru (dţus, káva, víno, voda). V Paříţi jsme čekali dvě hodiny a další Airbus 

s námi vzlétl směrem do Prahy. Při přistávání uţ byla tma, takţe jsme mohli vidět večerní 

Prahu z výšky, coţ byl opravdu hezký pohled. 

Nová slovní zásoba 

 
  

 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

 
  

Nová slovní zásoba 

 
papel papír 

 
 bajo nízký 

 
gente lidé 

 
aburido znuděný 

 
plaga pláţ 

 
hammer kladivo 

 
ax sekera 

 
pump čerpadlo 

 
fence ohrada 

 
stable stáj 
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Z letiště Airbusem na Nádraţí, kde jsme jako první šli do Burger Kingu a konečně si dali 

Hamburger. S úsměvem na tváři jsme šli zpátky ke kufrům, kde jsme se posbírali a šli na 

nástupiště k vlaku. Do Ostravy nás uţ nevezlo Pendolino, ale rychlík. Sice nebyl tak nový a 

udrţovaný, ale velkou výhodou byly coupé, ve kterých jsme se (teda aspoň naše coupéčko, 

nevím jak ostatní) zavřeli, zatáhli, zhasli a spali. V Ostravě uţ si nás vyzvedli auta s rodinami 

nebo kamarády a jeli jsme domů.  

Tím naše skvělá návštěva Španělska skončila.  

Nové informace z oboru: Minimální vzletová rychlost Airbusu se pohybuje okolo 300 km/h 

Doprovodný program:  

Volnočasové aktivity:  
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