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Charakteristika firmy a oblasti 

 

 Andalusie je nejlidnatější a druhé největší autonomní společenství a historické území na jihu 
Španělska při pobřeží Středozemního moře a Atlantského oceánu. Metropolí regionu 
je Sevilla. Na sever Andalusie zasahuje pohoří Sierra Morena, na východě Sierra de 
Segura na jihu pak pohoří Cordillera Penibética se Sierrou Nevadou. Dělí se na 8 provincií. 
Andalusie je známá pro svoji maurskou architekturu. Andalusie byla už od nejstarších dob 
nejúrodnější částí Pyrenejského poloostrova s vyspělým zemědělstvím a městskými 
středisky.  

Název firmy je Al sur Granada. Pracovali jsme jen na jedné z několika zahrad. Firma se 
zabývá bioprodukcí. Na pozemku kde pracujeme je velký foliový skleník, několik záhonů, 
ovocné stromy nebo hrozdnové víno. Firma má ve městě malý, stejnojmenný obchůdek 

Zpět (1. strana) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_spole%C4%8Denstv%C3%AD_%C5%A0pan%C4%9Blska
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sierra_Morena
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Segura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Segura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Segura&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Penib%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maurov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
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1. den 
 

Datum: 3. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Opavy do Granady. 

Nové informace z oboru: Cesta vlakem do Prahy kde jsme přesedli na letadlo a letěli do 

Paříţe kde bylo mezipřistání, poté jsme letěli do Madridu a jeli autem do Granady. 

Doprovodný program: Do Prahy jsme jeli Pendolinem asi 3,5 hodiny, z hlavního nádraţí 

jsme se přesunuly na letiště, odbavily se a letěli do Paříţě, tam jsme čekali asi 1,5 hodiny a 

pak letěli asi 2 hodiny do Madridu kde nás čekali 2 španělé kteří nás odvezli do Granady.                                   

Volnočasové aktivity: Seznámily jsme se se Španělskem, zvláštní přírodou a rezidencí ve 

které jsme ubytováni. 

Nová slovní zásoba 

 
cueva jeskyně 

 
 hablar mluvit 

 
duchar sprchovat 

 
lavar umývat 

 
beber pít 

 
hnojit fertillit 

 
 záloţka Bookmart 

 
rovnice ecuation 

 
zelenina Vegetables 

 
olivy olive 

Zpět (1. strana) 



Petr Staněk 

5 

2. den 
 

Datum: 4. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka města a seznámení s Granadou 

Nové informace z oboru: Granada má velmi významné památky jako je Alhambra nebo 

Maurské zahrady a je to 18 největší město Španělska a 3 největší město Andalusie, první dvě 

příčky obsazují města Cordoba a Sevilla.. Kolem města je pohoří Siera Nevada. 

Doprovodný program: Po snídani jsme šli na prohlídku města, prošli jsme Maurské 

zahrady, arabské zahrady, radnici, centrum města atd.. Od 2 do 5 nás čekal kurz španělštiny. 

Volnočasové aktivity: Večer ve volném čase jsme šli do města ochutnávat zdejší 

kuchyni a nakupovat. 

 

Nová slovní zásoba 

 
azada Malý rýč 

 
 azadon Velký rýč 

 
pala Lopata 

 
guadana Kosa 

 
escardilla Motyčka 

 
nádoba utensil 

 
 zařízení Device 

 
tvor creature 

 
nástroj tool 

 
král king 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě Al sur Granada. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme se seznámily s firmou Al Sur Granada a s prací, kterou 

budeme vykonávat. 

 Doprovodný program: V ranních hodinách jsme vyšli do práce, šli jsme na autobus asi 15 

minut přes park plný ţelezných soch. Kdyţ jsme k autobusu došli zjistili jsme ,ţe nám ujel tak 

jsme čekali 20 minut na další. Autobusem jsme jeli asi čtvrt hodiny aţ na zastávku, která se 

jmenovala caballo blanco (bílý kůn). Pracovníci nás  seznámily s prostředím a hned jsme šli 

pracovat. Na praxi jsme přehazovali hnůj a pleli od 9 do půl 2. Po práci nás řidiči hodili do 

vedlejší vesnice Santa Fe, odkud jsme jeli autobusem zpět do Granady. 

Volnočasové aktivity: Po siestě jsme měli 2hodinový kurz španělštiny, po kterém jsme 

šli do noční Granady. 

 

 

Nová slovní zásoba 

 
enfadado  nahněvaný 

 
 contendo  spokojený 

 
abarrido  nudící se 

 
nerviso  nervozní 

 
triste  smutný 

 
vine Víno 

 
 dálnice Highway 

 
náramek Bracelet 

 
dwojčata Twins 

 
rajče tomato 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě. 

Nové informace z oboru:   Práce ve firmě a společný večer u španělského filmu s anglickými 

titulky. 

Doprovodný program: Ráno jsme šli na autobus , který jsme tentokrát stihli a do firmy 

jsme dorazili na 7 hodinu. Na praxi jsme odplevelovali pole, které jsme potom okopali. 

Skončili jsme ve 13 hodin. Po siestě nás čekal kurz španělštiny a od 20 hodin nám v jeskyni 

promítali film. 

Volnočasové aktivity: Po siestě jsme se šli okoupat a  měli promítaný španělský film 

s anglickými titulkami jménem Volver který reţíroval Pedro Almodovar a hlavní 

představitelka byla Penelope Cruz. 

 

Nová slovní zásoba 

 
hoz Spr 

 
 Criba o hahhero Síto 

 
horca Vidle 

 
Horca u horquilla Vidle 

 
rastrillo hrábě 

 
zasít Sow 

 
 voda water 

 
přesazovat Transplat 

 
řezat Cut 

 
Sekat mow 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě a španělština. 

Nové informace z oboru: Ve firmě jsme dnes pleli a porývali pole, aţ jsme práci dokončily 

tak jsme hrabali listí spadlé z bílých hroznů. Dále jsme vytrhávali plevel v obrovských 

fóliovnících, kde byla zasazená rajčata a další zelenina. 

Doprovodný program: Na španělštině jsme se učili, jak se někam dostanem a opakovali 

předešlé učivo. 

Volnočasové aktivity: Po kurzu jsme šli do města nakupovat suvenýry domů. 

 

Nová slovní zásoba 

 
nombre Jméno 

 
 papel Papír 

 
grupa Skupina 

 
perro pes 

 
furgoneta Minibus 

 
Níţina Nowland 

 
 nerozní Nervous 

 
malicherný Fussy 

 
čaj Tea 

 
jeskyně cave 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 9. 2012 

Náplň práce: Půldenní exkurze na hory okolo Granady Las Cahorras v pohoří 

Sierra Nevada. 

Nové informace z oboru: Dopoledne v 10.15 jsme měli sraz před rezidencí, odkud jsme šli 

asi 25 minut pěšky na autobus. Ten nás dovezl aţ do vesnice u hor a tam to všechno začalo. 

Nahoru jsme šli kolem malé říčky, polovinu cesty jsme šli přes kameny štěrk a vyprahlý 

písek, všude kolem byly jen skály a občas i nějaké jeskyně, několikrát jsme překročily řeku 

přes lanové mosty. Zpět jsme šli po normální cestě, viděli jsme obrovské plantáţe olivovníků, 

fíky, granátová jablka a několikrát i květ agáve. Viděli jsme cestou i pár oslů tak jsme si je 

vyfotily, pohladily a šli dál. Do vesnice jsme došli asi ve 4 hodiny, nasedli jsme na autobus a 

jeli zpět do rezidence. 

Doprovodný program: Dnes ţádný kurz nebyl ale na večeři přijeli naši sousedé z Ostravy 

kteří tu budou s námi. 

Volnočasové aktivity: Večer o volném čase jsme se procházely po starém městě po 

obchodech ale bez nákupů. 

Nová slovní zásoba 

 
abogada Advokátka 

 
 estudia Studuji 

 
cantante Zpěvák 

 
cociner Kuchař 

 
interestante zajímavé 

 
drát Wire 

 
 kladivo Hamer 

 
kolík Dibble 

 
ještěrka Lizard 

 
nečistota tidy 
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7. den 
 

Datum: 9. 9. 2012 

Náplň práce: Celodenní výlet k moři do města Malaga a návštěva pevnosti 

Castillo de Gibralfaro. 

Nové informace z oboru: Po desáté hodině jsme auty vyrazily do 115km vzdáleného města 

Malaga. Navštívily jsme pevnost Castillo de Gibralfaro z kterého bylo krásně vidět na celé 

město a i byčí arénu, byly jsme i ve venkovní části s anglicko-polským výkladem,  prošli jsme 

si i obrovský přístav a  poté jsme strávily pět hodin na velké písečné pláţi. Moře bylo čisté ale 

poněkud studené. Kolem páté hodiny nás čekaly auta a vyrazily jsme nazpátek, v autě jsme se 

všichni prospaly i přes hlasitou hudbu a do rezidence jsme se vrátili v 7 hodin na večeři. 

Doprovodný program: Na celé cestě nás doprovázela slečna Aněţka, která na nás po 

celou dobu mluvila jen anglicky. 

Volnočasové aktivity: Přijeli jsme večer unavení a tak jsme se dívali na film a věnovali se 

deníkům. 

 

Nová slovní zásoba 

 
pintok Malíř 

 
 bombero Hasič 

 
soldado Voják 

 
El mago Kouzelník 

 
vivo ţít 

 
flora Flora 

 
 kopec Hill 

 
oblast strenght 

 
film Film 

 
obrázek picture 

Zpět (1. strana) 
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8. den 
 

Datum: 10. 9. 2012 

Náplň práce: Práce ve firmě a nákupy. 

Nové informace z oboru: Vermikompost je kompost do kterého se přidají kalifornské ţíţaly 

které prolezou a sní kompost který má potom ţiviny a je ekologický, celý proces trvá asi tři 

měsíce. 

Doprovodný program: Ráno jsme vstali a šli na autobus, který nás dovezl na praxi. Na 

praxi jsme okopávali a pleli záhony a nakonec jsme se dozvěděli od pana Carlose něco o 

vermikompostu. Ve dvě hodiny jsme končily a jeli na autobus , který nás dovezl k rezidenci. 

Volnočasové aktivity: Ve volném čase jsme šli do města pro suvenýry, nakoupil jsem 

sangriu, vějíř a pro sebe náramky na ruku. 

 

Nová slovní zásoba 

 
blanco Bílá 

 
 poligrafa Propiska 

 
pelo Vlasy 

 
feliz Štastný 

 
jarabe sirup 

 
síto Sieve 

 
 traktor Tractor 

 
Plná penze Full board 

 
snídaně Breakfast 

 
rýč spode 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 9. 2012 

Náplň práce: Praxe a tapas tour. 

Nové informace z oboru: Ráno bylo stejné, posnídali jsme a jeli na praxi, dodělávali jsme 

to co jsme nestihly včera a nakonec sázely zelí, ve dvě hodiny jsme skončily a opět jeli autem 

na bus do vedlejší vesnice kterým jsme jeli 15 minut do rezidence. 

Doprovodný program: Na tapas tour nás doprovázela slečna Monika a sousedi z Ostravy 

kteří jsou tu s námi. 

Volnočasové aktivity: Večer po siestě jsme měli tapas tour které jsem se ale nezúčastnil 

, protoţe jsem byl unavený a bolely mě záda.Ti kteří se zúčastnili chodili po restauracích a 

objednávali si pití, ke kterému dostali jídlo zdarma kterému se říká tapas. 

 

Nová slovní zásoba 

 
hay Jsem 

 
 Cerca de Blízko 

 
Lejos de Daleko 

 
Al funal Konec 

 
verde zelené 

 
květina Flowers 

 
 hlína Bulbs 

 
kmen Trunk 

 
větve Trench 

 
kořeny roods 

Zpět (1. strana) 
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10. den 
 

Datum: 12. 9. 2012 

Náplň práce: Praxe v Al sur Granada a návštěva jeskyň. 

Nové informace z oboru: Všude ve Španělsku je červená půda, je taková díky chemickému 

zvětrávání a je velice úrodná. 

Doprovodný program: V práci jsme celý den loupali lusky od fazolí a třídily fazole, aţ 

jsme měli hotovo tak nás všechny odvezli dodávkou na autobus a jeli jsem domů. O půl páte 

jsme pěšky vyrazili do asi třicet minut vzdálených jeskyň, kdyţ jsme dorazily tak jsme měli 

malou přednášku od španěla kterou nám slečna Monika přeloţila. Byl to celý komplex jeskyň,  

které byly utvořeny jako muzeum a představovali nám jak se v nich kdysi ţilo, poté jsme si 

vyfotily krásný výhled na Alhambru a  její zahrady. Na konec jsme ještě šli do hor kde ţili 

v jeskyních cikáni a chudí lidé, všude byl nepořádek, zápach a jeskyně které neměly ani 

dveře, příjezdová cesta byla úzká prašná a vyšlapaná. Kolem půl 7 jsme vyrazili nazpátek. 

Volnočasové aktivity: Večer byli všichni unavení a tak jsme si pustily v rezidenci film 

Vyměřený čas. 

Nová slovní zásoba 

 
verde Zelené 

 
 amarillo Ţlutá 

 
Rodo recto Rovně 

 
Enfrente de Naproti 

 
rubbio světlovlasý 

 
osobní Personal 

 
 svah Rise 

 
polovina Half 

 
čtenář Reader 

 
odpočinek rest 
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11. den 
 

Datum: 13. 9. 2012 

Náplň práce: Práce,  návštěva zahrad a dům významného španělského 

spisovatele Lorca. 

Nové informace z oboru: Dnes jsme kopali plevel, hrabali a stříhaly 240cm dlouhé 

provázky na vázání rajčat. 

Doprovodný program: Na praxi jsme odplevelovali a pohrabali velký záhon, který teď 

čeká na porytí, potom jsme čistili oloupané fazole od zbylých šlupek, na svačinu jsme dnes 

dostali pití, ovčí salám, jogurty a bagetu pokapanou olivovým olejem coţ se tu povaţuje za 

pochoutku. Skončili jsem ve 2 a zase jeli auty do Santa Fe odkud jsme jeli autobusem 15 

minut domů. 

Volnočasové aktivity: Po siestě o půl páté jsme pěšky šli do okrasných zahrad kde jsme 

dostali odborný výklad od paní Aněţky v polštině a angličtině. Měli jsme rozchod a fotili 

jsme si přírodu, z fotek jsme vybrali jednu, kterou jsme dali na fotografickou soutěţ.  

 

Nová slovní zásoba 

 
De nada Není zač 

 
 Fue un place Bylo mi potěšením 

 
puedo Můţu 

 
cobras Platit 

 
Puedo probar Můţu si to vyzkoušet 

 
kopat Dig 

 
 nůţky Pruner 

 
lopatka Trovel 

 
pluh Plough 

 
rýč spode 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Stříhání, vázání provázků a výlet do města Almuhacén k moři. 

Nové informace z oboru: V práci jsme dnes stříhali 240cm dlouhé provázky na vázání 

rajčat a přesazovali květiny. 

Doprovodný program: Všude ve španělsku jsou k vidění květy agáve které kvetou jen 

jednou za ţivot a pak odumře celá rostlina. 

Volnočasové aktivity: Dnes jsme skončily na praxi o hodinu dřív, jeli na oběd a ve dvě 

hodiny náš čekaly dodávky které nás odvezly do Almuňuecaru. Cesta tam byla dlouhá kvůli 

zácpám v Granadě. Na místo jsme dorazili asi o půl 4. Měli jsme rozchod, tak jsme šli do 

stánků, prošli jsme se po starobylém, tichém městě, někteří se šli okoupat do moře a někteří 

šli na kopec kde byla vyhlídka odkud šo krásně vidět město i přilehlé ostrůvky. Po čtyř 

hodinovém rozchodu nás čekali auta a vyrazili jsme zpátky, cesta trvala asi hodinu.  

Nová slovní zásoba 

 
pravítko regla 

 
 průplav canal 

 
přání voluntad 

 
opora apoyo 

 
opsat copiar 

 
postel bed 

 
 obchod shop 

 
zahrada garden 

 
most bridge 

 
kostel church 



Petr Staněk 

18 

 

Zpět (1. strana) 



Petr Staněk 

19 

 

13. den 
 

Datum: 15. 9. 2012 

Náplň práce:    Prohlídka Cordoby a návštěva Catedrala de Cordoba Mezquita. 

Nové informace z oboru: V měšitě v Cordobě mají kolem zahrad a stromů zdobená koryta 

která se v jednu chvíli naplní vodou a fungují jako zavlaţovací systém. 

 

  Doprovodný program: Ráno nás vyzvedli auta a jeli jsme do Cordoby, cesta trvala asi 1,5 

hodiny, vysadily nás na kraji města a my jsme šli pěšky do centra města, šli jsme po mostě 

který vedl přes řeku Guadalquivir, na konci mostu stála brána do historické části města. Kousek od 

brány stála 3 nějvětší měšita na světě, The Catedral Cordoba. Měšita byla ve 13 století přestavěna na 

křestanský kostel. 

Nová slovní zásoba 

 
catedral katedrála 

 
 ciudad město 

 
puente most 

 
ordenador počítač 

 
la práctica diaria Deník praxe 

 
delivery dodávka 

 
 gate brána 

 
ancient starobylé 

 
mosque mešita 

 
catedral katedrála 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
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14. den 
 

Datum: 16. 9. 2012 

Náplň práce: Prohlídka hradu Alhambra a návštěva zahrad Generalife 

Nové informace z oboru: Alhambra je středověký palác a pevnost Maurských panovníků 

Granady , Generalife byli zahrady s  letním palácem který slouţil k potřebám rodu Nasrovců. 

Doprovodný program: Dnes jsme se konečně vyspali, ráno jsme měli čas a tak jsme se 

věnovali deníkům praxe, po obědě kolem dvou hodin jsme vyrazily na majestátní hrad 

Alhambra. Šli jsme pěšky, cesta trvala asi třičtvrtě hodiny. Dorazily jsme tam, učitelé 

vyzvedli lístky a my jsme dostali rozchod. Prohlídka začala ve 4 hodiny, nejprve jsme šli do 

paláce Nazáries, poté jsme si sami prohlídly zbytek hradu a zahrady Generalife, na rezidenci 

jsme šli kaţdý sám.  

Volnočasové aktivity:    Přišli jsme k večeru, povečeřeli jsme a dodělávali deníky. 
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15. den 
 

Datum: 17. 9. 2012 

Náplň práce: Poslední pracovní den. 

Nové informace z oboru: Ráno probíhalo jako předešlé dny. V práci jsme nejprve museli 

lámat větve na menší kousky, potom jsem stříhal a sklízel bílé hrozno, aţ jsem měl hotovo tak 

jsme ryli další záhon kde jsme natáhli zavlaţovací systém a nasadili salát. S prací jsme 

skončily něco po jedenácté hodině a Carlos začal rozdělávat ohen. Na rozloučenu nám 

přichystali ohěn a dělali jsme barbecue. Rozloučily jsme se se všemi, vyfotily a ve tři hodiny 

nás zavezli na autobus do rezidence. 

Doprovodný program:  Na večer si pro nás učitelé a průvodkyně připravili hru při které nás 

s ostravákama rozdělili do skupin po 4, dali nám papír s otázkami jako třeba kolik je mostů 

přes řeku Darro nebo zjistit první dva řádky španělské hymny. Museli jsme chodit po městě a 

prát se lidí, naše skupina skončila jako druhá. 

Volnočasové aktivity: Hru jsme dokončily těsně před jedenáctou hodinou a v jedenáct 

byla večerka takţe jsme toho uţ moc nestihly. 

Nová slovní zásoba 

 
cama postel 

 
 habitacion pokoj 

 
castillo hrad 

 
arena aréna 

 
toro býk 

 
bull býk 

 
 irrigation zavlaţování 

 
equipment vybavení 

 
tolls nářadí 

 
daily practice Deník praxe 

Nová slovní zásoba 
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16. den 
 

Datum: 18. 9. 2012 

Náplň práce: Naučná procházka horskými vesnicemi. 

Nové informace z oboru: V horských vesničkách se vyrábí šunka sušená v pruvanu, je 

velmi kvalitní a lahodná, jedna šunka stolí od 50 eur nahoru. 

Doprovodný program: V devět hodin jsem auty vyjeli do vesnice Lanjaron kde se točí i 

stejnojmenná minerální voda, cesta trvala asi 2 hodiny, auta nás vysadily a my jsme šli podél 

říčky horami do vedlejší vesnice s názvem Biblion. Tak jsme měli chvíli rozchod, podívali 

jsme se po stánách a šli do poslední vesnice jménem Alpujjara. Tam jsme navštívili muzeum 

šunky, mohli jsme ochutnat mošt a dali nám zkusit plátek šunky, nakoupili jsme vína, 

čokoládu kterou tam vyrábějí a podívali jsme se po kouzelné horské vesničce. Kolem šesté 

hodiny nás vyzvedli auta a vraceli jsme se zpět na rezidenci. 

Volnočasové aktivity: Večer jsme dodělávali deníky praxe abychom mohli jít ven 

dokoupít poslední suvenýry. 
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Nová slovní zásoba 

 
jamon šunka 

 
 pueblo vesnice 

 
montañas hory 

 
caminar hodina 

 
manera cesta 

 
pití drink 

 
 jídlo food 

 
kufr suitcase 

 
noc night 

 
balit roll 
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17. den 

 

Datum: 19. 9. 2012 

Náplň práce: Cesta z Granady do Opavy. 

Nové informace z oboru:  

Doprovodný program: Vstávali jsme ve 4 hodiny ráno, posnídali a v pět jsme auty vyjeli 

na Madridské letiště, kuchař nám sebou nachystal housku a dostali jsme malé pití, cesta byla 

dlouhá a tak jsme měli kaţdé 2 hodiny přestávku. Z Madridu jsme odlétali kolem 12 hodiny, 

do Paţíţe jsme doletěli ve čtvrt na dvě, z letadla jsme viděli i Eifelovu věţ. Na letišli Charlese 

de Gaulle jsme čekali čtyři hodiny na let do Prahy, v letadle jsme se všichni prospali, kolem 

sedmé jsme uţ byli na Ruzyni a jeli airbusem na Hlavní nádraţí. Tam jsme měli rozchod tak 

jsme si zašli na jídlo do Burger Kingu. Vlakem jsme přijeli do Ostravy kolem druhé hodiny 

kde uţ nás čekali rodiče kteří si nás rozebrali. 

Volnočasové aktivity:  

 

  

Nová slovní zásoba 

 
aeropuerto letiště 

 
 tren vlak 

 
detener zastávka 

 
autobús autobus 

 
estacion nádraţí 

 
sranda funny 

 
 vlak train 

 
kupé cupé 

 
nádraţí station 

 
Je tu zima. It's cold 
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