
 

 

Daniel Lazorka, Athenea’s, Španělsko  

Dostal jsem nabídku, kterou zprostředkovala Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola 

elektrotechnická v Plzni, která již několikátým rokem spolupracuje s programem Erasmus+. V rámci této 

spolupráce jsem měl možnost zúčastnit se 4týdenní pracovní stáže v městě Malaga, které leží na jihu 

Španělska.  

Před stáží jsem se dozvěděl, že budu pracovat v 

Athenea’s hobby marketu. Jedná se o obchod s 

výpočetní technikou, který nabízí servis a 

opravu počítačů a notebooků. Tyto služby nabízí 

i uživatelům mobilních zařízení. Obchod nabízí i 

kopírování a tisk dokumentů. Dále Sortiment 

zahrnuje i širokou škálu stolních her a 

postaviček s tématikou počítačových her. V 

Athenea’s mě přivítal velice přátelský kolektiv 

skládající se z 2 lidí, a to z šéfa Antonia a kolegy 

Jesúse.  

Má pracovní náplň byla vcelku různorodá. V průběhu jsem zdokonalil své dosavadní znalosti a dovednosti 

týkající se počítačů a systémů obecně, od kompletace počítačových sestav, přes instalaci operačních systémů, 

až po pokročilé nastavení daných systémů. Také jsem se zdokonalil v řešení nastalých problémů v průběhu 

každého zmíněného bodu. Připomněl jsem si práci ve správě webových stránek a jejich produktové databázi 

a rozšířil jsem si obzory například v oblasti kamerových zařízení, kde jsem si vyzkoušel výběr zařízení a jeho 

systému, přípravu a instalaci kamerového řešení a následně také uvedení kamerového systému do plného 

provozu.  

Po celou dobu byla celá naše skupina ubytovaná v hostelu v centru Malagy, kde jsme měli zařízenou plnou 

penzi. Celé ubytování s jídlem a také cesta do Španělska a zpět byla hrazena z grantu Evropské unie.  

Měli jsme i dostatek volného času. Většinu všedních dnů jsme trávili objevováním krás nejen centra Malagy. 

Dále jsme trávili moře času na pláži, seznamovali jsme se s místními a poznávali jsme jinou kulturu. Na pláži 

nebylo možné se jen opalovat, bylo možné si ještě zahrát například volejbal na plážovém hřišti. Španělsko 

žije zejména nočním životem, který za to také stál. Víkendy jsme věnovali i výletům mimo Malagu, 

například jsme si vyjeli na vyhlídkovou plavbu na kajacích.  

Celou stáž bych zhodnotil velmi pozitivně. I přes mírnou jazykovou bariéru jsem se zde seznámil se spoustou 

zajímavých a skvělých lidí. Poznal jsem zdejší kulturu a v neposlední řadě získal ohromnou zkušenost.  


