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Díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ jsem měl 

možnost zúčastnit se stáže v zahraničí ve španělském městě Málaga  

na jeden celý měsíc. 

Název organizace, kde jsem pracoval, je Madel S.L. Firma se zabývá 

rozvodem elektrických sítí a instalací pojistkových skříní zejména 

v nových stavbách. Mají několik menších poboček po Andalusii, což je jižní část Španělska. Měl jsem skvělého 

šéfa, se kterým se dalo v pohodě bavit. V podstatě všichni spolupracovníci, které jsem potkal, byli hodně 

přívětiví a přátelští.  

Od mého šéfa jsem každý den dostával e-mailem pokyny k práci a soubory, se kterými jsem měl následně 

pracovat. Mou prací bylo převážně udělat inventury jednotlivých jističů, svítidel a senzorů. Procházel jsem 

soubory ve španělštině, abych mohl srovnávat komponenty. Pracoval jsem hlavně se schématy, kde jsem 

zjišťoval typy jističů a kolik se jich musí objednat. Občas jsem se pustil i do softwaru Autodesk AutoCAD, kde 

jsem předělával schémata. Prostředí bylo velmi příjemné, měl jsem klimatizovanou kancelář, kde jsem byl já, 

můj šéf a sekretářka. Taky jsme měli puštěné písníčky do pozadí v kanceláři, takže ani nebyla nuda v práci. 

Dorozumívali jsme se s šéfem anglicky, ale ostatní se mezi sebou bavili normálně španělsky. 

Z praxe jsem si odnesl pěkné zážitky z vyprávění od mého šéfa, lepšího jsem nemohl dostat. Docela se mi hodila 

dobrá orientace ve velkých schématech, jelikož občas co jsem dostával za velká schémata, jsem snad nikdy 

neviděl. Po prvním týdnu mi šéf vysvětlil, abych tolik nespěchal s prací, že prý: „Tohle je Španělsko, tady se tak 

rychle nedělá.“ Tak jsem pochopil, že můžu zpomalit a víc relaxovat.  

Zlepšil jsem si mou španělštinu. Do Španělska jsem jel jen s tím, že umím pozdravit, a to je vše. Odjel jsem 

s tím, že umím základy, porozumět základním větám apod. Hlavně mi pomohl můj šéf, který mě tak trochu učil  

a zároveň jsem každý den četl několik španělských souborů. 

Bydleli jsme v historickém centru Málagy v hostelu. Na pokojích 

jsme měli vlastní sociální zařízení, klimatizaci a ledničku. Byli jsme 

rozdělení po pěti a čtyřech lidech na pokoje, přičemž vždycky dva 

měli vlastní místnost. Měli jsme skvělé kuchařky a hospodyně, které 

nám vařily, uklízely a praly.  

Ve volném čase jsme nejvíce chodili na pláž plavat, hrát volejbal, 

kde jsme mimochodem potkali spoustu skvělých lidí. Páteční, 

sobotní a nedělní večery byly vyhrazeny klasicky na noční život, 

který byl ve městě hodně pestrý. Jinak jsme o víkendech plánovali 

výlety po okolí.  

Z grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravování, kapesné a samozřejmě letenky. Jsem rád, že jsem si vybral na 

léto Španělsko, bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat.  


