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Na stáži jsem byl ve Valencii ve Španělsku, kam jsem se dostal díky Střední průmyslové škole v Plzni, 

která mi společně s programem Erasmus+ dala tuto nezapomenutelnou příležitost jet vyzkoušet práci a poznat 

kulturu jiné země. Jsem rád, že to bylo zrovna do Španělska, protože je to jedna ze zemí, kam jsem se vždy 

toužil podívat. 

Práci jsem měl ve společnosti TourPoint Valencia, která se zabývá 

vypůjčováním kol, elektrických kol a elektrických koloběžek po Valencii. Mohl 

jsem si zde vyzkoušet jednání se zákazníky, domluva pronájmu, podepisování 

smluv apod. Díky tomu jsem hodně procvičil svůj jazyk, jak angličtinu, tak i 

španělštinu kterou studuji a řekl bych, že nyní mám španělštinu o dost lepší. 

Většinu času jsem ale zejména jezdil po městě mezi obchody TP, takže jsem se 

projížděl na kole a koloběžkách a mohl jsem přitom obdivovat místní památky a 

město. V práci byl také hodně pestrý kolektiv, bylo zde spoustu jiných stážistů z jiných zemí, zaznamenal jsem 

například ruštinu, polštinu či také italštinu. Všichni byly moc přátelští a zábavní, trávili jsme spolu čas i po práci. 

Zkrátka mi tato práce sedla, bavilo mě komunikovat s místními a dozvídat se nové 

věci o městě díky neustálém cestování po něm.  

Praxe mi, jak jsem již zmínil, přinesla zlepšení mých jazykových 

dovedností, ale také mi přinesla poznatek, že bych se chtěl do Španělska vrátit na 

delší dobu. Španělská kultura mě moc bavila, jídlo bylo dokonalé a lidé příjemní a 

přátelští. Také jsem zde potkal spoustu lidí, se kterými jsem si sednul, a tak bych je 

chtěl znovu navštívit. Ať už tedy za prací, za studiem, či jen tak, Španělsko po 

dokončení školy určitě znovu navštívím. 

Z hlediska ubytování jsem naprosto spokojen, bydleli jsme na bytě ve 4 lidech + učitel a moc mi to 

vyhovovalo, naučil jsem se větší samostatnosti a také jsem si se svými spolubydlícími rozuměl. Byt byl poměrně 

malý, ale naprosto dostačující s nádhernou terasou. Každý den nám také nosili snídaně, obědy a večeře v termo 

boxech. Jídlo bylo většinou dobré, když jsem někdy něčemu nepřišel na chuť tak jsem bez starostí zavítal do 

Taco bellu u nás kousek od ubytování. Kapesné od školy a Erasmu mi bohatě stačilo. Program totiž včetně jídla 

a ubytování také hradil MHD, kapesné a letenky. 

Volný čas jsem trávil jak u moře, tak ve městě. Bylo zde spoustu obchodů s vintage oblečením a sekáčů 

na které já mám zálusk, takže jsem dost peněz utratil právě tam. Také jsme objevovali krásy noční Valencie, 

která neztratila i po setmění svůj půvab. Dost jsem se pohyboval se svými kolegy z práce, poznával s nimi 

kulturu a místní kuchyni a občas s nimi strávil i večer. Bylo to moc fajn. 

Na stáž byla také příprava, takže mi schůze před odjezdem vše objasnili a před odletem jsem neměl vůbec žádný 

strach, věděl jsem, co vše mě čeká. Stáž se určitě vydařila nad má očekávání, Španělsko mě rozhodně zaujalo a 

byl jsem obohacen o spoustu vědomostí. Kdybych mohl letět znovu, neváhám ani minutu. 



 


