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Při mé pomalu čtyřtýdenní stáži ve Valencii jsem toho zažil 

opravdu mnoho, co bylo pro mě velice kladné bylo to, že díky 

ŠPŠE a programu Erasmus+ mě to nestálo ani cent. 

Moje práce se pohybovala v oblasti grafického designu. Firma, 

ve které jsem pracoval nesla název Vynil Eye a podnikala 

v oblasti potisku na textil. Ve firmě jsem pracoval já, spolužák a 

Arturo, což byl majitel obchodu. 

Mým úkolem bylo našívat loga na trička, pracovat se stroji pro 

potisk textilií a zařizovat vše kolem těchto věcí. Čili když nebyly 

trička, musel jsem vyndat z regálů nové, atd… Nejpřínosnější 

pro mě a možná budoucí práci bylo navrhování grafiky, která šla 

na tisk. Bylo to pro mě dost zábavné a naučil jsem se spousta 

nových věcí. 

Co se pracovního prostředí týče tak pobočka byla dost útulná a čistá, prostoru na práci bylo 

víc než dost a když se člověku něco nepovedlo Arturo byl vždy tolerantní a vysvětlil mi co a 

jak. 

Španělsko, ačkoliv je docela Anglicky nemluvící země mi dost pomohlo rozmluvit se právě 

v již zmíněné angličtině, skoro každý v mém věku uměl základy, a tak nebylo těžké se 

dorozumět i jinak než jen Španělsky. Co se tedy mluveného projevu týče, myslím si že jsem 

se dost zlepšil. 

Samotné ubytování, pro nás apartmány bylo senzační, my 

měli dokonce i terasu. Jídlo jsme měli 3x denně a nemůžu si 

stěžovat, vždy bylo dobré. 

Ve volném čase byl plán jasný. Pláže, město a odpočinek na 

apartmánu. Člověka nikdy neomrzí to teplo, které zde bylo, 

a hlavně klid a žádný stres. 

Navíc díky grantu bylo vše nutné uhrazeno, takže letenky, 

MHD, a i nějaké to nemalé kapesné. 

Čeho se dost lidí bálo byly přípravné kurzy, které je nutno 

před odletem absolvovat. Upřímně není, čeho se bát, jde ve 

finále jen o pár online cvičení, díky kterým si doplníte slovní 

zásobu. 

Upřímně jsem za celou stáž nesmírně rád. Španělsko u moře, 

zkušenosti do karierního života a možnost prozkoumat 

novou zem jsem prostě odmítnout nemohl a vy byste taky 

neměli. 

S Arturem jsme si nakonec tolik sedli, že ke konci stáži jsme si vyměnili čísla s tím, že jednou 

přijede on sem a také ho zde provedu. 

Když to celé shrnu, jednoznačně jeďte, pokud možnost máte. Naberete spoustu nových 

vědomostí a se super partou i dost super zážitků. 


