
   
 
LEONARDO DA VINCI MOBILITY PROJECT 
„EUROPEAN GASTRONOMY ON THE ROAD 2011“ CZ/10/LLP-LdV/IVT/134183 
 
ŠPANĚLSKO / GRANADA 
     8. 9. – 29. 9. 2012 
 
V rámci projektu Leonardo da Vinci vyjela na začátku září další šestičlenná skupina stážistů na 
třítýdenní pracovní stáž do španělské Granady. Skupina tvořilo 5 žáků oboru Služby cestovního ruchu 
(Andrea, Lenka, Denisa, Katka a Vojta) a kuchař Daniel. Někdo by si mohl říct, chudák, sám kuchař, 
ale Dan, ani ostatní stážisté v tom neviděli problém. Před odjezdem řešili úplně jiný – jak do jednoho 
kufru nabalit věci na dlouhé tři týdny. 
Po příletu do Granady se nás ujal manažer přijímací organizace Europroyectos Leonardo da Vinci pan 
Hector F. Santiago Peréz, pro nás po několika dnech prostě jen Hector, který k naší velké radosti 
hovořil téměř dokonalou češtinou (češtinu studoval na Granadské univerzitě a má doktorát z české 
literatury). Kromě Hectora se o nás po celou dobu staraly stážistky z programu Erasmus Slovenka 

Monika a Polky Joanna a Agnieszka, které pro 
Europroyectos pracují. Ty nás postupně seznamovaly 
nejen s krásami samotné Granady, ale i dalších míst 
Andalusie. S nimi jsme obdivovali kouzelnou 
středověkou Alhambru, čtvrť Sacromonte 
s komplexem obytných jeskyní, úzké dlážděné uličky 
staré maurské čtvrti Albayzín, příjemnou atmosféru 
místních tapas barů, ale i památky v Seville a přírodní 
krásy  Los Cahorros v podhůří Sierra Nevady. 
 
Do Granady jsme se však nejeli jen bavit a poznávat 
nová místa, ale hlavně získat nové pracovní 
zkušenosti. Andrea, Lenka, Katka a Vojta pracovali 
v místních hostelech, kde se rychle zapojili do 

každodenních pracovních činností – pracovali na recepci, seznámili se s novým rezervačním 
systémem, ale vyzkoušeli si např. i práci pokojské a zjistili, že to není vůbec práce lehká. Denisa 
pracovala v kanceláři restaurace, která v Granadě patří mezi nejznámější restaurace nabízející večery 
s Flameco show. Kuchař Daniel vařil v moderní granadské restauraci bufetového typu. Mezinárodní 
v této restauraci nebylo jen jídlo, které zde vařili, ale i osazenstvo kuchyně. Daniel si tak vyzkoušel 
pracovat po boku nejen Španělů, ale také Ekvádorky, Pákistánce, Francouzky a Ukrajinky.  
 
A co stážistům práce v zahraničí dala? Na to nechám odpovědět Andreu: 
„Tato stáž mi přinesla spoustu nových zkušeností. Vyzkoušela jsem si práci v 
hostelu, viděla jsem jeho každodenní chod. Myslím si, že bych teď zvládla práci 
recepční, protože jsem přihlašovala a odhlašovala hosty a zkusila jsem snad 
všechny práce, které recepční dělá. A hlavně jsem se naučila, že každému 
člověku, který do hostelu přijde, se musím snažit vyjít vstříc. Naučila jsem se 
jednat s lidmi. Viděla jsem, jak se v hostelu řeší problémy, nebo nečekané 
situace. Díky tomu, že nás vedoucí posílala i mimo hostel, např. do různých 
informačních center, jak pro mapy, tak pro vstupenky, naučila jsem se i pracovat 
s mapou - Granada je totiž dokonalé bludiště tvořené stovkami úzkých uliček. 
Samozřejmě jsem se zdokonalila v anglickém jazyce, který jsem používala denně a naučila jsem se 
základy španělštiny, což mě velice potěšilo, protože bych se tomuto jazyku chtěla věnovat i v 
budoucnosti. Poznala jsem nové lidi, španělskou kulturu a kuchyni. Naučila jsem se samostatnosti a 
zodpovědnosti. Jsem moc vděčná za to, že jsem se mohla stáže zúčastnit a věřím, že mi to hodně 
pomůže v hledání práce.“                                                                                                   
A co dala stáž mně jako doprovodné osobě? Mohla jsem pozorovat, jak se často z nenápadných 
žáků, které učím již několik let, stávají jedinci samostatní, sebevědomí, kteří si umí poradit i v mnohdy 
nelehkých situacích. Myslím, že ty tři týdny byly pro některé i velkou zkouškou tolerance.  
 
Mgr. Petra Radková, doprovodná osoba 


