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V rámci projektu Leonardo da Vinci vyjela v květnu na pracovní stáž další skupina žáků naší školy. 
A tentokrát do města Málagy ve španělské provincii Andalusia. Šest stážistů včetně dvou 
doprovodných osob se nemohlo dočkat, až na vlastní oči uvidí velké přístavní město na pobřeží Costa 
del Sol. A naše očekávání byla zcela naplněna. Prosluněná Málaga přivítala české stážisty velmi 
vstřícně. Velké a čisté město, úžasný byt 
blízko centra i pláže, prvotřídní pracoviště, milí 
a nekonfliktní šéfové, španělské speciality, 
spousta pozitivních a nečekaných zážitků. 
Velký podíl na tom, že všechno „klaplo“ má 
také nezisková organizace Ekip Europa, se 
kterou naše škola spolupracovala již po 
několikáté.  

 
Skupinu stážistů tvořili 3 kuchaři (Barča, 
Jeroným a Katka), cukrářka Lucka, servírka 
Jana a odborník přes nákup letenek – žák 
oboru Služby cestovního ruchu Ondra. 
Skupinka to byla osobnostně velmi různorodá, 
ale touhu něčemu novému se naučit měli 
všichni. Své povinnosti na pracovištích plnili 
svědomitě a s nadšením a myslím, že skvěle reprezentovali naši školu. Za zmínku také stojí jejich 
pokroky ve španělštině, kterou se snažili během svého pracovního pobytu využívat. Pokud to nešlo 
španělsky, „vzali“ to přes angličtinu, němčinu, ruštinu a obávám se, že Lucie ve své cukrárně i přes 
češtinu.  
 
Ve dnech volna nebo po práci se stážisté seznamovali s historií a tradicemi města nebo jezdili na delší 
výlety. Bohužel musím konstatovat, že přesto, že to byla vysoce motivovaná skupina,  příliš velký 
zájem o historické detaily neprojevovala. Picasovo muzeum nebo katedrála La Manquita („malá 
jednoruká dáma“) v Málaze nebylo pro ni to pravé ořechové. Zato s obrovským nadšením obdivovali 
přírodní krásy Andalusie. Na návštěvu Gibraltaru, delfinária nebo na plavbu na plachetnici spojenou 
s koupáním na širém moři budou jistě ještě dlouho vzpomínat.  
 
Přeji všem dalším budoucím stážistům i učitelům, kteří je budou doprovázet, minimálně  tak krásné 
zážitky a dobré zkušenosti, jako jsem měla já a moje kolegyně Mgr. Petra Radková. 
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