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Odborná zahraniční stáž – Malaga 2019 

V sobotu 26. dubna 2019 jsem nasedla na letadlo a odletěla na celý měsíc na odbornou stáž do 

španělské Malagy, které jsem se mohla zúčastnit díky Střední odborné škole pro administrativu 

Evropské unie a také díky programu Erasmus plus. Než však mohla tato 

cesta začít, musela jsem projít výběrovým řízením a absolvovat hodiny 

španělštiny nad rámec běžné výuky. Kromě toho jsem pracovala 

v programu OLS, abych si zlepšila gramatiku a rozšířila slovní zásobu. 

 Na letišti nás vyzvedl zástupce Europroyectos a zavezl nás do naší 

ubytovny, která se nachází na okraji historického centra Malagy. Zde jsme 

měli po celou dobu pobytu zařízené ubytování a také stravování formou 

plné penze. Bydlely jsme všechny dohromady v šestilůžkovém pokoji se 

třemi palandami. Na stejném patře s námi bydlely ještě další 4 české 

studentky z Prostějova. V ostatních patrech pak bydleli první týden 

Rumunky a Turci a zbylé tři týdny Poláci. Kromě pokojů a jídelny 

disponovala ubytovna také krásnou terasou, ze které jsme si mohli užívat výhled na blízké hory. Každý 

den nám navíc zlepšoval milý personál. 

 Pracovní týden začal 28. dubna 2019 a já jsem poprvé zavítala do společnosti s názvem Oficina 

provincial de alquileres urbanos Málaga, zkráceně OPAU Malaga, kde jsem celý měsíc vykonávala svou 

odbornou stáž. OPAU Malaga je společnost, která se zajímá o nemovitosti. Majitelé domů a bytů 

mohou prostřednictvím OPAU Malaga bezplatně inzerovat a propagovat své domy a byty, čímž 

znásobují své možnosti dlouhodobého pronájmu. Nájemníkům 

pomáhají nalézt ten správný dům či byt, vyhovující jejich potřebám. Mojí 

pracovní náplní bylo vyhledávat byty a domy nabízené fyzickými 

osobami k pronájmu a vyplnit k nim podklady, které sloužily k dalšímu 

zpracování. Následně jsem publikovala domy a byty na internetové 

stránky. Kromě toho jsem měla na starosti uvítání klientů, kteří přišli do 

kanceláře. 

 Celá stáž samozřejmě nebyla čistě o práci, i když ta tvořila podstatnou 

část našeho pobytu a kvůli které jsme se na tuto stáž také přihlásili. 

Veškeré výdaje byly hrazeny z grantu Evropské unie. Ubytování, 

stravování a dopravu jsme měli předem zaplacenou, takže nám zbyly 

finanční prostředky také na cestování. Zajeli jsme se podívat na Gibraltar, kde jsme si vzpomněli na 

naše spolužáky, vykonávající svou odbornou stáž ve Velké Británii. Navštívili jsme také malebné 

městečko Nerja, kde jsme byli okouzleni překrásnými plážemi. Jedním z našich cílů bylo také Caminito 

del Rey, kde jsme měli možnost projít se mezi skalami v krásném přírodním prostředí. Mé pozornosti 

neunikla ani Granada, kterou jsem jeden den v odpoledních hodinách také navštívila. Ostatní dny jsme 

trávili poznáváním překrásných uliček Malagy či odpočíváním na sluncem vyhřáté pláži. 

 Z celé stáže si tak odvážím spoustu 

neobyčejných zážitků. Objevila jsem kulturu cizí 

země, zdokonalila si své jazykové dovednosti  

a získala spoustu nových zkušeností v pracovní 

oblasti, které pevně věřím v budoucnu ještě 

využiji. Navíc jsem poznala několik úžasných lidí, 

ke kterým jsem si našla cestu a na které už nikdy 

nezapomenu. 


