
David Materna, Oficina de alquileres urbanos Málaga, Španělsko 

Na stáži jsem byl místo původně plánované Granady ve hlavním městě stejnojmenné provincie Málaga na jihu 

Španělska a byl jsem zde od 30. Dubna do 25. května 2018. Na stáž jsem se dostal díky Střední odborné škole 

pro administrativu evropské unie a programu Erasmu+.  

Byl jsem umístěn do realitní kanceláře, která nesla název Oficina de alquileres urbanos Málaga, která 

centralizuje trh s byty a zprostředkovává pronájmy téměř v celé provincii. Má práce spočívala v hledání nových 

bytů přes webové portály, které se následně naše firma snažila získat, po získání bytu jsem pracoval ve 

firemním systému, kam jsem napsal všechny detaily o daném bytu a připravil ho k publikaci. Tyto byty jsem 

poté publikoval na webové portály. Dále jsem komunikoval s klienty přes telefon, například kvůli domluvení 

schůzky v naší kanceláří. Několikrát jsem také schůzku se samotnými klienty měl, kdy jsem pomáhal 

spolupracovnici tak, že jsem ze španělštiny překládal do angličtiny klientům, jak naše kancelář funguje a veškeré 

detaily spojené s využitím našich služeb.  

Velký přínos stáže byl také po jazykové stránce, i přes prvotní obavy jsem již po několika dnech byl schopný 

rozumět většině požadavků, rychle reagovat na dotazy, a také získat mnohem větší jistotu v každodenní 

komunikaci s lidmi.  

Ubytován jsem byl na pokoji v útulné rezidenci v bezprostřední blízkosti historického centra města. Nic mne 

tam nerušilo, měl jsem přístup k internetu a krásnou terasu s výhledem na nedaleké hory. Stravování bylo velmi 

dobré, i když se během měsíce některá jídla opakovala, což je pochopitelné, tak jsem byl naprosto spokojený. 

Vždy jsme měli na stole salát, před obědem jsme dostali polévku, a po večeři byl vždycky nějaký chutný dezert. 

Měli jsme možnost ochutnat typické španělské pokrmy, jako například churros, paellu nebo tortillu de patatas. 

Ve volném čase jsme zorganizovali různé zajímavé výlety, jako třeba výlet na krásné pláže Nerjy, okouzlující 

zahrady Granady, nebo dobrodružství mezi makaky v Gibraltarském národním parku. 

Grant pokryl v podstatě vše nezbytné a ještě dost navíc, díky grantu jsme mohli podniknout veškeré tyto výlety, 

ochutnat zdejší restaurace a celkově užít si pobyt zcela naplno a bez jakýchkoliv omezení.  

Vzhledem k množství obchodů a obchodních center jsem své vlastní peníze potřeboval jen na nákupy oblečení 

a suvenýrů. 

Na stáž jsme se nad rámec vyučování připravovali extra hodinami španělštiny, kde jsme dohnali potřebnou 

gramatiku, jako jsou časy a podobně, zlepšili si slovní zásobu, seznámili jsme se s kulturou země a osvojovali si 

slovní zásobu, spojenou s naším pracovním umístěním. Dále jsme dělali online jazykový kurz OLS, který byl 

užitečný zejména v čerpání nové slovní zásoby, z oblastí každodenního života a zdokonalení gramatiky.  

Stáž překonala veškeré mé očekáváním a považuji ji za to nejužitečnější, co jsem doposud zažil. Poznání nové 

kultury a životního stylu, seznámení se s pracovním prostředím jiné země a možnost pracovat jako normální 

zaměstnanec, to vše mne opravdu velice posunulo a jsem velice rád, že jsem tuto stáž mohl absolvovat. 

Asi nejlepší na celé stáži bylo, že ředitel naší pobočky mi sdělil, že je velice spokojený s tím, jakou odvádím práci 

a nabídl mi, abych se o prázdninách vrátil a opět tam pracoval, což jsem samozřejmě nemohl odmítnout a nyní 

se jen těším, až se do tohoto nádherného prostředí vrátím. 

                                           

 


