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Naši studijní stáž jsme absolvovaly ve Španělsku, v přístavním městě Málaga. Pobyt trval 4 týdny. Stáže jsme se 

zúčastnily díky programu Erasmus + a Střední zdravotnické škole v Turnově. Pracovaly jsme v charitativním 

obchodě Cudeca, v malém městečku Torremolinos. Charitativní obchůdek je rozdělený na nábytek a oblečení, 

kam lidé dávají věci, které už nepotřebují a vědí, že jiným a jinde pomohou. Výtěžek z prodaných věcí putuje do 

místního hospicu pro pacienty s onkologickými onemocněními. V obchodě se každý den střídají dobrovolníci. 

S naším novým kolektivem jsme si vždy rozuměly. V obchodě jsme hlídaly dodržování nařízení proti covid-19. 

Kontrolovaly jsme, zda počet lidí v obchodě nepřesahuje povolený limit a zda mají všichni zákazníci v obchodě 

nasazený respirátor nebo roušku. Přijímaly jsme dary od lidí a dávaly je do třídenní karantény. Po jejím skončení 

jsme věci dezinfikovaly, aby se mohly prodávat. Dezinfikovaly jsme oblečení, které si někdo vyzkoušel a na 

konci dne jsme pro změnu dezinfikovaly prostory obchodu. Zákazníkům jsme také měřily teplotu. V obchodu 

jsme si procvičily dezinfekci, kterou jsme probíraly i ve škole. Procvičily jsme si také komunikaci s lidmi, která 

je pro naše obory velmi důležitá. Někdy to nebylo jednoduché, neboť někteří zákazníci neuměli anglicky, ale o 

to více jsme se naučily komunikovat jinou formou než slovní. Díky dobrovolníkům z různých zemí jsme se 

naučily porozumět různým přízvukům a komunikace v angličtině pro nás nebyla problém. Naučily jsme se také 

pár španělských frází, které jsme využívaly každý den. Ubytovány jsme byly v hostelu Barbatuke, který byl 

kousek od centra města a místní pláže. V hostelu jsme byly ubytovány jenom my, takže jsme měly své soukromí, 

což nám velmi vyhovovalo. Měly jsme plnou penzi a jídlo bylo moc dobré. Vařili nám i španělské speciality a 

zdejší personál byl velmi milý. Ve volném čase jsme objevovaly Málagu-pláže, obchody, restaurace, památky a 

různé vyhlídky. Navštívily jsme muzeum místního rodáka Picassa. O víkendech jsme jezdily na celodenní 

výlety. Navštívily jsme Gibraltar, kde nás provedli po známých turistických místech jako třeba Saint Michael’s 

Cave, Europa point a další. Ale největší zážitek zde byly samozřejmě opičky, které byly také jednou z hlavních 

atrakcí. Dále jsme navštívily mořský svět v sousedním městě Benalmádena. Z grantu jsme měly hrazené letenky, 

ubytování a stravování a k tomu jsme dostaly kapesné, ze kterého jsme si platily MHD a výlety. Před odjezdem 

jsme měly kurzy angličtiny, kde jsme se učily potřebné zdravotnické fráze. Také jsme se zúčastnily speciální 

hodiny o španělské kultuře a o zajímavostech Španělska. Za možnost absolvovat stáž jsme opravdu vděčné. 

Nejenom, že jsme si vždy chtěly zkusit, jaké je to žít v zahraničí a poznat jinou kulturu (a že ten skok byl hodně 

velký), ale také nás naše stáž donutila mluvit cizím jazykem. Shodly jsme se na tom, že pokud se nám někdy 

vyskytne podobná možnost, šly bychom do toho hned znovu. Stáž nám přinesla mnoho nových zkušeností a 

přátel. 



Po poznání španělské kultury jsme zjistily, že jsou tu úplně jiní lidé než u nás v České republice, zejména proto, 

že mají na vše čas, za ničím se nehoní, co mohou, tak odloží na zítřek… Obrovské plus bylo, že jsme zde 

nenarazily na špatného člověka. Všichni ve Španělsku na nás byli totiž velmi hodní.     

 

         

 
 
 
              
 
  


