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PROJEKT ERASMUS+

● Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě
●
● Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou 

a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

● Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou 
a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu

● Program rovněž - podporuje evropský pilíř sociálních práv

                           - provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027

                           - rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu



PŘÍLEŽITOSTI

Program Erasmus+ nabízí příležitosti k mobilitě a spolupráci v těchto oblastech:

● vysokoškolské vzdělávání
● odborné vzdělávání a příprava
● školní vzdělávání( včetně předškolního vzdělávání a péče)
● vzdělávání dospělých
● mládež
● sport



DOPRAVA

Do Málagy

● Z Havlíčkova Brodu do Vídně 
autobusovou dopravou

● Letecky se společností Ryanair do 
Málagy

● Odlet z Vídně v neděli 27.11. ve 14:25

Z Málagy

● Z Málagy letecky do Vídně v sobotu 
10.12. v 10:20

● Z Vídně autobusovou dopravou do 
Havlíčkova Brodu



UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ

Ubytování

● V hostelu Barbatuke Pedregalejo, 
adresa je Calle Octavio Picón 33, 
29012 Málaga, Španělsko

Stravování

● Strava plná penze na hostelu
● Byla možnost si nechat udělat 

packed lunch



PRAXE

● Pracovala jsem ve Feel hostelu Soho v centru Málagy 
spolu s mými spolužačkami. Je to malá ubytovací služba v 
malé uličce v centru

● Naše stáž trvala 14 dní
● Práce spočívala v tom, že jsme dělali rauty, uklízeli jsme  

stoly a dělali jsme  na recepci check-in a check-out.
● Po snídani jsme  vždycky uklízeli zbylé potraviny, dávali 

jsme stoly a židle na své místo a následně jsme je utírali 
● Dále jsme sklízeli a umývali  po hostech nádobí
● Konverzace v angličtině



PRVNÍ SETKÁNÍ S MÁLAGOU



GRANADA TRIP

● Středisko stejnojmenné provincie v 
Andalusii a historické hlavní město 
středověkého Granadského 
království

● V roce 1492 byla Granada dobyta 
španělskými katolickými králi, a tím 
padla

● poslední maurská pevnost na 
poloostrově (Isabelou Kastilskou a 
Ferdinandem

● II. Aragonským)

Catedral de Granada



THE ALCAZABA OF THE ALHAMBRA OF GRANADA

● Alcazaba je pevnost na západním 
cípu Alhambry ve španělské 
Granadě

● Jedná se o nejstarší dochovanou 
část Alhambry, kterou nechal 
postavit Muhammad I. Ibn 
al-Ahmar, zakladatel dynastie 
Nasridů





ALHAMBRA OF GRANADA

● Alhambra je středověký komplex 
paláců a pevností maurských 
panovníků Granady

● Název Alhambra, v arabštině 
znamenající červená, je 
pravděpodobně odvozen od sluncem 
vypálených cihel

● Uvnitř paláce jsou nádherné arabesky 
● dělí se na tři základní části – hrad, 

palác a obytné přístavky pro poddané





GRAFFITY TOUR V MÁLAZE



ZÁPADY A VÝCHODY SLUNCE
osobně moje nejoblíbenější a 
nejkrásnější momenty :)



ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

● Tato stáž mi přinesla mnoho zkušeností do života. Přestala jsem se bát mluvit 
anglicky a začala jsem se lépe s ostatními socializovat

● mám lepší znalost v angličtině a dokonce jsem se naučila i nějaká španělská 
slovíčka

● Byla to skvělá příležitost a kdo podobnou příležitost bude někdy mít, neváhejte a 
jděte do toho.

● Vyzkoušíte si jak zvládáte jazyky v praxi a pak můžete klidně i přemýšlet o 
bydlení a práci mimo Českou republiku

● Moc děkuji Erasmu, že mi poskytl takovou možnost



Muchas gracias Erasmus+!


