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Základní informace o stáži

● Erasmus probíhal ve dnech od 19. 6. do 9. 7. v Seville, ve 
Španělsku

● Práce probíhala v edukačním centru Noavi 3 hodiny denně 
prezenčně a 2 hodiny denně volnočasově

● Pracovali jsme 5 dní v týdnu jak v centru Noavi, tak ve městě 
a na apartmánu

● Byli jsme ubytovaní na dvou apartmánech, já byla ubytovaná 
s Klárou Vochovou, Angelinou Azarnaia a Lukášem Dopitou v 
Cerro Muriano

● Po stáži jsme obdrželi certifikáty o ukončení stáže



Příjezd a první den

● Do Sevilly jsme přijeli dne 18. 6. 
● Již v 5:45 jsme odjížděli školní dodávkou 

do Norimberka, odkud jsme v 10:15 letěli 
do Malagy

● Zde strávili zhruba 3 hodiny, dali jsme si 
zde tedy oběd a prošli jsme se v okolí 
nádraží

● Pak jsme 17:30 jeli do Sevilly, kde jsme se 
ubytovali

● Následující den nebyl pracovní, a tak jsme 
jej využili k poznávání Sevilly

● Prošli jsme si park María Luisa a jeho 
okolí

● Postupně jsme se začali připravovat na 
pracovní den





Druhý den

● V pondělí jsme šli poprvé do práce, kde 
jsme se seznámili s naším tutorem Javim

● Javi nám vysvětlil, že budeme 
zpracovávat ve dvojicích projekt, který by 
měl být turistická kampaň pro Sevillu

● Také jsme se dozvěděli, jak bude práce 
probíhat

● Odpoledne jsme se vydali na plavbu lodí 
po řece Guadalquivir 

● Cestou jsme viděli některé důležité 
památky města- Triana bridge, Torre del 
Oro a další

● Sami jsme se rozhodli po plavbě na Torre 
del Oro vyšplhat





Třetí den

● První týden v práci jsme chodili po městě 
a sbírali jsme materiály pro náš projekt

● V úterý jsme navštívili část města Trianu
● Procházku jsme započali u Sevilla Tower 

a dále jsme se procházeli po nábřeží řeky 
Guadalquivir, odkud jsme mohli vidět 
například Triana bridge nebo ostrov 
Cartuja

● Dále jsme s Javim navštívili místní trhy a 
gotický kostel Santa Ana





Čtvrtý den

● Ve středu jsme opět pracovali v městě a 
sbírali jsme materiály na projekt

● S Javim jsme navštívili sevillskou 
katedrálu a její okolí

● Katedrála nás opravdu uchvátila
● Po cestě jsme ještě navštívili hotel Plaza 

del Cabildo nebo Plaza de toros
● Sami jsme si pak v centru dali oběd-

paellu, což je národní pokrm Španělska





Pátý den

● Ve čtvrtek jsme navštívili s Javim 
městskou čtvrť San Vincente

● Zde jsme navštívili spoustu sevillských 
kostelů, což bylo důležité pro pochopení 
španělské kultury

● Kostely byly opravdu bohaté na výzdobu 
a dozvěděli jsme se od Javiho o svátku 
Santa semana, který probíhá v období 
Velikonoc

● Součástí tohoto svátku je například po 
městě s sochami Krista a dalších svatých

● Odpoledne jsme se pak vydali na 
procházku městem se Simonou





Šestý den

● Poslední den prvního týdnu jsme 
navštívili místo velmi blízké našemu 
apartmánu- Plaza de España 

● Procházeli jsme se také v parku María 
Luisa, odkud jsme pak dále šli k Palacio 
de San Telmo a Costurero de la Reina

● Tento den mi ze všech přišel 
nejpříjemnější, neboť atmosféra parku 
María Luisa je naprosto dechberoucí





První víkend

● První víkend jsme strávili v Seville
● V sobotu se konal v ulicích Sevilly Pride, 

na který jsem se se Simonem, Lukášem a 
Karolínou byla podívat

● Bylo zajímavé vidět tolik lidí z různých 
věkových kategorií se podílet na něčem 
takovém 

● Fotografie z Pridu jsme použili i v naší 
práci

● V neděli jsme pak dělali na svých 
projektech

● Já jsem si během týdne vytvářela 
koncept a v neděli jsem digitalizovala 
logo, které jsem měla ve skicách





Desátý den

● Druhý týden jsme částečně trávili v 
centru Noavi a v ulicích Sevilly

● Pondělí jsme celé strávili v centru, kde 
jsme pracovali na projektech

● Zároveň jsme promítali naše fotografie, 
ke kterým se Javi vyjadřoval a ukazovali 
jsme Javimu naše návrhy

● Já začala pracovat na propagačních 
materiálech- bannery, plakáty, 
pohlednice, mockupy, mapa a video



Jedenáctý den

● V úterý jsme opět zamířili do ulic Sevilly
● Zde jsme navštívili další dva důležité 

kostely v části města Triana
● Podívali jsme se také do muzea keramiky
● Keramika je pro Sevillu a pro Trianu velmi 

důležitou součástí kultury





Dvanáctý den

● Ve středu jsme se s Javim podívali do pro 
nás důležitého místa- Hospital de la 
Caridad

● Jedná se o barokní špitál, který má kapli s 
původními obrazy od barokních mistrů 
Bartolomého Estebana Murilla a Valdése 
Leala

● Kaple a obrazy mě z celé návštěvy zaujaly 
nejvíce

● Poté jsme se vydali opět do Plaza del 
toros

● Tentokrát jsme však i pronikli dovnitř a 
mohli jsme tak obdivovat 
architektonickou stránku arény





Třináctý den

● Ve čtvrtek jsme opět pracovali v centru 
na našich projektech

● Já stále pracovala na propagačních 
materiálech

● Poté nás Javi vzal na gastronomickou 
ochutnávku do baru Antigua Taberna de 
Las Escobas

● Zde jsme měli možnost ochutnat tradiční 
španělské pokrmy- smaženou rybu a 
mořské plody

● Nejkurioznější byl pro nás žralok





Čtrnáctý den

● Celý pátek jsme strávili v centru a 
dodělávali své projekty

● Já už touhle dobou měla většinou 
propagačních tiskovin a předmětů 
hotových

● Věnovali jsme se také úpravě fotek a 
zhodnocení fotek za tento týden

● Náš apartmán po práci vyjel vlakem do 
Cádizu, kam jsme přijeli kolem osmé 
hodiny



Druhý víkend

● Celou sobotu jsme strávili v Cádizu, kde 
jsme částečně i pracovali na projektech

● Prošli jsme se historickým centrem a 
zbytek soboty jsme byli na pláži, kde jsme 
odpočívali a nabírali síly na poslední 
týden

● V neděli ráno jsme se vlakem opět 
přepravili do Sevilly

● Nedělní odpoledne jsme opět využili pro 
dodělávání našich projektů





Dny 17-20

● Poslední týden jsme už pouze pracovali v 
centru

● Využívali jsme každé minuty, protože se 
čas našeho pobytu krátil 

● Já jsem za tento týden spolu se Simonem 
zpracovávala prezentaci a texty k ní, které 
jsme překládali do španělštiny, což byla 
zajímavá zkušenost

● Javi nám pomáhal s překladem a po 
celou dobu nám říkal svůj názor na naše 
projekty

● Ve středu jsme se s Beatou podívali na 
Parasol, odkud byl naprosto nádherný 
výhled na celou Sevillu 





Náš projekt

● Na projektu jsem pracovala se Simonem a 
díky tomu jsme si rozdělili práci- já se 
věnovala grafickému zpracování a Simon 
fotografiím

● Koncept našeho projektu tkví v propojení 
historie s moderní kulturou Sevilly

● Kampaň se dělí na čtyři části, které jsou pro 
turisty nejzajímavější- historie, kultura, 
příroda a gastronomie

● Celý koncept se váže k historickému sloganu 
města: „No madeja do“, což v překladu 
znamená „Neopustila mě (Sevilla)“

● Pro kampaň jsem vytvořila dvě loga, 5 
sloganů, pět bannerů, čtyři plakáty, dvě 
pohlednice, dva billboardy, mapu s 
nejzajímavějšími místy z každé části 
kampaně a nespočet mockupů







Dvacátý první den

● Poslední den naší stáže se stal pro nás 
dnem nejdůležitějším

● Prezentovali jsme se své projekty před 
jakousi komisí, která se skládala z Javiho, 
Beaty a odborníka na problematiku 
turismu

● Prezentovali jsme 20-30 minut ve 
španělštině, což pro nás bylo něco 
nového a velmi přínosného

● Obdrželi jsme certifikáty a poté jsme si 
společně dali oběd s Javim 

● Ke konci dne jsme odjeli do Malagy, kde 
jsme na večer ještě naposledy prošli ve 
španělských ulicích





Odlet ze Španělska

● Z Malagy jsme pak v sedm ráno odlétali 
do Norimberku

● Zde jsme se přemístili na nádraží a 
vlakem jsme se dostali do Chebu, odkud 
jsme odjeli každý po vlastní ose

● Domů jsme si odvezli nejen certifikáty, 
ale i zkušenosti a vzpomínky, které nás 
budou provázet celý život



Zhodnocení stáže

Myslím si, že mi toho stáž dala hodně. I když jsem se úplně 
nerozvinula v oblasti grafického designu, bylo pro mě příjemnou 
zkušeností si vyzkoušet práci v zahraničí a pracovat na turistické 
kampani. Zároveň jsem všude musela mluvit minimálně anglicky, 
a to mě rozvinulo především po komunikační stránce. Rozhodla 
jsem se i pokračovat ve studiu španělštiny. Dalším přínosem byla 
pro mě kolaborace s lidmi mimo můj obor. Naučila jsem se 
vykomunikovat svůj názor a dohodnout se. Přístup Beaty a Javiho 
byl skvělý. Oba dva se nám věnovali a snažili se nám co nejvíce 
pomoci. Celkově bych chtěla poděkovat za to, že jsem mohla být 
součástí této stáže a doufám, že se v budoucnu budu moci 
zúčastnit něčeho podobného.



Děkuji za pozornost


