
 

 

CORDOBA 

Zprávy z odborné stáže 
Pozdrav z Cordoby. 

Právě jsme se vrátili z toulky po starém městě. Měli jsme celkově veliké štěstí po všech 

stránkách. Kluci a dvě děvčata dostali krásné pokoje pro dva v maurském hotelu a taky já 

jsem se tam přestěhovala. Jsme nadšeni, Jakub prohlásil, že se konečně ocitl v hotelu hodného 

jeho formátu. Bez legrace, máme se moc hezky.  

Zítra ráno se ještě přestěhují čtyři děvčata do Academika Cordoba, kde jíme. Personál udělal 

všechno pro to, aby měli naši žáci pohodlí. Všem, kteří nám pomáhali ještě jednou děkuji, 

úplně se změnila nálada. Taky v práci jsou žáci nadšeni, doufám, že nám to vydrží. Cely den 

je zataženo a teplo, neprší. Den na výbornou. 

Zítra všichni pracují, odpoledne další výlet po městě, v pátek máme nabídku na flamenco, 

uvidíme, v sobotu Malaga. 

Doufám, že vám den vyšel taky tak pěkně jako nám.  

Přeji všem jen to nejlepší. 

Zdravíme.  

 

Dobrý den, opět zdravím ze slunečné Corodoby.  

 

Dnešek byl úspěšný, ale ne pro všechny. Dopoledne se všude pracovalo až na Jakuba, ale ten 

to musí dohnat jiný den, protože jeho provozovna měla dnes zavřeno. Tak si poležel do oběda 

a snad je už zdráv.  

Taky se Markéta, Verča, Nicol a Denisa konečně přestěhovaly do nového a lepšího pokoje se 

dvěma sprchami - už na tomto poli není co řešit. 

 

Máme bohužel před sebou nový problém, který se, doufám, podaří vyřešit během pár dnů, 

Španělské mistrové neumí anglicky ani slovo.  

Na řadu se dostaly tímto překladače, ale ani tak se Jakubovi, Markete a Hance nepodařilo 

dorozumět, dost je to rozladilo. Taky naši žáci zjistili, že se mnohé práce vykonávají jinak a 

místní mistrové trvají na svých postupech  a metodách práce. Ale jsou ochotni se učit i tomu, 

s čím se u nás nesetkali.  

 

Odpoledne jsme měli nádhernou procházku starým městem, mimo jiné jsme navštívili 

muzeum tortury a obdivovali starobyle obchůdky s místními zvláštnostmi. Fotíme, fotíme, 

snad žáci něco pošlou. 

 



To je pro dnešek všechno, počasí je na tričko, kanárci tady v ulicích jarně zpívají, idylka. 

Večer možná někam vyrazíme a možná že ne, jak se dohodneme. 

 

Všechny tam doma pozdravujeme a těšíme se na vás. 

Ze Španělska vás zdraví celá skupina.  

 

Další pozdrav z Cordoby. 

Dnešek byl úspěšný. Ráno to sice vypadalo špatně s Martinem, kašlal a bolela ho hlava, v 

průběhu pracovní doby pookřál a zadané úkoly bez problémů splnil. A nejen on, i všichni 

ostatní.  

Po celou směnu jsem byla v provozovně s Markétou a Hankou a musím říci, že se 

nezastavily  ani na minutu a jejich výkony hodnotily veškeré ženy v salonu.  

Mistrová dbala především na provedení a preciznost. Jsem přesvědčena, že se naše kadeřnice 

mají co naučit, ale i co předvést. Komunikace vázla, pomáhaly nám  zákaznice. Hned v úvodu 

pracovní doby Markéta fénem vyhodila pojistky v provozovně, spálila zásuvku a zničila fén. 

Kadeřnice to hned daly do pořádku.  

Chybička se vloudila, když Verča a Nicole jely autobusem zpátky na ubytovnu, řidič na 

správné zastávce nezastavil, a tak si cestu domu prodloužily  pěšky. Po obědě jsme společně 

navštívili palác obklopený patrii, moc krásné. Co uděláme s večerem ještě nevíme. 

Zatím jsem nehovořila o jídle. Obvykle snídáme francouzskou bagetu nebo cereální rohlíky s 

máslem, sýrem, šunkou nebo nutelou. Jako napoj nám podávají pomerančový nebo jablečný 

juice, můžeme si udělat čaj nebo kafe, taky mléko je na stole. 

Oběd tvoří nějaké maso - kuřecí nebo ryba, vždy zeleninový salát - rajčata, hlávkový salát, 

okurka, kukuřice, zelí. K tomu další zeleninová příloha. Myslím, že si nemůžeme ani 

povzdechnout, všechno je chutné a je toho dost. Večeře je obdobná, taky vajíčka, párky, 

těstoviny, ovoce. 

Pořád na vás myslíme a vzpomínáme, jak si vedete. Doufám, že dobře. 

Zatím jsme všichni schopni absolvovat pracovní povinnosti, program zvládáme taky. 

Dnes na shledanou.  

 

Další pozdrav z Cordoby. 

Včera jsem nemohla psát, nikdo v agentuře nebyl, tak až dnes. Neměli jsme dobrý den. Počasí 

sice přálo - slunečno a 20 stupňů, ale 4 naše  žáky ničila nevolnost. Přesně nevíme, co se 

stalo, ale špatně bylo i 8 Polákům.  

 

Ostatní se zúčastnili výletu do Malagy, kde jsme za velkého tepla vylezli na nejvyšší pevnost 

nad městem, prošli jsme se do muzea Pabla Picasa a chtěli jsme ještě navštívit jeden krásný 

chrám - název španělsky nevím, ale byl odvozen od výrazu žena bez ruky - bylo zavřeno, tak 

už jsme šli jen k moři, kde se dalo procházet a sbírat mušle, v moři se už koupali nějací lidé. 

Někteří z nás si alespoň zuli boty a brouzdali se vodou, která byla akorát. Příjemný 

odpočinek.  



Dneska se zda, ze se věci mají k lepšímu. Žáci už uzdravují, zítra je státní svátek, tak se ještě 

doléčí.  

 

Zatím zdravím všechny, Š. 

 

Dnešní pozdrav z Cordoby 

 

Už se mi mnohem veseleji píše, protože během dne se drtivá většina žáků zvetila natolik, ze 

mají dobrou náladu. Kuchařky navařily speciálně lehký oběd - ryba na páře, zeleninový salát 

a kuřecí vývar. Jedli už všichni.  

Jakub, Hanka a Markéta dnes byli v práci a měli se dobře, protože celá Cordoba oslavovala 

karneval v ulicích dlouho do noci. Vstávalo se později a ženy chodily nenalíčené, což tady 

zvykem opravdu není.  

Mistrové tedy neměly velké požadavky.  

 

Zbytek žáků se motal po městě, nakupoval a zevloval a připravoval se na večer. Objevujeme 

další a další zajímavá místa a ulice, obchody luxusní i pro nás.  

 

I žáci si všímají, jak jsou tady lide k sobe slušní a tolerantní, malé děti mohou byt venku 

pozdě večer. Jen to dorozumívání...  

Například já si tady zdokonaluji především řeč těla. 

 

Pozdravujeme ze Španělska, vzpomínáme na vás a na české jídlo a na český jazyk. 

 

Další pozdrav z Cordoby. 

 

Dnes se ozývám dříve, protože intenzivně prší a právě jsem přišla s žáky z galerie Julia 

Romera de Torres, místního významného malíře první poloviny dvacátého století. Počasí se 

nám pokazilo.  

 

Dopoledne byli  žáci v zaměstnání, Martin dokonce i odpoledne. Spolu se zástupkyni 

Akademie jsem procestovala všechna pracoviště a musím říci, že se situace normalizuje, daří 

se již spolupráce. Žáci vykonávají úkony, na které stačí – ještě nejsou vyučeni.  

Pracovnici provozoven vyžadují preciznost, žádné problémy se nevyskytly, jsme zdraví a 

optimističtí, žáci se uklidnili, už vědí, co je v práci čeká, takže můžeme říct pohoda. 

Děcka jsou opravdu fajn a spolehliví, je s nimi legrace a dá se říci, ze drží partu.  

 

Chodíme společně nakupovat, na vycházky po městě, žádné konflikty. Žáci vzpomínají na své 

mistrové doma, jak jsou tolerantní a ochotné, tady s nimi mnozí zacházejí jako s elevy.  

Všichni se shoduji na tom, ze tento pobyt je však výborná zkušenost. Často dokonce lituji, ze 

se do školy vice neučili - vida. 

K programu. Zítra ráno jdeme do mešity, jen tento den je vstupné zdarma, bude to 

vyvrcholení památek tady, těšíme se.  Odpoledne je volno. 

 

Pro dnešek všechno.  

 

Zdravíme z Cordoby 



Dnešní státní svátek máme volno, takže jsme domluveni na odpoledne po obědě, že si někam 

zajdeme na vycházku. 

Daří se nám věci řešit díky místnímu personálu a spolupráci s učiteli z Polska. 

K počasí. Ráno tady bývá zataženo, v noci něco sprchne, odpoledne pravidelně slunečno a 

teplo na tričko, pak se rychle ochlazuje. Nemůžeme si stěžovat. 

 

Od středy do pátku žáci pracují, ve čtvrtek máme večer na rozloučenou. Žáci se stále učí 

různé novinky v postupech, ale často říkají, že už je viděli na odborných skoleních, které ve 

škole absolvují. Ale tady jsou v praxi, mohou si to vyzkoušet.  

 

Jdeme na slíbenou vycházku tak se loučím. Š. 

 

Poslední zpráva z Cordoby 

 

Večer už jsme měli večeři na rozloučenou. Zprvu se zdálo, ze našich 14 dni bude 

nekonečných, ale názory žáků se změnily a mnozí by tu ještě rádi zůstali. 

 

Ke včerejšku. Dopoledne opět žactvo nastoupilo do zaměstnání. Jejich činnosti se ustálily na 

mytí hlav a barvení 

Po obědě jsme nakupovali za poslední peníze a pak následovala krásná prohlídka pevnosti 

Alkazar. 

Sešli jsme do, věže a zahrady, už zapadalo slunce, ale atmosféra úplně jasné oblohy byla 

úchvatná.  

Po tomto zážitku následoval večerní program, tentokrát společný s polskými žáky.  

 

Dostali jsme certifikáty, vyhodnotili soutěže a rozloučili jsme se se zaměstnanci..  

 

Milé setkání a pak už jen tanec. Dneska se jde naposledy do práce, kde se žáci rozloučí.  

 

Odjíždíme odsud ve 2 hodiny ráno, většina  už si své věci zabalila. Předpokládaný příjezd do 

Oder bude asi v  19 až ve 2o hodin, ale ozveme se.  

 

Ostatní doma, držte nám palce na cestu domu a těšíme se na setkání s vámi. 

 

 

 



 


