
 

 

Markéta Hebrová – Mister Café, Španělsko  

 

Stáž jsem absolvovala ve Valencii ve Španělsku, kde jsem strávila celkem 4 týdny. Na stáž 

jsem jela díky Obchodní akademii Prostějov a programu Erasmus+, kteří zprostředkovali tuto 

jedinečnou možnost získat životní zkušenosti ze zahraničí.  

Pracovala jsem v kavárně Mister Café, která se nachází 

téměř v centru Valencie. Jedná se o rodinnou kavárnu, 

která kromě kávy a jiných nápojů nabízí také domácí 

sladké i slané pečivo, které je možno konzumovat na místě 

nebo vzít si s sebou. Ráno nabízí speciální snídaňové 

menu a v poledne vaří i obědy. O celý chod kavárny se 

starají sourozenci - v kavárně pracuje bratr a 2 sestry 

majitele. Celý pracovní kolektiv vypadal, že si práci 

v kavárně velmi užívá a po celou dobu byli všichni velmi 

milí a trpěliví.  

Všechny mé pracovní úkoly se týkaly provozu kavárny. 

Každý den jsem pomáhala s umýváním nádobí a čistila 

stroj na čerstvý pomerančový džus. Během stáže mě 

obsluha v kavárně naučila přípravu jednotlivých druh káv, 

točení piva, nošení na platě, rozpékání pečiva a také 

ukázala počítačový pokladní systém. Ve volných chvílích mi také ukázali místní typická jídla. 

Dále jsem se podílela na úklidu kavárny – zametala jsem venkovní a vnitřní prostory a 

vytírala podlahu za barem a v kuchyni. Mým dalším úkolem bylo doplňování nápojů do 

ledniček a následně odnášení obalů do kontejnerů s recyklovaným odpadem. Několikrát jsem 

si také vyzkoušela práci v kuchyni – např. přípravu pizzy, krájení brambor a zeleniny.  

 

Během této stáže jsem se naučila několik činností 

týkající se provozu kavárny. Jsem ráda, že jsem se 

mohla naučit přípravu několika druhů káv, točení 

piva (pípa zde fungovala jinak než ty v ČR). 

Z předchozí brigády v letní restauraci jsem uměla 

např. točení piva a roznášení objednávek. Právě 

v roznášení objednávek jsem se díky této stáži 

zdokonalila – obsluha mi ukázala několik tipů, jak 

nosit co nejefektivněji jednotlivé druhy nápojů. 

Ačkoliv jsme v kavárně moc anglicky nemluvili, 

několikrát jsem využila své znalosti AJ při obsluze 

anglicky hovořících klientů.  

Přestože jsme v kavárně anglicky moc často 

nemluvili, myslím si, že jsem se zlepšila ve 

schopnosti dorozumět se. V tento moment jsem si 

uvědomila, že není důvod se bát mluvit, popř. dělat 

chyby. Ačkoliv kromě majitele kavárny uměl 

personál kavárny pouze pár slov v angličtině, 

zvládli jsme se domluvit a rozuměli jsme. Zjistila 



jsem, že ani jazyková bariéra nemusí být překážkou pro domluvu s ostatními lidmi, když si 

opravdu chcete rozumět.  

Po celou dobu stáže jsme byli ubytovaní na vysokoškolském kampusu, který nám zajišťoval i 

stravování. Naše pokoje byly vcelku prostorné, vybavené klimatizací a některé i malým 

balkónem. Stravování probíhalo formou švédských stolů, což jsem uvítala, protože jsem si 

vždy mohla vybrat to, co mi chutná.  

Během svého volného času jsem 

navštívila několik nádherných míst. Velmi 

se mi líbily procházky historického centra 

města, ráda jsem relaxovala na pláži 

Mallvarosa, která se nacházela blízko 

našeho ubytování. Dále jsme navštívili 

akvárium Oceánografic, kde jsme 

prozkoumali podmořský život všech 

kontinentů. Nejvíce nás všechny zaujala 

show s delfíny, kteří předváděli různé 

kousky. Během víkendů jsme navštívili 

nedaleká města Sagunto a Buňol. Dále 

jsme navštívili jezero Albufera, kde jsme 

z lodi sledovali kouzelný západ slunce.  

 

Celá tato stáž byla hrazena z grantu od EU. Z grantu bylo financováno ubytování, stravování, 

dále také letenky a MHD.  

Ještě než jsem se vydala na stáž do Valencie, strávila jsem několik hodin přípravou. Nejprve 

jsme psali motivační dopis a životopis. Dále proběhlo několik hodin výuky angličtiny přímo 

ve škole – učily jsme se užitečné fráze např. z oblasti obchodu, restaurace, řešení zdr. 

problémů atd. Další příprava probíhala z pohodlí domova – prostřednictvím online 

jazykových kurzů.  

Za největší úspěch, kterého jsem dosáhla, bylo napsání osobního hodnocení od zaměstnanců 

kavárny. Udělalo mi velkou radost, že si našli uprostřed rušného pracovního dne práci s 

psaním hodnocení. Byla jsem ráda, že byli spokojení s mojí prací a také znalostí angličtiny.  

Jsem velmi ráda, že jsem se mohla této stáže zúčastnit. Jeden měsíc ve Valencii utekl 

neskutečně rychle a myslím si, že mi přinesl spoustu zkušeností nejen pro pracovní stránce. 

Byla jsem velmi spokojená s výběrem pracovního místa – práce v kavárně mě velmi bavila a 

myslím si, že získané zkušenosti využiji např. při brigádách. Překvapilo mě, že jsem už po pár 

dnech byla schopná orientace v naprosto cizím prostředí. Perfektní byl i výběr destinace pro 

naši stáž. Velmi jsem si užívala nádherné slunečné počasí, procházení se úzkými uličkami v 

centru města a čas strávený na pláži. Už teď, pár dní po příletu domů, je mi jasné, že se do 

Španělska vrátím.  

 

 

 


