
 

 

Martin Nedbal, The Easy Way, Španělsko 

 

Zúčastnil jsem se stáže na 4 týdny ve Španělsku ve Valencii. 

Možnost, zúčastnit se této stáže, jsem měl díky naší škole Obchodní akademie v Prostějově a 

díky programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v půjčovně kol The Easy Way. Firma poskytovala půjčení těchto kol: 

Standardní – 1 brzda na řídítkách a 2. brzda na šlapkách, 1 rychlost, 6 euro na den. 

Prémiové – 2 klasické brzdy na řídítkách, 7 rychlostí, 10 euro na den, více dnů 9 euro na den. 

Elektrokolo – 5 rychlostí, 15 euro na 3 hodiny, 25 euro na den 

Tandem – kolo pro 2 osoby, 15 euro na 3 hodiny, 25 euro na den 

Kolektiv v práci byl skvělý. Vždy jsem pracoval s jedním z mých nadřízených – Cristina, 

Fabrizia, Kevin a Simone. V druhé prodejně byli mechanici a to manžel od Cristiny Igor, 

Nacho a Mariano. Všichni byli velmi přátelští a hlavně z tohoto důvodu jsem do práce chodil 

rád. Vždy jsme našli nějaké společné téma, o čem se můžeme bavit a nikdy tam nebyla nuda. 

Mojí hlavní náplní práce bylo umývání vrácených kol, nošení kol ze skladu či do skladu (jak 

bylo potřeba) a komunikace se zákazníky. Dále jsem dělal věci typu posílání emailů 

zákazníkům kvůli zpětné vazbě, přepisování nečitelných čísel, přelepování starých 

vodoznaků, chození do krámku kousek od firmy pro chybějící věci apod. Tahle práce mi 

nejvíc dala to, že jsem zjistil, jak funguje chod firmy. Dále jsem si vyzkoušel pracovat se 

smlouvami a naučil jsem se, jak si zorganizovat čas. 

Také jsem se dost zlepšil v angličtině. Ani ne tolik např. rozvinutím mé slovní zásoby a 

znalostí, ale spíš schopnosti rychle reagovat a nepřemýšlet nad tím tolik. V angličtině jsem 

daleko pohotovější a už se necítím v angličtině tak nekomfortně, jako dřív. 

Byli jsme ubytovaní na koleji pro univerzitní studenty v Galileo Galilei. V ubytovně byla 

jídelna se švédským stolem a byla otevřená 3x denně. 

Ve volném čase jsem chodil na pláž, chodil do barů a restaurací a poznával město. Dále se 

uskutečnilo několik výletů, jako např. výlet do Ocenária nebo na pláž u jezera Albufera. 

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky. 

Před stáží jsme chodili na přípravné kurzy, na kterých jsme se připravovali na pobyt ve 

Španělsku a učili se užitečné fráze. 



Můj celkový dojem ze stáže je velice kladný a jsem velice rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. 

Zdokonalil v angličtině, naučil se základy španělštiny, poznal španělskou kulturu a více se 

osamostatnil. Hlavně jsem ale poznal spoustu krásný míst a poznal spoustu nových skvělých 

lidí, se kterými jsem si mohl ten měsíční pobyt užít. Budu na to ještě dlouho rád vzpomínat. 


