Martin Šrámek, Glasstorm Contemporary Glass Studio, Velká Británie
Chtěl bych se s Vámi podělit o zkušenosti, které jsem získal díky účasti v programu Erasmus+,
zprostředkovaném SUPŠS, Železný Brod. Měl jsem to štěstí, že jsem byl přijat firmou sídlící na severu Skotska
v tzv. Highlands. Přesněji se jednalo o město Tain vzdálené shruba hodinu od Inverness. Stáž trvala 29 dní.
Pracoval jsem zde ve sklářském studiu Glasstorm převážně jako asistent při ruční výrobě skleněných objektů.
Firma se zabývá designem současného skla, výrobou uměleckých skleněných předmětů, lahví na whisky,
výrobou ocenění ze skla, charitativní činností, veřejnými workshopy atd.. Firma je vyjímečná vlastní technologií
na výrobu lahví na whisky, foukaných ručně do kovové formy.
Od prvního dne v práci jsem se zapojil do provozu hutě. Po řádném proškolení jsem spravoval objednávky na
skleněné výrobky, chystal rubínové barvy, připravoval nástroje na výrobu, manipuloval s chladící, tavící a
nahřívací pecí a v neposlední řadě tavil skleněné pelety. K výrobě lahví na whiskey jsem se nedostal, protože je
to náročnější produkt, ale poslední týden jsem byl zaučen do výroby malé vázičky a vyzkoušel jsem si foukání
do dřevěné formy. Protože je firma velmi malá (má jen 5 zaměstnanců) vyzkoušel jsem si také studené
zpracování skla na brusírně. Leštil jsem skleněná srdce a vyráběl z odstřižků barev šperky pomocí broušení
diamantovým kotoučem.
Z hlediska odborného přínosu mě praxe obohatila hlavně o hlubší vhled do fungování malé sklářské firmy, živící
se převážně hutním sklem. Dozvěděl jsem se nové technologické postupy, např. jak se aplikuje plátkové stříbro a
zlato na baňku, nebo jak pracovat s rubínovou barvou. Vzhledem k tomu, že způsob práce na huti je kromě
Německa a Česka založen na benátské tradici, tak jsem si svou odbornou kompetenci rozšířil o práci tímto
stylem.
Dalším přínosem zahraniční praxe bylo rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce, zlepšení porozumění
skotskému dialektu a rozšíření kulturních obzorů. Za velice důležité považuji navázání nových kontaktů s lidmi
ze stejného oboru.
Ubytován jsem byl první týden v malé rybářské vesničce (60 obyvatel) v domě lovce humrů. Další týden jsem se
přestěhoval do města Tain, kde jsem bydlel až do konce pobytu ve Skotsku v rodině přátel majitelů sklářského
studia. Měl jsem vlastní pokoj se sprchou a umyvadlem. Typický skotský domek měl krásnou zahradu, obývací
pokoj v zimní zahradě a hostitelé na mně byli vždy velice milí a pohostinní. Přestože jsem vegan a byl jsem
připraven na to se stravovat výhradně pomocí vlastních sil, tak se mi ne málokrát stalo, že jsem byl přizván
hostitelskou rodinou k večeři, která byla “náhodou” veganská. Tuto snahu mi vyjít vstříc jsem se snažil oplatit
tím, že jsem po večeři umyl nádobí a následující den jsem večeři připravoval já.
Volný čas, který spadal hlavně na víkendy, jsem trávil především průzkumem okolí. Grant který mi byl
poskytnut, pokryl téměř všechny náklady, které jsem v rámci pobytu měl.
Praxi bych zhodnotil, jako velmi přínosnou, hodnotnou a hlavně neopakovatelnou zkušenost, na kterou budu
vzpomínat a budu z ní čerpat do konce života.

