Pavlína Adášková, Deadalian Glass studios, Anglie
Má stáž probíhala v Anglii, blízko krásného města Blackpool po dobu
jednoho měsíce.
Tuto příležitost mi poskytla naše škola (Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Železný Brod) ve spolupráci s projektem Erasmus+.
Pracovala jsem ve sklářské rodinné firmě Deadalian glass studios. Firma se
zabývá navrhováním a instalací dekorativního a uměleckého skla do
architektury. Jejich náplní je individuální komunikace se zákazníkem a
provedení zakázky od návrhu, přes výrobu až po samotnou instalaci. Firma je
rodinného typu a má přibližně patnáct zaměstnanců. Specifická je především
individuálním přístupem k zákazníkovi a přátelským prostředím, ve kterém
vznikají originální a různorodé instalace s použitím velmi netradičních technik.
Má práce byla velmi různorodá a odvíjela se od aktuální zakázky.
Měla jsem možnost vyzkoušet si téměř vše, na čem pracovali i stálí pracovníci.
Přes přípravu skla na pískování (čištění, lepení folií), samotné pískování,
retušování voskových modelů (které sloužily pro výrobu forem technikou
ztraceného vosku) až po broušení tavených plastik brousícími houbičkami a
frézkami. Pracoval jsem také na výzkumu, konkrétně na vývoji
nového typu skla, které by v budoucnu firma chtěla zahrnout do
svého sortimentu. Bylo velice zajímavé pracovat na takto důležitém
projektu.
Nejen že jsem se naučila některé nové techniky (například techniku
Hot knife, odlévání voskových modelů…), ale také jsem měla
možnost rozvíjet ty, které jsem již znala (pískování, míchání sádry…).
Skvělou zkušeností pro mne také bylo podílet se na některých činnostech se všemi pracovníky. Například při
odlévání forem obrovských rozměrů. Všímala jsem si odlišných technik, od těch, které využíváme v naší
škole. Zároveň jich ale byla spousta stejných, a tak jsem i ověřila jejich funkčnost.
Také zlepšení v mém anglickém jazyce bylo zřejmé. Samozřejmě jsem se naučila některá nová slovíčka
(především týkající se mého oboru), ale především se zlepšilo mé porozumění.
Byla jsem ubytována s kamarádkou Denisou v rodinném domě u přátelské postarší paní. Prostředí zde
bylo velice příjemné a měly jsme k dispozici celý dům včetně kuchyně, kde jsme si samy vařily. Potraviny
jsme si kupovaly v nedalekém obchodě, kde byla také spousta restaurací a kaváren, které jsme občas
navštěvovaly.
Ve volném čase, tedy hlavně o víkendech jsme často cestovaly autobusem,
několikrát navštívily vedlejší město Blackpool. Bylo zde moře s krásnou pláží a
spousta obchodů.
V našem městě jsme párkrát navštívili místní hospůdky (kde jsme mimochodem
fandili fotbalu a bylo to velice záživné) a také diskotéku. Bylo skvělé začlenit se
mezi místní lidi, kteří nás bez problémů přijali.
Celá naše stáž byla plně hrazena. Grant zahrnoval letenky, ubytování, MHD,
peníze na stravu, volný čas a s peněz byl dostatek na celý měsíc.
Na stáž jsem se připravovala předem. Docházela jsem na přípravné kurzy, které
se konaly mimo vyučování u nás ve škole. Lépe jsem se připravila na situace,
které by mohly nastat během stáže.
Celou stáž hodnotím velice pozitivně. Přijela jsem s novými zkušenostmi a
zážitky. Za velký přínos také považuji možnost, nahlédnout do fungující rodinné
firmy. Účastnila jsem se každé porady, takže si dokáži lépe představit, co obnáší
řízení nebo práce v některé z podobných firem. Příjemná byla i podpora ze
strany pracovníků Erasmus+. Se vším nám byli nápomocní, takže pro nás byla
spousta věcí mnohem jednodušší, než kdybychom si práci v zahraničí zařizovali sami.

