BARBORA ŘÍHOVÁ
WEWANAPLAY / DOUBLE YOUR SUCCESS, BIRMINGHAM – UK
Díky studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a spolupráci s programem
Erasmus+, se mi naskytla příležitost vykonávat praxi v zahraničí. Na 3 týdny jsem společně se spolužáky
odcestovala do Anglie, do města Birmingham. Díky štědrému grantu od EU, jsem se nemusela finančně starat o
ubytování, stravování ani dopravu a před samotným odletem do UK jsem se společně se spolužáky zúčastnila
několik přípravných kurzů na naší škole, které nás spolehlivě připravily na celou stáž.
Agentura mne umístila do malé firmy Wewanaplay, která se zabývá vývojem mobilní aplikace. Majitel firmy –
Deepak Pathak, však vlastní ještě další firmu, a to Double Your Success. Právě pro tuto firmu jsem po celou
dobu stáže vytvářela grafický obsah na sociální sítě. Firma nemá vlastní kanceláře, a tak jsme pracovali
v internetové kavárně Urban Coffee, sídlící v centru Birminghamu. Atmosféra v práci byla přátelská a pracovalo
se mi tak velmi dobře. Dee (majitel) je autorem prozatím dvou knih, ve kterých vkládá motivaci do lidí a radí, jak
být úspěšným businessmanem. Právě šíření motivace v oblasti podnikání, je hlavní pracovní náplň firmy.
V budoucnu jsou na plánu také motivační videa na Youtube a kurzy / přednášky pro podnikatele.
Pracovala jsem na pozici grafického designera. Mým úkolem
bylo vytvořit logo firmy, grafiku pro příspěvky na Instagram a
bannery pro Facebook, Twitter a Youtube. K práci jsem
používala to, co denně doma a ve škole, a to grafické programy
z řady Adobe (Photoshop, Illustrator). Na stáži jsem si hlavně
vyzkoušela, jak moc práce je za tím,
než se celá grafika brandingu firmy
ucelí do finální podoby. Během
praxe jsem si rozšířila obzory, co se
týče možností v grafickém designu - osobně jsem nebyla velkým příznivcem
rastrové grafiky, ale nyní je na ní založen celý vzhled příspěvků na firemní
Instagram. Přínos pro mne měla zajisté i účast na akcích, jako byla přednáška o
herním průmyslu v UK a zasedání v porotě pro výběr nejlepší mobilní aplikace
vytvořené studenty místní akademie. Co se angličtiny týče, jsem na nějaké veliké
problémy naštěstí nenarazila. Občas bylo obtížné někomu porozumět, hlavně kvůli
britskému přízvuku. Ale až na pár mnou odsouhlasených otázek, u kterých si do teď
nejsem jistá, co znamenaly, se to dalo s přehledem zvládnout. Ke konci stáže jsem
už mluvila i rozuměla bez problémů a osvojila jsem si i pár nových hovorových frází.
Ohledně ubytování jsem zažila trochu větší dobrodružství, než zbytek mých
spolužáků. Prvních 10 dní jsem bydlela ve čtvrti Harborne v řadovém domku a do
práce jsem se každý den dopravovala typickým anglickým double-deckerem. Dům
byl vybaven velmi moderně a Maria - paní, která mne u sebe nechala bydlet, byla
super. V půlce mého pobytu jsem se musela přestěhovat (kvůli nepříjemnostem
ohledně šíření příušnic) na úplně druhou stranu Birminghamu, do Shirley nedaleko od Solihullu. Vzala mne k sobě moc milá starší paní – Maggy. U té se mi
bydlelo také hezky, a přítomnost dvou domácích mazlíčků (koček), mi druhou
půlku pobytu ještě více zpříjemnila. Stravovat jsem se snažila sama. Opravdu jen
snažila, protože sehnat nějaké pořádné jídlo pro mne byl nadlidský úkol a o nějaké
vaření jsem se v zájmu bezpečí ani nepokusila. Většinou jsem tak zamířila pro
bagetu, wrap, nebo sandwich. Jakožto shopaholic, jsem volný čas trávila nejvíce
chozením po obchodech, jak už v nákupním centru Bullring, tak po ulicích.
S přáteli jsme však navštívili i městkou knihovnu, ze které se nám naskytl krásný
výhled na Birmingham. Zavítali jsme i do Sea Life Center, pozdravit se se žraloky,
účastnili jsme se plavby na loďce a prošli se po rodném městečku Shakespeara –
Stratfordu.
Birmingham mne opravdu zaujal. Pocházím z malého města a život ve velkoměstě mne vždy lákal, tak jsem
ráda, že jsem si to teď na pár týdnů vyzkoušela. Co se týče Britů, tak jsem měla to štěstí setkat se pouze
s opravdu milými a ochotnými občany. Dále mne jako milovníka módy zaujalo to, jak se zde lidé oblékají. Nikdo
neřeší to, co si okolí myslí o tom, co má právě na sobě, a přesně tak by to mělo být všude. Mezi lidmi na ulici
jsem tak našla spoustu módní inspirace. Z mého pohledu se celé 3 týdny moc vydařily, práce mne bavila, život
ve velkoměstě mi vyhovoval a moc ráda bych se do Birminghamu v budoucnu znovu podívala.

