Julie Tampierová, Daedalian Glass, Anglie
Na konci třetího ročníku na Střední umělecko průmyslové škole sklářské v Železném Brodě je každý student
povinen účasti na praxi, díky programu Erasmus+ moje praxe probíhala v zahraničí. Byla jsem vyslána do
malebného anglického městečka Poulton le Fylde, kde jsem strávila tři týdny. Firma, ve které jsem pracovala, se
jmenovala Daedalian Glass Studios, která se zabývá sklem v architektuře a specializuje se na velké zakázky do
luxusních hotelů, soukromých rezidencí či státních institucí. Hned při mém prvním pracovním dni mě začlenili do
práce na projektu ABS Palace. Jednalo se o obrovskou stěnu plnou pískovaných komponentů a moje činnost byla
od připravení pískovacích šablon pro nanášení, přes jejich aplikaci a následně po kontrolu a čištění komponentů
před umístěním do pískovačky. Také jsem se dostala k procesu laminování skla, s čímž jsem se setkala poprvé.
Pomocí této techniky můžete v podstatě zatavit mezi dva pláty skla cokoliv, co chcete a nemusíte brát ohled na
hořlavost. Většinou jsem mezi sklo umísťovala dráty anebo látku, ale na závěr mě firma nechala zhotovit vlastní
kus práce a já se rozhodla do skla zalaminovat skutečné květiny a poté jsem na povrch vypískovala svůj motiv.
Z hlediska pracovního si myslím, že to byla dobrá zkušenost, vyzkoušela jsem si, jaké to jednou asi bude, protože
mě již od prvního dne brali stejně jako ostatní zaměstnance a platila pro mě stejná pravidla. Také jsem měla
možnost se setkat nejen s novými pracovními technikami, ale i jiným přístupem k technikám, které znám.
Mojí velkou výhodou byla poměrně dobrá znalost anglického jazyka. Neměla jsem nikdy problém se domluvit, a
jelikož jsem byla na toto místo vyslána sama a tudíž neměla s kým trávit čas, tak jsem byla schopná si najít i
několik přátel. Samozřejmě čím víc jsem mluvila, tím víc se moje angličtina zlepšovala. Nejvíce jsem si angličtinu
procvičila, když jsem jela na výlet do Liverpoolu a zrušila se mi většina vlakových spojů a já se musela hodně
cizích lidí ptát na pomoc.
Bydlela jsem nedaleko městského centra u jedné starší paní jménem Liz. Byla to moc milá a zábavná paní, která
ubytovávala ještě jednoho studenta z jiné školy a jiné země. Oba jsme měli vlastní pokoj a sdíleli jsme koupelnu
a kuchyň. Jelikož jsem se stravovala sama (za což jsem byla velmi vděčná), mohla jsem využívat jakékoliv nádobí,
které jsem chtěla a obchod jsem měla asi pět minut cesty od domu.
Svůj volný čas jsem se rozhodla strávit produktivně. Jednak jsem si prošla celý Poulton, ale také jsem se rozhodla
jet i na vzdálenější místa. Čtyřicet minut cesty autobusem bylo přímořské město Blackpool a bylo dokonce na tolik
teplo, abych si moře užila v plné parádě. Do Blackpoolu jsem se podívala hned několikrát. Můj nejnáročnější výlet
byl výlet do Liverpoolu, kam mi kvůli špatnému vlakovému spojení trvala cesta pět hodin. Sešla jsem se tam s
dalším studentem, který byl vyslán do Anglie, a strávili jsme tam dva dny.
Nejlepší bylo, že jsem se nemusela starat o peníze. Z grantu si platíte jídlo a dopravu, cestu vám hradí již předem.
A nemusíte se bát, že by vám peníze nestačily, můžete si dovolit i občas zajít někam zajít na jídlo a také si kupovat
kvalitní potraviny. Krásně vám vystačí i na veškerou dopravu a to, i pokud se rozhodnete jet někam na výlet.
Před odjezdem na stáž se musíte účastnit přípravných kurzů ve vašem volném čase, což sice nezní zrovna lákavě,
ale ve výsledku to za to stojí, navíc některé tyto hodiny byly opravdu užitečné, jelikož dostanete spoustu důležitých
informací.
Na závěr musím říct, že se jednalo o neuvěřitelnou zkušenost. A ano občas velmi náročnou jak fyzicky tak
psychicky, ale jsem moc ráda, že jsem jela. Za svůj největší úspěch považuji sebrání odvahy jet sama na výlet do
cizího města během víkendů. Navíc lidé v Anglii jsou nesmírně hodní a slušní lidé a kdykoliv jsem někoho
požádala o pomoc, vždy mi vyhověl a kolikrát nabídli i pomoc nad rámec mého požadavku. Hodně jsem se toho
naučila i o sobě a musela jsem čelit pro mě úplně novým situacím. Ale také jsem si našla několik nových přátel a
získala jsem zajímavé pracovní zkušenosti.

