Kateřina Hemková, Daedalian Glass Studios, Hambleton
Na stáži jsem byla ve městě Hambleton v Anglii na tři týdny díky naší Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské a organizaci Erasmus +.
Pracovala jsem ve firmě Daedalian Glass Studios. Firma se zabývá sklem v architektuře a je rodinná. Nemá moc
zaměstnanců a stejně vyrábí masivní a krásné objekty, které rozváží všude po světě do hotelů, univerzit i na
soukromá prostranství. Pracují se všemi různými technikami, jako je například broušení, malba na sklo,
laminování nebo lepení.
Ve firmě jsem pracovala jako výpomoc a tím pádem pomáhala s věcmi, které byly potřeba dělat. Takže když b
bylo nutné uklidit, uklízela jsem. Převážně jsem pomáhala s laminováním, odléváním, lepením a s tavením.
Naučila jsem se mnoho nových věcí, mezi které patří například laminování skla s pomocí lepící folie. Dále také
nové techniky broušení a retušování, tj. ručně. Zdokonalila jsem se v tavení a odlévání skla v tavicích pecích.
Jiné techniky jsem buď už znala ze školy nebo jsem o nich již věděla. Celkově mi tato stáž přišla více než
přínosná.
Naučila jsem se také lépe komunikovat a porozumět cizímu jazyku. Ubytování bylo velmi příjemné a nic mu
nechybělo. Stravovala jsem se sama.
Ve volném čase jsem se procházela po našem městě nebo vyjela na výlet např. do Manchesteru, Liverpoolu nebo
Blackpoolu.
Z grantu od Erasmus + byla hrazena naše strava, cestování, letenky, MHD i ubytování.
Před samotným odletem jsem chodila na přípravné kurzy na naší škole a učila se věci, co by mi mohly být
v zahraničí nápomocné. Kurz hodnotím velmi kladně, protože mě připravil na zahraniční stáž.
Samotnou stáž hodnotím velmi kladně, protože mě naučila jak samostatnosti, tak novým věcem v mém oboru a
mám rozhodně lepší angličtinu.
Mým největším úspěchem bylo asi to, že jsem si mohla samostatně vyzkoušet spoustu pro mě nových věcí. Také
nám bylo nabídnuto se kdykoliv do firmy vrátit.

