LENKA HOLUBCOVÁ, DAEDALIAN GLASS STUDIOS, ANGLIE
Na konci třetího ročníku se všichni studenti střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném
Brodě účastní tří týdenních praxí. I letos byla deseti lidem nabídnuta stáž v zahraničí v rámci projektu Erasmus
+. Velice mě tato příležitost zaujala, a tak jsem se přihlásila. Musela jsem chodit na přípravné kurzy, které se
konaly po výuce, a plnit domácí úkoly. Byla to sice práce navíc, ale dozvěděla jsme se tam mnoho zajímavých
věcí a ty hodiny mě docela bavily.
Nakonec jsem se dostala do výběru a byla jsem vyslána společně s mojí spolužačkou do Anglie.
Bydlely jsme v malém malebném městečku na severu Anglie s názvem Poulton le Fylde a do práce jsme
dojížděly do vedlejšího města autobusem. Pracovaly jsme ve sklářské rodinné firmě názvem Daedalian Glass
Studios, která se zaměřuje na sklo v architektuře. Používá techniky laminovaného, malovaného, pískovaného,
lehaného skla, tavené plastiky a fusingu. Vyrábí dekorativní a užitkové prvky do architektury, jako jsou dveře,
ozdobné stěny, kryty na lampy, sloupy, schodiště, okna a mnoho dalších. Všechny produkty jsou dle požadavků
zákazníka, takže se firma zaměřuje jen na zakázkovou výrobu. Má dohromady 13 zaměstnanců. Všichni,
s kterými jsem se bavila nebo jim byla nápomocná, byli velice vstřícní a dokázali mi vždycky se vším poradit.
Moje náplň práce byla docela pestrá. Dělala jsem vždycky to, co bylo zrovna potřeba. Pomáhala jsem
s laminováním skla, přípravou skla na tavení, úklidem dílny, mytím či balením výrobků a ručním broušením
skleněné plastiky. Nejzajímavější pro mě bylo laminování, protože tuto techniku jsem nikdy neměla možnost si
vyzkoušet. Je to vlastně vkládání různých věcí, mezi dvě plochá skla. Já jsem pracovala s textilem, ale lze
zalaminovat například i kovové mřížky. Další, pro mě dobrá zkušenost, bylo ruční broušení pomocí brusných
houbiček, papírů a pilníků, protože ze školy jsem byla zvyklá na práci především na kuličských a hladinářských
strojích.
Ubytovaná jsem byla se spolužačkou v rodinném domě u velice příjemné starší paní jménem Liz. Byla
opravdu velice vstřícná, a když jsme s něčím potřebovaly poradit, nikdy to nebyl žádný problém. Každá jsme
měly svůj pokoj, sdílenou koupelnu a kuchyň.
O víkendu jsme měly volno, a tak jsme jezdily po výletech. Navštívily jsme několikrát Blackpool, protože byl
vzdálen asi 6 minut jízdy vlakem, dále Manchester, Liverpool a já jsem jela ještě do Yorku. Všechny moje
výdaje, za cestování, jídlo, letenky, ubytování byly hrazeny z grantu. Peněz byl opravdu dostatek a nemusela
jsem se bát, že by mi nestačily.
Celkově byla praxe velice zajímavá a naučila jsem se mnoho nových věcí. Také jsem si zlepšila svoji
angličtinu v mnoha ohledech. Naučila jsem se nová slovíčka, zlepšila jsem si porozumění či výslovnost. Jsem
opravdu ráda, že jsem se mohla něčeho takového zúčastnit a zažít tak opravdu dobrodružnou zahraniční stáž.
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