Matěj Pleskač – Michael Budd Blacksmith & Sculptor (Irsko, Sligo)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě dostala pod záštitou programu Erasmus+ opět
příležitost poslat studenty z třetích ročníků na stáže do zahraničí, a já jsem to viděl jako jedinečnou příležitost a
nehodlal jsem ji promarnit. To že si můžete vyzkoušet jaké to je v reálné práci, a ještě si moct zdokonalit jazyk a
poznat cizí kulturu se vám totiž mockrát nestane.
Na stáž jsem jel na tři týdny do Sliga v Irsku. Tam jsem měl od Erasmu zajištěné a hrazené ubytování u jedné
rodiny, spolu se stravováním a odtamtud jsem taky dojížděl do práce v jedné vesnici nedaleko Sliga,
Castlebaldwinu. Tam jsem pracoval jako asistent kováře, Michaela Budda, zaměřujícího se jak na výrobu
nástrojů nebo třeba funkční architektury ale i na umělecké práce, včetně plastik.
Během svého času stráveného v kovárně jsem pomáhal s prací na několika zakázkách a měl tak možnost si
vyzkoušet široké spektrum výrobních postupů, mimo jiné například broušení, kalení, vrtání, obsluhu bucharu či
pily ale především starou dobrou práci u výhně a kovadliny, kde jsem tvaroval rozžhavený kov dle potřeby. A
když pro mě zrovna neměl nic na práci, tak jsem měl tu možnost si vyrobit něco vlastního – v tomhle případě
nůž – s čímž mi milerád pomohl a všechno mi pořádně vysvětlil, s tím že jsem si pak svůj výrobek mohl vzít
zpátky do Čech.
Na volný čas jsme měli zařízených několik výletů. O prvním víkendu, den po příjezdu, jsme se jeli podívat na
útes Slieve League a do města Donegalu. O druhém jsme se jeli podívat na vodopád Glencar Waterfall a do
Bundoranu. V agentuře nám taky nabídli, že nám zařídí celodenní výlet do Galwaye, na což jsem já spolu s
partou mých spolužáků s radostí kývli. Možnost se projít po historické části města, přístavu, nakoupit suvenýry,
a hlavně se podívat na antikvariáty, vyhlášené po celém Irsku, zněla lákavě.
Celkově jsem si stáž v zahraničí náramně užil. S prací jsem byl spokojen, hodně jsem se toho naučil a se svým
zaměstnavatelem jsem se rozloučil s tím, že oba dva doufáme, že se v budoucnu ještě shledáme. Jsem
neskutečně rád za tuhle příležitost a kdybych měl možnost tam letět znovu, bral bych to všemi deseti. Ve
výsledku jsem se vrátil o několik zkušeností bohatší, s lepšími dorozumívacími schopnostmi (ačkoliv jsem první
týden trochu bojoval s irským přízvukem) a zážitky, které se se mnou potáhnou ještě nějakou dobu.
Všem, kteří se chtějí podívat do cizích zemí či si vyzkoušet si práci ve firmě vřele doporučuji.

