Stáž v zahraničí.
Ondřej Hyka, Groundlings Teathre, Anglie
Letos začátkem května jsme se Střední školou designu a módy vyrazili na celý měsíc na pracovní stáž
do Velké Británie do města Portsmouth díky programu Erasmus+.
Já jsem byl přirazen do divadla Groundlings jako výpomoc pro tvorbu a malbu kulis. Většinu času
jsem natíral plátna pro různé divadelní hry, míchal barvy nebo jsem
navrhoval podobu kulis. Poprvé jsem si zde vyzkoušel malbu na
velké plochy a zjistil, jak to v divadle probíhá při chystání scény.
V divadle pracovalo mnoho stážistů z jiných zemí a v hostitelské
rodině s námi také bydlelo spoustu cizinců, takže jsem se s nimi
většinu času bavil anglicky. Bez jakýchkoli problémů jsem se s nim
dorozuměl, ať už jsme probírali cokoliv. S hostitelskou rodinou jsme
se také dost času bavili. Bydleli jsme u velmi hodné paní se synem.
Dobře se o nás starala a ochotně nám pomohla s každým
problémem. Ráno nám v kuchyni nachystala džemy, chléb nebo
cereálie a každý se obsloužil sám. Na večeři jsme měli teplá jídla jako
těstoviny nebo kuře.
O víkendech jsme zavítali do města jako Londýn nebo Brighton,
nebo jsme prozkoumávali Portsmouth. Navštívili jsme
tamní muzeum, turistická místa, pláže a nákupní
centra.
Díky programu Erasmus+ jsme měli hrazenou cestu
z České republiky do Anglie, ubytování včetně
stravování ale také autobusovou dopravu po celém
Portsmouth.
Před touto cestou jsme navštěvovali kurzy angličtiny,
což nám pomohlo k lepší komunikaci a také lepšímu
poznání anglické kultury.
Za sebe můžu říct, že to byl ten největší zážitek v životě. Zažil jsem spoustu krásných chvil. Vyzkoušel
jsem mnoho nových věcí jako je cesta letadlem nebo ochutnání nových jídel, ale hlavně jsem poznal
nespočet nových přátel ze všech koutů Evropy a i za tak krátkou dobu jsem si s nimi vybudoval velmi
silné vztahy. Nejvíce jsem však rád že jsem se zbavil strachu z cestování a poznal, že to je právě to co
bych chtěl v budoucnu dělat. Rozhodně doporučuji každému, kdo má možnost aby vycestoval
kamkoli do zahraničí, protože je to neuvěřitelná zkušenost s mnoha přínosy.

