Alžběta Ledvinová, Rachel Quinn Ceramics, Sligo, Irsko
Na stáži jsem byla 3 týdny, a to od 18. 5. do 7. 6. 2019, ve městě Sligo v
severozápadním Irsku. Dostala jsem se tam díky škole a samozřejmě díky programu Erasmus+,
který pro nás téměř vše zařídil (z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, MHD, a
dokonce i letenky). Ještě před odletem do Irska jsme měli zařízené přípravné kurzy ve škole s
paní Mannovou. Ty byly například pro mě důležité, protože jsem letěla úplně poprvé a na
těchto kurzech nás připravili na let a vysvětlili nám, co vše nás na letišti čeká.
Na stáži jsem byla v keramické dílně Rachel Quinn Ceramics. Dílna vyrábí keramické
okrasné předměty s biblickou tematikou (malé sošky Marie a Josefa s malým Ježíškem,
anděly, ...) a okrasné dlaždičky. Také vyrábí užité předměty – krabičky na drobné předměty,
misky, vázy atd. Majitelka dílny nemá žádné zaměstnance, tudíž jsem se nemusela
seznamovat s nějakým větším kolektivem. Mojí hlavní pracovní náplní bylo míchání tvrdé hlíny
s měkkou, válení placek a z nich vytváření okrasných dlaždiček a tělíček andělíčků. Také
jsem míchala glazury – vážila jednotlivé ingredience, míchala s vodou a přecedila glazuru
přes sítko, aby v ní nebyly hrudky.
Ubytování jsme měli zařízené v rodinách, já konkrétně byla ubytovaná v rodině, kde
měli dvě malé děti, Croíu a Ethana. Ubytování v rodině bylo skvělé, protože nám vařili
typická irská jídla (povětšinou brambory, vařenou mrkev a nějaké maso, popřípadě jsem k
tomu dostala vařenou brokolici) a mohli jsme si s rodinou každý večer povídat a oni nás vždy
vyslechli a pomáhali nám se zlepšovat v angličtině.
Volný čas jsem trávila procházkami po Sligo, občasnou návštěvou tamějších četných
hospod, či konverzací s rodinou, ve které jsme byli ubytovaní. Měli jsme také zařízených pár
výletů – do Mullaghmore, Slieve League, Donegal, Glencar Waterfall, Benbulben Forest Trail
a Bundoran, kde jsme byli společně se skupinou Poláků, kteří též byli momentálně ve Sligo na
odborných praxích. Dále jsme byli na výletě ve Strandhill, s Martynou, zaměstnankyní z
agentury. Ještě jsme byli na jednom výletě, a to v Galway, kam jsme jeli sami, ale měli jsme
zaplacenou cestu autobusem tam i zpět.
Při praxi v keramické dílně jsem se zlepšila v plošné tvorbě, naučila jsem se vážit a
míchat glazury z jednotlivých ingediencí. Seznámila jsem se s novými stroji, které jsem nikdy
dříve neviděla (pákový šnekový lis na hlínu, stolní válcovací stolice, plynová trouba na
vypalování keramických výrobků). Co se týče angličtiny, můžu sama za sebe říct, že tam
také nastal posun. Lépe rozumím mluvené i psané formě, nebojím se tolik, že udělám chybu,
nebojím se začít mluvit, rychleji reaguji na otázky.
Nevím jak zbytku skupiny, ale mně se stáž v Irsku velice líbila, tu zemi jsem si zamilovala
a určitě to nebylo naposledy, co jsem ji navštívila. Sice stáž v rámci programu Erasmus+
znamená spoustu papírování, ale nemám důvod si stěžovat, když je vše hrazeno a jediné, co
musíte udělat, je si zabalit :D.

Exteriér pracoviště

Fotky z výletu

Interiér pracoviště

