
 

Ester Havránková, Susan Herlihy ceramics and gift gallery, Irsko 

 

Díky SOŠ uměleckořemeslné a programu Erasmus+ jsem byla schopná čtyři týdny strávit na stáži 

v malém městě Midleton v Irsku 

Pracoval jsem ve workshopu spojeném s obchůdkem jménem Susan Herlihy ceramics and gift gallery 

patřícím Susan Herlihy, která se věnuje učení o keramickém umění, pořádání kroužků a snaze o 

osamocení. Spolupracuje s ostatními lokálními umělci, jejichž výrobky prodává ve svém obchodě, kde 

prodává i vlastní výrobky. Susan pracuje sama, jen jí občas pomáhá její matka v obchodě. 

 Já jsem pomáhala s přípravou na časté kroužky a ve výrobě různých zakázek i výrobků do obchodu. 

Zejména jsem se zabývala výrobu misek na mýdlo, které se prodávaly jak v obchodě, tak jako výměna 

zboží s mýdlárnou a výrobu talířů pomocí šablony. Velkou částí mé práce bylo míchání glazury a její 

aplikování. Také jsem se nově naučila znovuzpracování hlíny bez pomoci stroje. 

Samotné pracoviště bylo velmi příjemné. Když jsem si v něčem nebyla jistá, Susan mi ochotně 

pomohla. Když jsem něco vyráběla poprvé jejím stylem, byla se mnou trpělivá, i když jsem si 

nemohla vzpomenout na anglická slova a radostně se se mnou bavila o Irsku, jiném umění a naučila 

mě několik slov a názvů, které jsem předtím neznala. 

Bydlela jsem u milé čtyřčlenné rodiny. Ochotně mi se vším pomohli, ať už s hledáním spoje do práce, 

nebo turistickými výlety.  A ani děti mně nerušily, když jsem přišla z práce. Když mohli, klidně mně 

po ránu odvezli a párkrát mně i spolu vzali na výlety po okolí. S jídlem jsem neměla žádný problém. 

Už první den jsem jim sdělila co mi nechutná a pokud se objevilo něco nového, nějak mně nenutili to 

jíst. Měla jsem s nimi snídaně a večeře. Také mi poskytovali malé obědy. 

Volný čas jsem většinou strávila chozením po Midletonu, nebo s hostující rodinou doma. Dva víkendy 

jsem ovšem jela turistickým autobusem na výlet. První byl na Moherské útesy a mimo samotných 

útesů jsme se stavili v rybářské vesničce a u starého hradu. Druhý výlet byl po celém Kruhu Kerry. 

Na samotnou stáž jsem byla připravena pomocí přípravného kurzu angličtiny v aplikaci OLS a školou 

zařízenými hodinami, kde jsme si opakovali jak se chovat v různých situacích, učili o kultuře a 

připravovali se na pobyt v Irsku. 

Rozhodně jsem ráda, že jsem na tuto stáž jela. Irsko jsem vždy chtěla navštívit a musím říct, že mě to 

tam nezklamalo. Navíc jsem k tomu měla možnost získat zkušenosti ve svém oboru a poznat spousty 

nových lidí. Irská příroda je nádherná, všichni lidé, se kterými jsem se bavila, nebyli nic jiného než 

milí. Jestli někdy budu mít šanci, rozhodně se do Irska znovu podívám. Také jsem si uvědomila, že 

bych chtěla více cestovat a poznat i jiné země. 



Jsem velmi vděčná škole a programu Erasmus, že mi umožnil získat pracovní zkušenosti, poznat tolik 

nových lidí a prohlédnout si nádhernou krajinu Irska a který mi pokryl náklady na ubytování, jídlo, 

dopravu i samotné letenky. 

 

 


