
Další skupina studentů zdraví z keramické 

stáže z Modre na Slovensku v rámci 

projektu Erasmus+! 

 

Hned v první polovině naší stáže nás čekalo mnoho nových zážitků. Po příjezdu jsme si zašli 

na noční procházku, abychom se seznámili a pokochali Modrou. Po příchodu do keramické 

dílny se nám věnoval velmi milý a ochotný tým profesionálů. Okamžitě jsme se cítili jako 

doma. Byla tam příjemná a přátelská atmosféra jako u nás na dílnách. Všichni nám věnovali 

veškerou pozornost. Rádi nám odpověděli na jakoukoliv otázku ohledně řemesla. Průběh stáží 

byl podobný jako u první skupiny. Byli jsme na prohlídce Múzea Ľudovíta Štúra, kde to 

přímo překypovalo modranskou historií a krásnou keramikou. Nejvíce nás zaujaly figurální 

motivy Ignáce Bizmayera . Také jsme se prošli Keramickou uličkou, kde jsme si prohlédli 

bývalé keramické učiliště. 

Naše první pracovní dny byly skvělé. Točili jsme se zkušeným točířem Oliverem, který točí 

již přes 40 let. Když jsme viděli, jaký krásný džbánek dokáže vytočit za malou chvíli, a 

zjistili, že těchto džbánků vytočí okolo 40 za den, spadlo naše sebevědomí na bod mrazu. Ale 

neodradilo nás to.  Naopak.  Naučili jsme se od něj mnoho nových technik. Osobně si myslím, 

že jsme se i zdokonalili. Po malé změně plánu jsme ve čtvrtek glazovali výrobky do tradiční 

bílé glazury, abychom se v pátek mohli vrhnout na malování do surové glazury, na které jsme 

se již hodně těšili. 

I volný čas jsme pojali aktivně. Byli jsme se podívat na zámek Šimák v Pezinku, kde byla 

výstava nádherného skla od světově známých umělců. Také jsme se seznámili s kulturním 

životem. Přímo v Modre jsme se byli podívat na vernisáž dvou místních umělkyň – paní 

Ruženy Klímkové, která zachycuje tradiční motivy a krásy Modre, a paní Chytilové 

Sekerášové, která naopak maluje abstraktní obrazy zdůrazňující světlo a tmu. Ty nám byly 

bližší. Dnes jsme se byli podívat na hrad Červený Kameň, jehož prohlídka byla velice 

zajímavá. Nejvíce nás zaujaly sklepní prostory, které byly přenádherné. 

https://www.sosluhac.cz/2022/03/dalsi-skupina-studentu-zdravi-z-keramicke-staze-z-modre-na-slovensku-v-ramci-projektu-erasmus/


Aktivní jsme však i po sportovní stránce. Paní mistrová a Anetka navštěvují místní fitko a my 

chodíme na procházky a do bazénu. Zítra nás čeká výlet do Bratislavy, na který se všichni 

moc těšíme a nemůžeme se dočkat nových zážitků. 

Jana, Anetka, Gabriela, Anna Marie a Jane (Jan). 
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