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Parketáři z celé Evropy pomáhali s obnovou zámku v
Libé u Chebu i díky podpoře značky Fermacell
26. září 2016
Mladí parketáři a mistři z celé Evropy se v termínu od 3. do 11. září sjeli na zámek v Libé u
Chebu na letošní setkání mezinárodní WORKCAMP PARQUET CZ 2016. Akci pořádala
společnost RENSPOL, s.r.o. (http://www.parkety-interiery.cz/) z Karlových Varů a v České
republice se toto každoroční setkání parketářů uskutečnilo poprvé. Pracovníci firmy
RENSPOL pracují s materiály fermacell dlouhodobě a značka Fermacell se stala i jedním
ze sponzorů tohoto evropského projektu.
Letošního Workcampu se zúčastnili zástupci osmi zemí, konkrétně z Česka, Slovenska,
Německa, Rakouska, Itálie, Ukrajiny, Běloruska a Rumunska. Celkem šlo o 17 účastníků,
mladých nadšenců v oboru i mistrů. Během týdne na zámku vytvořily z parket mozaiku znaku
řádu Křižovníků a v dalších místnostech položily parkety po vzoru starých zámeckých podlah.
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"Když jsme Workcamp připravovali, nabídli jsme, že se pokusíme udělat v prvním patře
repliku mozaiky, která je v přízemí zámku a je z kamenné dlažby. Jde o znak rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou a ozdobné prvky v dalších částech podlahy. Jen samotný znak
je poskládán z více než 526 kousků dřeva, které se muselo nařezat a zbrousit tak, aby
jednotlivé dílky do sebe zapadly,” popsal nejatraktivnější část práce dobrovolníků jeden z
pořadatelů René Caran z karlovarské firmy Renspol s.r.o. "Druhou částí naší práce bylo
položení mozaikové podlahy zámeckého stylu ve třech místnostech zámku. Každá podlaha se
skládá z jednotlivých hvězdic, které se nejprve poskládaly z několika menších dílů a poté do
sebe zasunuly jako puzzle,” doplnil Caran.
Kromě pomoci s obnovou památky má ale setkání parketářů, které se každý rok koná v jiné
evropské zemi, i význam pro vzdělávání mladých řemeslníků. “Potkávají se zde mladí
parketáři a odborníci a mistři v tomto oboru. Předávají si tak zkušenosti jak mezi mladými a
staršími, ale i mezi parketáři z různých zemí. I proto se vybírají úkoly, s kterými se parketáři
setkávají spíše zřídka. Letos jde například o historické podlahy a mozaiky,” vysvětlil význam
setkání Ernst Müller, spolupořadatel a mistr parketář, který obor vyučuje na Střední odborné
škole Ehingen v Německu a patří mezi přední odborníky v Evropě.
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„Jsme rádi, že existují firmy a projekty, které se starají o výchovu mladých profesionálů.
Řemeslo má i dnes zlaté dno a mistry, kteří budou umět pracovat s tradičními i moderními
materiály, bude náš trh vždy potřebovat. Proto náš těší, že jsme i touto cestou mohli být
přitom.“, uvedl ing. Ondřej Dvořák, obchodní ředitel Fermacell GmbH, o.s. Praha.

Firma RENSPOL, s.r.o. (http://www.parkety-interiery.cz/) působí na trhu už 20 let a díky
dlouholetým zkušenostem s materiály fermacell patří mezi spolehlivé dodavatele řešení pro
suchou výstavbu.

