WORKCAMP PARQUET fórum

WORKCAMP PARQUET – vzdělávání trochu jinak

Celonárodní soutěže podlahářů
Rakouska se poprvé zúčastnili
čeští zástupci
Celonárodní soutěž učňů podlahářů Rakouska (Bundeslehrlingswettbewerb der Bodenleger) proběhla
v Grazu od 18. do 20. ledna 2017. V soutěži, která má mnohaletou tradici, se díky projektu WORKCAMP PARQUET
představili v nesoutěžní sekci také učňové z českých škol.
Byli to účastníci loňského ročníku WORKCAMP
PARQUET CZ 2016 Lukáš Benda (Střední odborná škola pro sluchově postižené Brno) a Jan
Nekvapil (Střední odborná škola polytechnická Brno). Lukáš a Jan zhodnotili zkušenost
a průpravu, kterou získali na loňském workcampu na zámku Libá, kde v rámci projektu pracovali na strojích a se stroji, které ve škole nemají
standardně k dispozici. Získané zkušenosti spolu
s jejich zručností potvrdily, že konkurenceschopnost našich účastníků v zahraničí je velká. Hravě
zvládli nejen bezpečnostní zaškolení, práci na
cirkulárce a frézování samotných parket, ale
i první část zadání – pokládku parket. Druhou
část – pokládku linolea, realizovali pod vedením
zkušeného mistra v oboru a učitele z vídeňské
střední školy.
Účastníci setkání v Grazu (zleva) za WORKCAMP PARQUET René Caran a Michaela Reichlová,
Lukáš Benda a Jan Nekvapil, cechmistr oblasti Steiermark Sepp Eberhard, učitelé odborného výcviku
Ondřej Bláha a Petr Souček.

Jan Nekvapil, Lukáš Benda, René Caran, Sepp Eberhard.
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Poháry L. Bendy a J. Nekvapila.

Při vyhodnocení, které proběhlo na závěr
soutěže, se udělovaly ceny za 1. až 3. místo
a všichni ostatní dostali pohár s odměnou za
společné čtvrté místo. Důraz je totiž kladen
na to, že všichni, včetně českých kolegů, jsou
vítězi. Bylo potřeba odvést dobrou práci, být
motivován, ale hlavně mít vůli pro účast samotnou. Poděkování patří všem účastníkům,
organizátorům a partnerům českého týmu, kteří
značnou měrou přispěli k úspěšnosti akce. Dík
patří i firmě FERMACELL Česká republika,
FERMACELL Rakousko, projektu WORKCAMP
PARQUET a Berufsgruppe Bodenleger Österreich
za podporu řemesla a vzdělávání.

René Caran, Renspol, s.r.o.
www.workcamp-parquet.com
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WORKCAMP PARQUET 2017

Evropští parketáři z 11 zemí
pomohou s obnovou zámku
v německém Dahlenu
Letošní ročník mezinárodního vzdělávacího projektu WORKCAMP PARQUET byl 27. 1. 2017 oficiálně zahájen
saského
slavnostním symbolickým odemknutím starostou saském Dahlenu Matthiasem Löwem. Klíč k letošnímu ročníku
na zámku v Dahlenu za organizátory projektu předali René Caran, Michaela Reichlová spolu se Stevem Klosem.

WORKCAMP PARQUET 2017 se bude konat od soboty 2. září
do soboty 9. září 2017 na zámku v saském Dahlenu.

Právě v Dahlenu se v rámci letošního workcampu setkají mladí parketáři
a mistři z celé Evropy. Účast přislíbili zástupci jedenácti zemí; s několika
dalšími se ještě jedná. Během týdne vytvoří z parket versailleský vzor
v Císařském sále a v Zrcadlovém sále vyrobí a položí parkety po vzoru
starých palácových podlah.
WORKCAMP PARQUET 2017 se bude konat od soboty 2. září do soboty
9. září 2017 (Den otevřených dveří památek v Německu). Do zámku, o jehož
obnovu se kromě města snaží také Zámecký a parkový spolek Dahlen,
přijedou skupiny podlahářů a parketářů z Německa, Česka, Slovenska, Rakouska, Itálie, Rumunska, Polska, Nizozemska, Švýcarska, Polska a Ruska.
Celkem půjde o 25 účastníků, učňů v oboru, mistrů parketářů a učitelů.
„Stěžejní část práce nás čeká v Císařském sále, kde je nutné připravit
podklad a na místě vyrobit jednotlivé díly versailleského vzoru, které zde
budou položeny a povrchově upraveny,“ popsal nejatraktivnější část práce
dobrovolníků René Caran, hlavní pořadatel workcampu. „Druhou částí naší
práce bude výroba a položení parketové podlahy po vzoru palácových podlah
v Zrcadlovém sále. Ta se bude realizovat v rámci programu Workcamp ve
Workcampu a na její pokládce se budou podílet účastníci, kteří nebudou
přítomni po celý týden workcampu,“ doplnil Ernst Müller, spolupořadatel
a mistr parketář, který obor vyučuje na Střední odborné škole Ehingen
v Německu a patří mezi přední evropské odborníky.
Kromě pomoci s obnovou památky má ale setkání parketářů, které se
každý rok koná v jiné evropské zemi, i význam pro vzdělávání mladých
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řemeslníků. „Potkávají se zde mladí parketáři, odborníci a mistři oboru.
Předávají si tak zkušenosti, a to jak starší mladým, tak i mezi parketáři
z různých zemí. I proto se vybírají úkoly, se kterými se parketáři setkávají
spíše zřídka. Letos jde například o historické vzory parket a mozaiky,“
vysvětlila Michaela Reichlová, spolupořadatelka.
Podtitulem workcampu je Vyučování trochu jinak. Někteří mladí podlaháři
se s realizací na zámku a v reálném pracovním prostředí setkají vůbec
poprvé. „Zámek v Dahlenu je již nyní zčásti veřejnosti přístupný, a bude
tak možné si výsledek týdenní práce po skončení akce prohlédnout. Postoj
obce i Zámeckého a parkového spolku Dahlen mají významný podíl na
rozhodnutí uskutečnit akci právě zde a pomoci s obnovou,“ dodal Steve
Klose, spolupořadatel a mistr parketář z Dahlenu.
V loňském roce se WORKCAMP PARQUET konal v České republice, na
zámku v Libé, a zúčastnili se ho parketáři z osmi zemí.
Účastníci letošního workcampu najdou zázemí v mládežnickém hostelu,
jehož areál nabízí i řadu možností pro volnočasové aktivity. Součastí
komplexu je také dřevěná rotunda, která byla postavena jako ekologický
dům z dřevohliněné konstrukce.
Realizaci celého mezinárodního vzdělávacího a dobrovolnického projektu
umožňuje podpora sponzorů a partnerů akce. Je zde vidět souznění řemesla
a průmyslu, díky němuž je vždy vytvořena určitá hodnota v podobě obnovy
části konkrétní památky.
www.workcamp-parquet.com
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