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Velké veletrhy počátku roku poskytly platformu pro jednání o letošním 4. ročníku Workcamp Parquetu.
Místo jeho konání bude představeno v nejbližší době, a tak nyní organizátoři intenzivně jednají se zájemci
ze stran vlastníků objektů i koordinátory v jednotlivých zemích. Výběr pro letošní ročník byl zúžen
na dvě země, a to Nizozemsko a Polsko.

Pozdravy z příprav Workcamp Parquetu 2018

z Německa, Nizozemska,
Rakouska a Polska

SETKÁNÍ NA DOMOTEXU,
HANNOVER, NĚMECKO, (12.–15. 1. 2018)
Kde bude letošní Workcamp Parquet, to byla otázka, kterou na Domotexu 
vyslechli organizátoři akce Michaela Reichlová a René Caran. Mimo jiné 
se zde setkali s loňským účastníkem workcampu Bennem Broenem z Ni-
zozemska. U výběru objektu pro konání akce je nutné zohlednit i řadu 
dalších věcí než „jen“ samotnou podlahu, a proto se vyplatí spolupracovat 
s místním koordinátorem. „Pokud by se akce konala v Nizozemsku, budou 
mít účastníci jedinečnou možnost nechat se zasvětit do mistrovství pokládky 
tapis,“ slíbil Benno Broen, mistr parketář s 30letou praxí a vlastník rodinné 
firmy se 120letou tradicí.

PŘÁTELSKÉ POZDRAVY Z VELETRHU CASA,
SALCBURK, RAKOUSKO (24.–27. 1. 2018)
Celonárodní soutěž učňů podlahářů Rakouska se každý druhý rok koná 
v Salcburku na výstavě Casa a Timber. Regionální vítězové školních soutěží 
zde měří své síly v pokládce parket, linolea a koberců. Letos již potřetí působil 
v týmu porotců i náš René Caran. Je jediným zahraničním členem v jinak 
národní soutěži. A to nejen členem týmu porotců, ale i v týmu výukového 
programu podlahářského campu, který funguje v Rakousku jako doplňkové 
intenzivní vzdělávání mladých řemeslníků v oblasti podlah.

VÝZVA PRO MLADÉ PODLAHÁŘE Z ČR
Příštího ročníku celonárodní soutěže podlahářů Rakouska se opět mohou 
zúčastnit mladí kolegové z ČR. Stejně jako v roce 2017 se mohou dva zájemci 
či organizace se zájemci přihlásit na workcamp.parquet@gmail.com, aby 
mohli poměřit síly se zdejšími kolegy, získat zajímavé kontakty či možnost 
zvýšit si řemeslné dovednosti v Rakousku.

SETKÁNÍ NA BUDMA, POZNAŇ, POLSKO (30. 1.–2. 2. 2018)
Organizátoři Workcamp Parquetu využili platformu soutěže mladých 
parketářů Polska, konané v rámci výstavy Budma, k přátelskému setkání 
a také k motivaci mladých šikovných budoucích kolegů parketářů.
Původně polská soutěž mladých parketářů hostila i zahraniční účastníky, 
včetně učňů z České republiky. Nadšení pro svou práci s sebou přinesli 
všichni a někteří, včetně našich, si odnesli i možnost účasti na letošním 
Workcamp Parquetu. Mladí kolegové odvedli skvělou práci a jsou motivací 
pro další mladé řemeslníky, neboť mají v plánu u řemesla zůstat. Motivovat 
k setrvání u řemesla je i jedním z cílů workcampu. Krzysztof Sylwestrzak, 
zkušený polský parketář a účastník loňského ročníku, k tomu dodal: „Je 
hezké vidět tu motivaci, nechat se motivovat a mít svou práci rád. Kluci si 
zaslouží za svůj nadstandardní přístup nadstandardní možnosti. A to jim 
Workcamp Parquet nabízí.“

Tato slova potvrzuje i plán organizátorů workcampu. Plánované ročníky 
nabízejí opravdu hodně zajímavého, a to nejen z pohledu zemí, které se o work-
camp ucházejí, jimiž jsou například Nizozemsko, Polsko, Anglie, Itálie, Rusko 
a další. Zajímavé jsou navíc i lokace objektů, objekty samotné, ale také obsah 
plánované práce. Workcamp plánovaný v Nizozemsku samozřejmě nemůže 
proběhnout bez pokládky tapis. „V Polsku se akce zaměří na restaurování,“ 
řekl Krzysztof. „Přední kapacity v tomto oboru z Polska daly organizátorům 
jasný signál o podpoře a spolupráci,“ dodal. 
Letošní veletrhy podlah tak pro nás nebyly jen návštěvami výstav, ale 
také místy důležitých koordinačních schůzek letošního ročníku Workcamp 
Parquetu. Setkali jsme se také s našimi sponzory, zástupci odborného tisku 
a dalšími, kteří se letošní akce plánují zúčastnit v rámci doprovodného 
programu.

workcamp-parquet.com


