fórum workcamp

WORK & FUN

Podlahářský kemp v Rakousku
V březnu se v rakouských Alpách nejen dobře
lyžuje, ale také se tam nedaleko od Salzburku koná
každoroční podlahářský kemp pro učně a mladé
podlaháře z celého Rakouska. Podlahářský kemp
je dobrovolná vzdělávací platforma, která probíhá
ve čtyřech pětidenních samostatných blocích
a absolvent získá certifikát a osvědčení o znalosti
práce se stroji.
V nadmořské výšce naší nejvyšší hory Sněžky, ale v Alpách, na úpatí hory
v malebné Alm leží horská chata, kde účastníci a instruktoři kurzu tráví večery.
Samotné kurzy probíhají poslední dva roky v prostorách školy Landesberufsschule Hallein, kam se přestěhovala ze školicího střediska v Admontu. Bloky
jsou tematicky rozděleny a je možné je absolvovat jednotlivě.

Dělí se na:
1. podlahové krytiny a lišty,
2. podklady, brus, povrchové úpravy a časový management,
3. pokládka parket, bordury, intarzie, pokládka designových podlahovin a svařování,
4. potěry – teorie a praxe.

Tento kemp je v Rakousku velice oblíbený a i velké firmy zvučných jmen na
něj vysílají své učně a mladé podlaháře za intenzivním tréninkem a na školení.
Srdcem, hnacím motorem a vedoucími projektu jsou podlahářští mistři
Toni, Christian a Manuel. Jsou to právě oni, kdo nejlépe zvládají umění
podlahářského řemesla v teorii a praxi. Pod jejich taktovkou vyučování
doplňují spolupracující aplikační technici z průmyslu a spřátelených firem.
„Kemp je pro rakouskou firmu šancí získat přidanou hodnotu při výcviku učně.
Kompetentní a koncentrovaná výuka vedená profesionály z oboru šetří čas
výuky ve firmách a ten je v Rakousku drahý,“ říká podlahářský mistr a šéf cechu
podlahářů pro region Salzburk Christian Reiböck. Podlahářský mistr Anton
Spiegel doplňuje: „Podpora vlastních hodnot mladého kolegy prostřednictvím
získání sociálních dovedností v kontextu řemeslného know-how je nedílnou
součástí všech kempů.“ Manuel Kronawettleitner ještě dodává: „Zvyšování
kvalifikace vede také k lepší integraci učně ve firmě.“
Český instruktor
na rakouském výcvikovém kempu
Jedním ze školitelů je i René Caran. Jako zatím jediný český lektor úspěšně
již třetím rokem ve spolupráci s firmou Fermacell provádí v kempu praktickou
výuku a teorii v oblasti suchých podlah a následné pokládky parket. Ve dvou
týdnech ve dvoudenních blocích mají učni možnost si pod vedením Reného
z Fermacellu, jak mu říkají, vyzkoušet v praxi specifika nejen samotné pokládky systému suchých podlah, ale následné zušlechtění podlahovinou.
Získávají tak přínosné informace. „Někdy se stane, že učni již tuto podlahu
ve svém podniku, kde se učí, dělali a stala se jim nějaká zvláštnost, nevěděli

si rady s detailem anebo je prostě zajímá, co by se stalo kdyby... To jsou pak
věci, které si v kempu můžeme vyzkoušet v praxi. Prostě to uděláme špatně
a analyzujeme s mladými kolegy proč,“ říká René Caran. „Ze své praxe ve
vlastní parketářské firmě Renspol mám skutečně mnoho zkušeností nejen
vlastních, ale i od kolegů podlahářů či kolegů z Fermacellu. Ostatně pro tyto
zkušenosti jsem angažován jako specialista firmou Fermacell s působností
po Rakousku a Česku,“ dodává.
Postřehy z letošního ročníku
V letošním kempu jsme potkali Thomase Hofmachera, který byl na našem
WORKCAMP PARQUET 2016 v Libé, na Mistrovství podlahářů Rakouska se
umístil na 2. místě a aktuálně trénuje na Euroskills. „V kempu nejen trénuji,
ale částečně jsem zde jako instruktor, abych předal své znalosti a motivaci
dál těm, které podlahářství také baví,“ řekl Thomas.
Jedním z instruktorů byl také Andreas Holzer, předváděcí technik z Janser
Itálie, a ten na dotaz, co ho napadá v souvislosti s kempem řekl: „Vždycky
jeden krok napřed.“
Co na to mladí kolegové z ČR?
V rámci spolupráce Bodenleger Camp Rakousko a WORKCAMP PARQUET,
projektu české parketářské firmy RENSPOL, se jednoho z bloků účastnil
čerstvý absolvent školy pro sluchově postižené Lukáš Benda (účastník
WORKCAMP PARQUET 2017) s kolegou Pavlem Čonkou (účastník WORKCAMP PARQUET 2016). Lukáš řekl: „Mluvit o práci ve volném čase jde jenom
s lidmi, které to opravdu baví. A podlahy tady baví všechny.“ A Pavel dodal:
„Tady mají jiný přístup k práci. Berou to vážně a snaží se naučit co nejvíc.“

I mladí kolegové z ČR mají možnost přihlásit se na rakouský kemp.
Případní zájemci mohou napsat na e-mail firmy RENSPOL:
renspol.sro@gmail.com nebo na e-mail projektu
WORKCAMP PARQUET: workcamp.parquet@gmail.com.
www.workcamp-parquet.cz
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