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WORKCAMP PARQUET
PŘEROSTL HRANICE EVROPY

Projekt WORKCAMP PARQUET, který organizuje česká firma
RENSPOL, s.r.o., pořádá letos IV. ročník v Polsku, konkrétně na zámku
Brzeg, o němž jsou první písemné zmínky z roku 1235. Týdenní akce
proběhne v prostorách zámku od 1. do 7. září 2019 a přivítá účastníky
z 20 zemí. Projekt WORKCAMP PARQUET letos přerostl hranice Evropy
a registruje účastníky z celého světa.

Na letošní akci se k dnešnímu dni zaregistrovalo a svou účast potvrdilo
60 účastníků z 20 zemí, a to Rakouska, České republiky, Polska, Nizozemska, Ruska, Portugalska, Finska, Španělska, Německa, Rumunska,
Francie, Maďarska, Anglie, Běloruska, Itálie, Belgie, Ukrajiny, Slovinska
a dále máme potvrzenu účast kolegů z opravdu dalekých krajin, jako je
Argentina a Austrálie. Svou návštěvu avizovali i kolegové z USA.
Obrovský zájem i mezinárodní složení účastníků je pro organizační tým
velká čest a výzva zároveň. Znamená to i výrazné navýšení plánované
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kapacity. Letošní událost je již nyní plně obsazená a případní zájemci se
mohou registrovat na IV. ročník WORKCAMP PARQUET jen jako náhradníci.
V roce 2020 proběhne V. ročník v Belgii a plánované téma bude Design
a parkety. O rok později se uskuteční VI. ročník v Rusku na téma Intarzované
parkety. V Belgii i Rusku již započali s přípravami, konkrétně s výběrem
vhodných objektů. Pro rok 2022 je plánován VII. ročník v Portugalsku
a tématem budou Portugalské parkety. Všechny tři ročníky jsou již nyní
z poloviny a v Rusku dokonce ze dvou třetin obsazené.

Projekt WORKCAMP PARQUET cílí především na mladší generaci, kterou chce společnou prací a výměnou znalostí a dovedností motivovat
k parketářskému řemeslu. Z některých zemí do Polska dorazí účastníci ve
složení „táta a syn“, a to z firem, kde se v rámci tradice předává řemeslo
z generace na generaci. Také jsou jako každoročně zaregistrovány šikovné
ženy parketářky. V loňském roce se účastnily z Nizozemska, Švýcarska,
Portugalska a Ruska, letošní účastnice přijedou z Portugalska, Ukrajiny,
Austrálie a Ruska. Také přednášející na seminářích a workshopech v oblasti
památkové péče a restaurátorských prací jsou z řad mužů a žen.
O letošním místu konání – zámku Brzeg – rozhodli v internetové anketě nejen
příznivci akce, ale i široká veřejnost. Dosah ankety oslovil na řemeslo až
neuvěřitelných 52 tisíc lidí a hlasovalo 2 790 osob. Zámek Brzeg byl vybrán
z původně čtyř krásných objektů. Již během příprav v daných lokalitách
o akci natočila reportáž polská TV OPOLE 3.

Pro návštěvníky akce je připraven bohatý doprovodný program, který bude
v následujících měsících postupně zveřejňován také v časopise PODLAHY
Profi.
Organizátoři by také rádi oslovili i české firmy, aby se přidaly k stávajícím
dvěma českým partnerům. Transparentní podmínky pro podporu projektu
jsou na webových stránkách a pro všechny stejné. Následující firmy již
projekt podporují: BERGER SEIDLE Německo, BONA Polsko, BOSTIK
Rusko, CIRANOVA Polsko, DR SCHUTZ Polsko, DEVA Polsko, FESTOOL
Německo, FIDBOX Rakousko, IRSA Německo, JANSER Polsko, JASO
Německo, JUNCKERS PARQUET Dánsko, KIESEL Německo, LOBA
a WAKOL Polsko, MAPEI Itálie, NOVORYT Švýcarsko, OSMO Německo,
PALLMANN Polsko, RUBIO MONOCOAT Polsko, EURONOVA Polsko
a PCI a MAFELL za ČR. Více informací najdete na:
www.workcamp-parquet.cz/support-us/

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ Z PROGRAMU:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

70 m² restaurátorských prací na původních historických parketách;
70 m² výroba replik původních parket dle návrhu polských konzervátorů v Mysliveckém sále;
270 m² broušení a historizující povrchová úprava stávajících parket ve společenském sále;
výroba erbu zámku Brzeg a jeho osazení do parket ve velkém společenském sále;
semináře s restaurátory a přednášejícími z památkových ústavů Polska, Čech, Nizozemska a Rakouska;
seznámení se skvělou polskou kuchyní, kterou pro účastníky budou exkluzivně připravovat přímo na zámku;
informace, společné mezinárodní sdílení, inovace a motivace k řemeslu řemeslem;
malá dvoudenní výstava našich sponzorů a partnerů přímo v interiérech zámku;
praktické workshopy, například výroba a vsazování erbu, malování na dřevěné podlahy a další, pozvánka
na jeden z nich na: https://www.workcamp-parquet.cz/kirils-and-michaels-workshop-video-invation/.

www.workcamp-parquet.cz
Foto: Renspol, s.r.o.
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