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150 dobrovolníků během akce SummerJob nabídne na 

Jesenicku práci zdarma i zajímavý kulturní program 

Vápenná – Netradiční pojetí prázdnin či dovolené chystá na první červencový týden 150 

mladých lidí z různých částí České republiky. Již poosmé přijedou na dobrovolnickou 

brigádu SummerJob, která se letos opět uskuteční v okolí Vápenné na Jesenicku. 

Dobrovolníci nabídnou místním obyvatelům možnost práce zdarma, ale i večerní 

kulturní programy, mezi nimiž nebude chybět koncert slovenské kapely Polemic nebo 

divadelní představení herců královéhradeckého Klicperova divadla. Dobrovolnický 

projekt SummerJob se uskuteční v obcích Vápenná, Žulová, Černá Voda a Skorošice ve 

dnech 2. – 9. července 2017 a během týdne dobrovolníci pomohou až na 90 místech 

v domácnostech či obecních nebo církevních objektech. 

Hlavním programem je nezištná pomoc v domácnostech  

Tak jako v minulých letech i letos plánují dobrovolníci nezištně pomáhat nejčastěji v rodinách 

nebo u starších či nemocných lidí v domácnostech. „Máme zkušenosti, že naši účastníci 

zvládnou skoro jakoukoliv práci, s níž lidé potřebují pomoc,“ sdělil Jiří Majvald, který má na 

starosti koordinaci pracovních lokalit. V loňských letech dobrovolníci nejčastěji natírali ploty, 

vyklízeli půdy či sklepy, pomáhali s pracemi na zahradě nebo s přípravou dřeva na zimu. 

„Máme však mezi sebou i pracanty, kteří se nezaleknou ani technicky náročnějších činností, 

jako je pomoc na stavbě či při bourání objektů,“ doplnil Majvald.   

Přestože je podle něj zájem o dobrovolnickou pomoc mezi obyvateli všech obcí zvýšený, ještě 

několik volných míst mohou dobrovolníci navštívit. „Určitě je nejlepší se co nejdříve 

přihlásit prostřednictvím e-mailu jobteam@summerjob.eu nebo zavolat na telefonní číslo 

Jobteamu 604 373 093,“ upřesnil Jiří Majvald.  

Přípravy i realizace celé akce probíhají v úzké spolupráci se starosty všech obcí. „Na 

dobrovolnický projekt SummerJob se opravdu těšíme. Již loni tito mladí lidé ukázali, že umí 

nejen udělat kus práce, ale doslova nám během celého týdne oživili a rozhýbali obec napříč 

všemi věkovými skupinami. Věřím, že i letošní SummerJob bude podobně vydařený,“ řekl 

Leoš Hannig, starosta Vápenné, kde mají dobrovolníci základnu. 

SummerJob nabídne i koncert kapely Polemic nebo hru Královéhradeckého divadla 

Kromě dobrovolnické práce přináší SummerJob do celé oblasti i pestrý doprovodný program. 

„Hlavním bodem letošního SummerJobu bude koncert oblíbené slovenské kapely Polemic, 

která vystoupí ve středu 5. července na fotbalovém hřišti v Černé Vodě a jemuž bude 

předcházet koncert bluesové skupiny Time off z Lanškrouna. Lákadlem je také divadelní 

představení Oskar a růžová paní herců z Klicperova divadla v Hradci Králové. To se koná 
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v pondělí 3. července v Kulturním domě v Žulové,“ prozradil vedoucí organizátorského týmu 

Pavel Seidl. Kromě těchto dvou programů chystají dobrovolníci také taneční zábavu 

s kreativním programem (4. července – Vápenná), fotbalový turnaj (5. července – Vápenná), 

besedu se signatářem Charty 77 Zdeňkem Bártou (6. července – Vápenná) nebo závěrečný 

zábavní večer SMJfest v kulturním domě ve Vápenné. „Vstupné na všechny večerní 

programy je dobrovolné a zveme na ně všechny místní obyvatele i lidi ze širšího okolí,“ dodal 

za organizátory Seidl. V sobotu 8. července akci navštíví i nový pomocný biskup 

Ostravsko-opavské diecéze Martin David, který bude sloužit mši svatou od 16:30 v kostele 

ve Vápenné.  

SummerJob – kde práce dostává nový rozměr 

SummerJob se letos koná v obcích na Jesenicku již podruhé, celkově se jedná o osmý ročník 

projektu. Akci pořádají mladí lidé z Hnutí fokoláre a jejich přátelé, celou akci dobrovolníci 

připravují ve spolupráci s místní samosprávou. Dobrovolnická brigáda je otevřená pro mladé 

lidi od 18 let. Jelikož se jedná o křesťanské společenství, má celá akce také svůj duchovní 

rozměr, který je primárně připravován pro účastníky SummerJobu. Podtitulem projektu 

SummerJob je heslo: "Kde práce dostává nový rozměr", které podle Pavla Seidla nejlépe 

vystihuje hlavní myšlenku akce. „Naším cílem je nejen pomoci místním obyvatelům manuální 

prácí, ale zároveň i sdílet hodnoty spolupráce, solidarity a nezištné pomoci.“ 

 

Vojtěch Jurásek, člen organizačního týmu & mluvčí projektu 

E-mail: vojtech.j.jurasek@gmail.com 

Mobil: 733 755 964 

Další informace: http://summerjob.eu 
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