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28. 6. 2019 

150 dobrovolníků během akce SummerJob nabídne na 
Novohradsku práci zdarma i zajímavý kulturní program 

Benešov nad Černou – Netradiční pojetí prázdnin či dovolené chystá na první červencový 
týden 150 mladých lidí z různých částí České republiky. Již podesáté přijedou na 
dobrovolnickou brigádu SummerJob, která se letos poprvé uskuteční v Jihočeském kraji 
na Novohradsku. Dobrovolníci nabídnou místním obyvatelům možnost práce zdarma, ale 
i večerní kulturní programy, mezi nimiž nebude chybět koncert kapely Princess, která 
zahraje písně známé kapely Queen. Těšit se mohou také na fotbalový turnaj či 
tancovačku. Dobrovolnický projekt SummerJob se uskuteční v obcích Benešov nad 
Černou, Horní Stropnice, Pohorská Ves a Malonty ve dnech 30. června – 7. července 2019. 
Dobrovolníci pomohou potřebným lidem v desítkách domácnostech, pracovat budou i na 
obecních či církevních objektech. 

Hlavním programem je nezištná pomoc v domácnostech  

Stejně jako v minulých letech i tento rok plánují dobrovolníci nezištně pomáhat nejčastěji 
v rodinách nebo u starších či nemocných lidí. „Rozsah prací je široký. Kromě přípravy dřeva 
na zimu, práce na zahradě, či malování pokojů, máme v plánu také pomoci s výstavbou zídky 
či obnovou zaniklé cesty. Domluvené jsou i tzv. obecní joby, kdy pomůžeme místním 
fotbalistům s údržbou oplocení a tribuny. Ruku k dílu dáme také v místní farnosti,“ sdělila 
Magdalena Kodetová, která má na starosti koordinaci pracovních lokalit. 

Přestože je o dobrovolnickou pomoc velký zájem, tak mají mladí pomocníci stále ještě volnou 
kapacitu pro další zájemce. „Lidé se mohou hlásit na email jobteam@summerjob.eu či na 
telefonu 737 019 787,“ uvedla Magdalena Kodetová.  

Na SummerJobu nebude chybět ani koncert kapely Princess nebo fotbalový turnaj 

Kromě dobrovolnické práce přináší SummerJob do celé oblasti i pestrý doprovodný program, 
kterého se mohou zúčastnit nejenom dobrovolníci, ale také místní obyvatelé a lidé ze širšího 
okolí. Vstupné na všechny večerní programy je dobrovolné.  

„Z letošní nabídky večerních programů bych vypíchla například koncert revivalu kapely 
Queen, který se uskuteční v úterý 2. července v 19:30 v Benešově nad Černou. Bude příležitost 
si zatancovat na známé hity nebo si jen tak popovídat u piva,“ prozradila koordinátorka 
organizačního týmu Dominika Špaňhelová. Společně s dobrovolníky zahájí SummerJob 
biskup českobudějovické diecéze Vlastimil Kročil, který bude sloužit mši svatou v pondělí 
1. července od 17:30 v kostele v Benešově nad Černou. Dále dobrovolníci chystají také zábavní 
vědomostní kvíz (1. července – Benešov nad Černou), taneční zábavu na téma Cesta kolem 
světa (3. července – Benešov nad Černou), přednášku kněze Jana Pacnera (4. července – 
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Benešov nad Černou), fotbalový turnaj (5. července – Horní Stropnice) nebo závěrečný 
zábavní večer SummerJob fest (6. července – Benešov nad Černou).  

SummerJob – kde práce dostává nový rozměr 

SummerJob se letos koná v obcích na Novohradsku poprvé, celkově se ale jedná o desátý ročník 
projektu. Akci pořádají mladí lidé z Hnutí fokoláre a jejich přátelé, celou akci 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. „Cílem SummerJobu je především nezištná 
pomoc potřebným lidem, kteří už na ni nestačí a potřebují pomocnou ruku. Právě skrze práci je 
účastníkům akce umožněn kontakt s místními, který je velmi obohacující pro obě strany,“ 
přiblížila vedoucí organizátorského týmu Dominika Špaňhelová. Podtitulem projektu 
SummerJob je heslo "Kde práce dostává nový rozměr", které podle organizátorů trefně 
vystihuje hlavní myšlenku akce. Jeho cílem je nejen pomoci místním obyvatelům manuální 
prací, ale zároveň i sdílet křesťanské hodnoty spolupráce, společenství, solidarity a nezištné 
pomoci. „SummerJob však není jen o práci, proto se každý večer koná i nějaká kulturní akce, 
která umožní navazování vztahů ve velmi přátelském duchu,“ doplnila Špaňhelová. 

 

Kontakty pro media: 

Vojtěch Jurásek 
E-mail: vojtech.j.jurasek@gmail.com 
Mobil: 733 755 964 
 
Sára Suchá 
E-mail: sara.sucha97@gmail.com 
Mobil: 792 315 032 
 
Další informace: 
WEB: http://summerjob.eu 
FB: https://www.facebook.com/SummerJob/ 
 
 
 
 
 
 
Na další straně naleznete nabídku doprovodných kulturních programů v textovém formátu 
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Dobrovodný program: 
 
PO 1.7. v 17:30 
Benešov n. Černou 

PO 1.7. v 19:30 
Benešov n. Černou – Sportovní hala 

Mše svatá s o. biskupem Vlastimilem 
Kročilem 

Pub Quiz aneb přijďte si to do hlavy nalít 
trochu jinak! Zábavná vědomostní týmová 
hra pro všechny. Hlavní cena: basa piv. 

ÚT 2.7. v 19:30 
Benešov n. Černou – Svazarm 

Koncert Queen revival by Princess 
Roztočte to s Freddiem jako za starých časů. 
Zažijte ty největší pecky kapely Queen. 
Občerstvení zajištěno.  

ST 3.7. v 19:30 
Benešov n. Černou – Sportovní hala 

Tancovačka 
Společenský večer plný tance, her a zábavy - 
tentokrát na téma: Cesta kolem světa. 
Originální kostýmy vítány!  

ČT 4.7. v 21:00 
Benešov n. Černou – kostel sv. Jakuba 
Většího 

Přednáška a večerní modlitba 
Modli se a pracuj! Aneb jak skloubit aktivní 
život ve společnosti a rodině s duchovním 
životem? Promluví kněz Jan Pacner.  

PÁ 5.7. v 16:30 
Horní Stropnice 
 
PÁ 5.7. v 21:30 
Dobrá Voda 

Fotbalový turnaj 
 
 
Poutní mše 
 

SO 6.7. v 19:30 
Benešov n. Černou – Sportovní hala 

SummerJob fest 

NE 7.7. v 11:15 
Benešov n. Černou 

Závěrečná mše svatá 

 
 


