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Práce šlechtí, ale vztahy ještě víc
Již pátý ročník dobrovolnické brigády s názvem Workship se uskuteční ve dnech 20. – 26.
srpna 2017 v Manětíně na Severním Plzeňsku a jeho okolí. Na 70 mladých lidí z celé České
republiky a Německa si pro tento týden berou dovolenou či odmítají letní brigády a jiné
prázdninové aktivity proto, aby mohli zcela zadarmo pracovat u místních obyvatel a pomoct
jim se vším, s čím bude potřeba. Ovšem nikoliv práce, ale SETKÁNÍ je klíčovým pojmem
celého projektu.
Práci na zahradě, sekání trávy a dříví, natírání plotu, úklid, stěhování, mytí oken či vymalování…
to vše nabízí účastníci Workshipu místním obyvatelům, kteří na to již sami nestačí. Nejčastěji se
tak jedná o pomoc seniorům, početným rodinám, vdovám, nemocným apod.
"Jsme staří lidé a již delší čas máme problém se složením uhlí na zimu, odváží se přes 20 m do
sklepa, nijak lehká práce, kterou bych i rád dobře zaplatil, ale i tak se pomoc těžko hledá. Při
postěžování si známému, mně on doporučil využít Workship s kterým měl z loňského roku velmi
dobré zkušenosti a velmi chválil pomoc, která mu byla poskytnuta. Zavolal jsem tedy na uvedené
číslo a v domluvený den skutečně přišli tři pomocníci. Byl jsem doopravdy překvapen jejich
pracovním nasazením i tím, jak byli na práci vybaveni. Přestávku v práci jsem jim vždy musel
přímo vnutit. Do odpoledne bylo uhlí (přes 50 q) ve sklepě! Tito mladí lidé mne potěšili i svým
dobrým vystupováním a přehledem o dění doma i ve světě. Takže ještě jednou naše poděkování
za pomoc a doufám, že se bude Workship konat i příští rok." (Jan K., obyvatel Manětína,
poděkování po Workshipu 2016)
Během celého týdne zde dochází opravdu k intenzivním setkáním. Práce se často přehoupne do
přátelského povídání u kávy a bábovky, a i když brigádníci za svoji službu nic nežádají, přesto je
místní lidé každý rok odměňují svojí důvěrou a pohostinností. V mnohých případech tak kontakt
mezi pomocníky a místními nekončí daným pracovním dnem, ale pokračuje v průběhu celého
roku.

Kromě pomoci přiváží organizátoři Workshipu do Manětína i trochu zpestření v podobě
večerních kulturních programů, které sestavují tak, aby si mohl každý přijít na své. Vstupné je
dobrovolné.
Pondělí 21. srpna:

21:00 Letní kino: Rande naslepo; místo: u kulturního domu v Manětíně

Úterý 22. srpna:

20:00 Divadlo Já to jsem – Malý princ; místo: u kulturního domu v Manětíně

Středa 23. srpna:

18:00 Eucharistie s biskupem Tomášem; místo: kostel sv. Barbory v Manětíně
20:30 OMI-festival; místo: kulturní dům v Manětíně

Čtvrtek 24. srpna:

17:00 Odpoledne pro rodiny s dětmi; místo: u kulturního domu v Manětíně

Workship pořádaný pod záštitou plaské komunity misionářů oblátů od roku 2012 v oblasti
severního Plzeňska má ve skutečnosti tradici mnohem delší. Za první myšlenkou dobrovolnické
brigády stála mládež z Hnutí fokoláre, která ji poprvé realizovala již před sedmi lety pod názvem
SummerJob. Poté, co se přestěhovali, navázala na jejich započaté dílo oblátská mládež
OMIgang. Jako každý rok se akce koná za podpory plzeňského biskupa a díky veliké vstřícnosti
starosty obce Manětín Josefa Gilberta Matušky, jenž může z pohledu hostitele poskytnout další
informace k celé události.
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