
 

 

Tisková zpráva  

(BRNO) Dne 24. 11. 2016 se bude konat již 4. ročník zážitkového happeningu NOC VENKU. Smyslem 

celé akce je poskytnout široké veřejnosti možnost zkusit si na vlastní kůži, jaký je to pocit být 

člověkem bez střechy nad hlavou, a přečkat noc obdobným způsobem jako lidé na ulici. Doprovodný 

program, který divákům nabídne koncerty či filmové projekce, vypukne od 17.00 hod. na 

prostranství před kostelem sv. Tomáše a Místodržitelským palácem Moravské galerie v Brně.    

Loni se akce účastnilo několik stovek lidí, vybralo se 50 kg potravin a textilu na pomoc lidem bez 

domova, na noc si ustalo 50 lidí a do úplného rána navzdory dešti vytrvalo 17 statečných! 

Letos akci svým vystoupením podpoří kapely Tumpach Kvoč a Hrochansony. V prostorách 

Místodržitelského paláce proběhnou projekce tematických filmových dokumentů „Trvalé bydliště 

Praha“ a „Sametoví lidé“.  Bude možné navštívit tvořivé dílny nebo mši a pietu za zemřelé lidi bez 

domova.  

Akci spolupořádají brněnské organizace, které se významně podílejí na řešení problematiky 

bezdomovství – Diecézní charita Brno, pracoviště Sociálních kurátorů MMB, Armáda spásy a další. Noc 

venku podpořila také Moravská galerie v Brně.  

„V rámci Noci venku je možné setkat se s tématem bezdomovství trochu intenzivněji, než jenom při 

letmém kontaktu na ulici se samotnými lidmi bez přístřeší,“ vysvětluje Ladislav Ptáček, vedoucí 

Oddělení sociální prevence a pomoci MMB.  

V rámci Diecézní charity Brno se Noc venku uskuteční také v Břeclavi, Třebíči a ve Znojmě.  

„V Brně žije asi 2000 lidí bez domova. Myslím si, že toto číslo ukazuje, že nejde jen o okrajový problém. 

Většina veřejnosti nevnímá fenomén bezdomovectví velmi pozitivně. Noc venku však může pomoci 

posílit empatii a pochopení k životní situaci lidí bez střechy nad hlavou,“ říká ředitel Diecézní charity 

Brno Oldřich Haičman.  

Podrobný program viz přiložený leták. 

Kontakt: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí Diecézní charity Brno, tel: 604337905, diana.kosinova@charita.cz  
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