
 

 

 

 
Tisková zpráva Noc venku 2018, Česká republika 
 
7. 11. 2018, OSTRAVA 

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhne kampaň Noc venku, kterou pořádají organizace věnující 

se lidem bez domova. Tato akce v Česku již sedmým rokem úspěšně boří předsudky vůči 

lidem bez domova a zároveň nabízí návštěvníkům kromě tematického kulturního 

programu také možnost vyzkoušet si přenocování na ulici na vlastní kůži.  

 

Noc venku se uskuteční v 16 městech. Kromě Ostravy, Prahy nebo Olomouce se zúčastní 

také Dvůr Králové nad Labem, Litoměřice a Bratislava jako jediný zástupce slovenských 

měst. Letos se nově připojil také Hradec Králové, Mělník, Jičín a Frýdek- Místek. 

„Jsme rádi, že se nám myšlenka solidarity s lidmi bez domova postupně daří šířit do 

dalších měst“, říká celorepubliková koordinátorka Noci venku Dominika Najvert.  

 

Každé z měst má svůj vlastní tematický program, na kterém se kromě neziskových 

organizací podílejí také jejich klienti – tedy lidé bez domova. Kromě koncertů, divadelních 

představení, či přednášek, se některá města snaží poukazovat i na specifické problémy 

člověka na ulici. V Praze se třeba letos pořadatelé inspirovali snahou magistrátu o 

vyhánění pospávajících lidí bez domova z laviček v parku před Hlavním nádražím. „Právní 

analýza, kterou nechala vypracovat organizace Charita ČR, toto jednání v mnohém 

rozporuje“, říká Jakub Marek z pořádajícího uskupení Bezdomovci, lidé jako my.  

 

Programy všech participujících měst jsou přístupné na ústředním webu Noci venku, o 

hlavní bod programu – tedy nocleh na ulici – však návštěvník nebude nikde ochuzen. 

 

Vstup na akci je dobrovolný, jako vstupné se nevybírají peníze, ale trvanlivé potraviny, 

ošacení, či funkční mobilní telefony, v závislosti na potřebách organizací pracujících 

s lidmi bez domova a daném místě realizace Noci venku. Tyto dary pak budou 

distribuovány lidem bez domova. 

 

Celorepubliková koordinace projektu Noc venku: 

Mgr. Dominika Najvert, Ostrava 

Mobil: 604 540 247  

E-mail: dominika.najvert@email.cz   

FB: Noc venku Ostrava  

Web: Noc venku  

 

 

Participující města: Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, 

Litoměřice, Mělník, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha, Trutnov, Valašské 

Meziříčí, Jičín, Frýdek - Místek a Bratislava.   
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