
TISKOVÁ ZPRÁVA
NOC VENKU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
23. – 24. 11. 2017

23. listopadu 2017 se ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční již 4. ročník Noci venku. Jedná se o
jedinečnou benefiční  akci  na  podporu  osob bez domova,  jejímž  cílem je  bořit  mýty  a předsudky
s bezdomovectvím spojené, vybrat trvanlivé potraviny (formou vstupného) určené pro osoby v nouzi
a umožnit zažít  si  noc venku přespáním na veřejném prostranství.  Program začíná  v 18 hodin 23.
listopadu 2017 v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem a končí v 7,00 hodin 24. listopadu na
náměstí Václava Hanky společnou teplou snídaní, na kterou jsou zváni spáči, organizátoři, veřejnost,
vedení města, obcí a novináři. 

Program – výběr toho nejdůležitějšího: muzika, drobné odborné vstupy, diskuse, studentské filmy o
problematice bezdomovectví ve Dvoře Králové nad Labem, vyprávění poutníků Jana Duška a Petra
Hirsche;  ve  stanu  sebezkušenostní  aktivity,  na  náměstí  další  aktivity,  canisterapeutické  okénko,
příběhy klientů, výstava fotografií s tématikou bezdomovectví a chudoby.

Organizátory 4. ročníku Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem jsou již tradičně Pečovatelská služba
Města  Dvůr  Králové  nad  Labem  a  městské  kulturní  zařízení  Hankův  dům.  Partnery  akce  jsou
následující subjekty: město Dvůr Králové nad Labem, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky, Městská knihovna Slavoj, Jaroslav Janeček – ARPA – tiskárna, Střední škola informatiky a
služeb Dvůr Králové nad Labem, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, Technické služby města Dvora
Králové nad Labem, Pavel Hauser – Stavhaus, Společenství obcí Podkrkonoší, Obec Vítězná, MKInet, s.
r. o.,  Daniel Fiedor, Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov a Místní skupina ČCK Žacléř,
Katka a spol. pekařství s. r. o., Žižka Bohuslav – Sběrné suroviny, Šebrle s. r. o., Zvičinské uzeniny a
lahůdky, Green Day Revival, Camino na kolečkách, Coop Dvůr Králové nad Labem, družstvo, Martin
Frýzl, STŘEMCHA, z. s.,  Královédvorsko.cz, Krkonošský deník, Junák – český skaut, z. s. – Středisko
„Zvičina“ Dvůr Králové nad Labem, skupina historického šermu Legenda Aurea, MC Legion Veterans
Czech Republic - Division H, Hopiczech - výcvik psů a canisterapie. 

Problematika bezdomovectví je aktuální i v menších městech, jako je Dvůr Králové nad Labem. Proto
se již počtvrté ujímá realizace projektu i Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, která své
služby zaměřuje, kromě péče o seniory a zdravotně postižené, od roku 2010 právě na řešení otázky
bezdomovectví.  Nejprve zakládá azylový Dům Žofie, v roce 2013 také Noclehárnu. Organizace své
kroky dlouhodobě směřuje nejenom k samotné pomoci lidem, kteří se nacházejí na okraji společnosti
z důvodu chudoby a s tím související ztráty střechy nad hlavou, ale také k boření mýtů a předsudků
s touto problematikou spojenou a vytváření reálného obrazu sociálních služeb pomáhající lidem, pro
něž se ulice stala nechtěným domovem. Akci vnímá jako další krok k vyvolání celospolečenské diskuse
a změně pohledu místního společenství na bezdomovectví a hledání řešení.

V České republice se letos koná šestý ročník, Dvůr Králové nad Labem se účastní počtvrté. Třetího
ročníku Noci venku ve Dvoře Králové nad Labem se zúčastnilo více než 300 účastníků, na ulici přespalo
56 spáčů a vybralo se 1165 ks trvanlivých potravin. 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 9. 8. 2017
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