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5plus2 

„Člověka už teď nikde nechtějí“ 
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Bruntálský a krnovský deník 

Nocleženky jsou dárkem na přespání pro lidi bez domova 
20.1.2017    Bruntálský a krnovský deník    str. 3   Zprávy/Z regionu 

    (dab)    Armáda spásy     
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Katolický týdeník 

Nikdo nemusí skončit na mrazu 
17.1.2017    Katolický týdeník    str. 1   Diecézní zpravodajství 

    VÁCLAV ŠTAUD    Armáda spásy     

Brněnská diecéze 
 
Je večer, úterý 10. ledna, město pátým dnem svírají teploty hluboko pod bodem mrazu. 
 
Pracovníci Diecézní charity Brno už zavřeli nízkoprahové centrum pro lidi bez domova otevřené pro ně přes den. 
Jiné zařízení, azylový dům, se zatím zcela zaplnilo a také všechna lůžka charitní noclehárny jsou využita. 
Posledním místem, kam je nyní možné se ještě ukrýt, jsou noční krizová centra. 
 Charitní brána na Bratislavské ulici se bezdomovcům otevře úderem 21. hodiny, kdy se před ní choulí 
desítky prochladlých zájemců. Nečeká je postel, jen židle u stolu nebo kus lepenky na podlaze. Mohou ale využít 
toalety, uvařit si horký nápoj a hlavně tu budou do rána v bezpečí. „Kapacitu třiceti osob nelze příliš překročit, ale 
nikdo nemusí skončit venku. Na tom účinně spolupracujeme s Armádou spásy a městským centrem sociálních 
služeb. Před dvěma dny umrzl v Brně mladý člověk. Prý to byl Slovák, který o nás asi nevěděl,“ uvádí s lítostí 
vedoucí těchto charitních služeb Petr Šimon. 
 V nočním centru má dnes asistenční službu zkušený Michal Scherhaufer. U klientů má respekt, řadu z nich 
zná jménem, někdy zná i důvod, proč zamířili ke dnu společnosti: „Smutný pohled je hlavně na mladé lidi, které 
nezadržitelně ničí drogy a alkohol. A jak jich přibývá! Charita se snaží je pozvedat, nabízí řadu dobrých možností, 
často marně. Tady jsou ale hodní a vděční, vždyť venku je kromě mrazu čekají i útoky krutých lidí. Oni jsou totiž ve 
svém smutném údělu většinou velmi bezbranní,“ konstatuje Michal Scherhaufer. 
 V uplynulých mrazech se Diecézní charita Brno každý den různým způsobem postarala asi o 130 lidí bez 
domova. Za loňský rok napočítali plných dvacet tisíc takových služeb. A klientů, kteří většinou přicházejí 
opakovaně, bylo loni celkem 1 100. „Ještě v tomto roce by měla mít charita v Brně terénní službu, která bude další 
takové lidi, často trpící psychickými zábranami, vyhledávat a pomáhat jim,“ zdůrazňuje Petr Šimon. 
 
Foto popis| Někdo zůstane v noci na židli, jiný se natáhne na čistou podlahu. Charita ale pro všechny znamená 
teplo a bezpečí. 
Foto autor| Snímek autor 
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Mělnický deník 

Daruj kabát bezdomovcům, vyzývají lidé 
14.1.2017    Mělnický deník    str. 2   Mělnicko/Zpravodajství 

    JANA KAŠPAROVÁ    Armáda spásy     
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Moravskoslezský deník 

V ostravské ČSSD to vře! Vrcholí boj o předsedu (a prý i o účast na sjezdu) 
16.1.2017    Moravskoslezský deník    str. 2   Zprávy 

    RADEK LUKSZA    Armáda spásy     
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Opavský a hlučínský deník 

Nocleženky by se mohly v Opavě objevit už letos 
19.1.2017    Opavský a hlučínský deník    str. 3   Zprávy/z regionu 

    (dab)    Armáda spásy     
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Právo 

V Brně zima zabila již dva bezdomovce 
18.1.2017    Právo    str. 10   Jižní Morava - Vysočina 

    Vladimír Klepáč    Armáda spásy     
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Pražský deník 

Povánoční bilance. Organizace vyhodnocují charitativní sbírky 
19.1.2017    Pražský deník    str. 3   Praha/O čem se mluví 

    JANA KAŠPAROVÁ    Armáda spásy     
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Šumperský a jesenický deník 

Nemocné bezdomovce ubytují v Šumperku 
17.1.2017    Šumperský a jesenický deník    str. 1   Titulní strana 

    HANA KUBOVÁ    Armáda spásy     
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Týdeník Krnovské noviny 

Bezdomovec si ustlal na půdě 
17.1.2017    Týdeník Krnovské noviny    str. 7   Krimi 

    (mai)    Armáda spásy     
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