
Dne 4. dubna 2018 ve 12 hodin proběhne ve Venuši ve Švehlovce slavnostní ukončení a předání sbírky 

hygienických potřeb organizaci Jako doma, která pomáhá ženám bez domova. Akci zahájí v pravé poledne 

„work in progress“ z chystaného představení CO ČUMIŠ?! II - SECURITY REPORT, které bude mít svou 

listopadovou premiéru opět ve Venuši. Celé události se zúčastní zástupkyně Jako doma – terénní pracovnice, 

peerky (patronky s vlastní zkušeností s ulicí) a hlavně klientky. Nebude samozřejmě chybět ani tým Venuše. 

 

Celý březen měli diváci možnost vzít s sebou na představení vložky, tampóny, ale i kosmetiku nebo volně prodejné 

léky a zanechat je ve foyer. Barbora Šupová přibližuje smysl sbírky: „Nápad přišel při přípravě divadelního festivalu 

Venušiny dny, který se soustředí na ženské umění. Jsou mezi námi takové ženy, pro které je návštěva divadla 

obrovský luxus. Rozhodli jsme se jim jejich „venušiny dny“ trochu ulehčit. A protože všechny ženy vědí, jaké to je 

dostat menstruaci a nemít u sebe tampon nebo vložku, vsadili jsme na menstruační solidaritu!“ 

 

Příchozí uvidí pohromadě všechny věci, které se podařilo shromáždit ve Venuši, a zároveň budou mít příležitost stát 

se prvními diváky chystaného divadelního art-brut projektu CO ČUMIŠ?! II - SECURITY REPORT, který bude mít 

svou listopadovou premiéru opět ve Venuši. Inscenace vychází z osobních zkušeností, intenzivního pocitu nejistoty 

během života na ulici, a především z autentického pohledu žen bez domova na prostředí ubytoven a sociálního 

bydlení. Zkoumá specifika fenoménu domova: co definuje "domov"? Je možné cítit se "doma" i v anonymním 

prostředí přechodných ubytoven? Je možné cítit se "doma" na ulici? Premiéra proběhne v listopadu 2018 v rámci 

čtvrtého ročníku festivalu sociálního umění Případ pro sociálku. 

 

„Je úžasné, kolik toho lidé přinesli. Tak velký zájem jsme nečekali a chceme touto formou poděkovat všem, co se do 

sbírky zapojili. Zároveň nám přijde důležité upozornit i na problémy, se kterými se potýká samotná organizace Jako 

doma. Vysoký nájem, nejistá budoucnost..“ vysvětluje Alena Julie Novotná z Venuše ve Švehlovce. Po zhlédnutí 

ochutnávky z připravovaného představení je možné se i se sbírkou přesunou do Karlína a prohlédnout si prostory 

denního centra. 

 

Nejde o první spolupráci Venuše ve Švehlovce s Jako doma, už loňský ročník festivalu sociálního umění Případ pro 

sociálku 2017 se (mimo jiné) konal také v prostorách Jídelny kuchařek bez domova. Jako doma v současnosti 

navštěvuje pravidelně přibližně padesát žen v sociální tísni a s dalšími desítkami žen přicházejí každý den do styku 

pracovnice v terénu. Těmto ženám byla sbírka určena, nicméně přijít do komunitního centra mohou všechny, které se 

ocitly v nouzi. A lidé, kteří chtějí pomáhat i po zbytek roku, mohou i nadále přispívat hygienickými potřebami nebo 

oblečením přímo v komunitním centru na adrese Jako doma, Pobřežní 299/8, 186 00 Praha 8, Karlín 

 

Přispět je možné i bankovním převodem. 

- pro platby v CZK v ČR 2200262792 / 2010 

- pro platby v EUR v SR 2200262792 / 8330 

 

Děkujeme. 

 

Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3 


