Nadace
Via pečuje
o sousedské
vztahy

Letos můžete svoji sousedskou slavnost
registrovat také do projektu Nadace Via
Sousedský týden, který je otevřený pro celé
Česko. Chcete-li přidat svůj praporek na mapě
sousedských slavností, registrujte se na odkazu:
www.sousedskytyden.cz

25. 5. sobota
odpoledne

Nadace Via letos podpořila také EDS,
za což děkujeme!

Programová ohniska

Děkujeme všem partnerům
za pomoc a podporu!

25. 5. sobota
večer

Sousedské večeře

26. 5. neděle

Komentované procházky

Programová
ohniska
14.00 – 18.00

1. Sousedský jarmark aneb Pod střechou
je všední život barevnější

místo:
Kaznějovská 51, Plzeň 1 – Lochotín
pořadatel:	Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Vystoupení hudebních souborů, tanečních skupin,
sportovních klubů a kurzů ze sousedství, ukázka umění
sousedů a prezentace místních organizací a spolků,
velká hra pro děti a dospělé, kreativní dílny, burza rostlin.
Od 18 h pečení buřtů na ohni, hudbní doprovod.

2. Přijďte si hrát, přijďte na koláč

místo:
Bolevecká náves 2, Plzeň 1 - Lochotín
pořadatel: Farnost ECM Plzeň 1 – Lochotín
Dětský den - soutěžní stanoviště, hry, relax
na zahradě, Kniha hledá domov.

3. Dny Světlé 2019

místo:
ulice Karoliny Světlé, Plzeň 1 - Lochotín
pořadatel: Ledovec, z.s.
Program na ulici - občerstvení, hudba, tanec, zpěv, společná večeře.

4. Husovo náměstí ožívá pro děti
místo:
Husovo náměstí, Plzeň 3 - střed
pořadatel: Blízký soused, z.s.

Dětské atrakce na téma Cesta kolem světa, vystoupení
tanečních skupin Khamoro Plznatar a Paprsek.

5. Das Fest

místo:
sadový okruh, Plzeň 3 - centrum
pořadatel: Českoněmecký fond budoucnosti
čas:
14.00 – 22.00
Česko-německá sousedská slavost – hudební
a divadelní stage, soutěž ve válení slámy, kreativní
workshopy, diskuze o sousedství, gastronomie.

6. Evropský den sousedů v Mušce
místo:
K Sinoru 68, Plzeň 10 - Lhota
pořadatel: Muška

Workshop pečení chleba v kamenné peci, zahradničení, výroba
masek pro děti, modelování z keramické hlíny. Od 18 h vystoupení kapely Domácí násilí, pečení prasátka, posezení u ohně.

Pojďte se
seznámit
se svými
sousedy!
Využijte dvorek či hřiště a pozvěte své sousedy
ke společné večeři. Pokud jste se registrovali do
10. 5. 2019, odměnou Vám bude dárkový MAKRO
šek a možnost vybrat si vystoupení, které přijede
zahrát až před Váš dům. A pokud jste registraci
letos nestihli, pozvěte své sousedy jen tak :-).

Více o programu a podmínkách přihlášení
najdete na www.evropskydensousedu.cz

Komentované
procházky

Vstupenky je možné zakoupit přes portál
Plzeňská vstupenka za 70 Kč.
10:00 / Historie a současnost
Plzeňského rozhlasu
průvodce: Pavel Bouda 10:00
sraz: soutok Radbuzy a Mže ve Štruncových
sadech – rozhlasová pamětní deska

10:00 / Plzeň v roce 1348: Procházka
předhusitskou Plzní
průvodce: Filip Kasl
sraz: před budovou Západočeského
muzea v Kopeckého sadech 2

10:00 / Ze Světovaru na Homolku
průvodce: Miroslav Anton
sraz: Světovar - konečná stanice tramvaje č. 2

14:00 / Plzeňský architektonický
manuál (PAM): Východní Předměstí
průvodce: Petr Klíma
sraz: Jiráskovo nám. 30 (před kostelem
Panny Marie Růžencové)

14:00 / Bezovka: Místo s hvězdou v srdci
průvodce: Václav Cinádr
sraz: před českobratrským kostelem Mistra Jana Husa,
Němejcova 2

