Tisková zpráva
Evropský den sousedů tentokrát v červnu
Tradiční květnová akce je od roku 2014 příležitostí pečovat o dobré sousedské vztahy. Letos proběhne z
důvodu pandemie již podruhé o měsíc později, tedy poslední červnový víkend 25. - 27.6. Nabídne
program pro veřejnost v programových ohniscích, sousedské večeře i komentované procházky.
Programová ohniska - 3 místa, kde lokální organizace připravují program pro veřejnost.
V pátek 19.6. odpoledne ožije v předstihu první z nich na Husově náměstí v režii organizace Blízký
soused, z.s. Od 14h je připraven program tradičně zaměřený na Den zdraví s doprovodnými aktivitami
pro děti, od 16h pak zahraje romská kapela Le Čhavendar.
O týden později, v pátek 25.6. nabídne druhé programové ohnisko v Luftově zahradě v Doudlevcích
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s. Pro děti jsou připraveny pohybové a tvořivé aktivity a hry,
mohou si vyrobit památeční placku nebo se vyfotit ve fotokoutku. Ti starší mohou luštit hádanky a kvízy
umístěné po celé zahradě. V 17h zahraje Divadlo jednoho Edy dvě krátké pohádky: Jak sloni k chobotu
přišli a O nepořádném křečkovi. Večer zakončí oheň a společné opékání buřtů.
Do Kaznějovské ulice zve tradičně Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., které plánuje
program na sobotu 26.6. V 15h startuje Sousedská cesta pro děti, od 16h pak začíná komponovaný pořad
Stanislava Juríka a jeho hostů, moderátorů Českého rozhlasu. Program doprovodí hudbou Švejkovo c.k.
TRIO a tancem taneční skupina ADETO. Vystoupí také sólisté sboru Andílci pod vedením Jany Marie
Korbelové. V 17:30 se mohou děti těšit na představení pražského Studia Damúza Jakoubkovo splněné
přání. V 18h budou připraveny buřty a oheň za doprovodu country písní Old Boye Ladislava Šimona.
Sobotní večer je vyhrazen sousedským večeřím. "Pojďte se opět potkávat se svými sousedy." tímto
sloganem lákal pořadatel, DEPO2015, k zapojení. Do konce května se registrovalo 1 000 Plzeňanů na
téměř 40 adresách.
"Ve srovnání s předchozími ročníky se sice registrovalo adres méně, těší nás ale, že i přes pandemickou
situaci mají lidé opět chuť se setkávat a Evropský den sousedů je pro ně vítanou příležitostí."
uvedla Soňa Rychlíková, produkční projektu.
Pokud svoji adresu Plzeňané zaregistrovali do konce května, stávají se se součástí webové mapy večeří a
mohou vybírat z nabídky vystoupení, která přijedou zahrát až před jejich dům. V nabídce jsou plzeňské
kapely a také dětská představení od pražského studia Damúza, které s EDS spolupracuje již poněkolikáté.
Díky podpoře Nadace Via zahraje na šesti adresách i letos. "Krom Nadace Via patří poděkování také
dalším stálým podporovatelům. Těmi jsou město Plzeň a Pilsner Urquell který sousedské skupiny i v
tomto roce podpoří plzeňským pivem", shrnuje dále Soňa Rychlíková.
Na neděli 27.6. jsou připraveny dvě komentované procházky, které pro EDS zajišťuje spolek Skrytá
Plzeň, z.s. Od 10:00 provede Předhusitskou Plzní roku 1348 Filip Kasl, od 14:00 pak představí Petr
Klíma v rámci Plzeňského architektonického manuálu (PAM) Doubravku. Procházky jsou jedinou
zpoplatněnou částí programu, vstupenky je možné zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka za 70,- Kč.
O hygienických podmínkách a pravidlech setkávání, která budou platit v době konání, budou účastníci
informováni dle aktuální situace v týdnu před akcí.
Více o programu i podmínkách registrace na www.evropskydensousedu.cz
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