Milí sousedé,
děkujeme, že jste se přihlásili k organizování sousedské večeře a doufáme, že Evropský den sousedů využijete
k prožití příjemného večera a novým setkáním. Rádi bychom touto akcí a skrze vás podpořili sousedskou
sounáležitost v Plzni. Věříme, že s vaší pomocí se nám to společně může povést. Stačí jediné, oslovte a pozvěte
i své sousedy k společnému večeru u vašeho domu. Společně nachystejte program a připravte večeři, a pak už
si jen večer všichni společně užijte.
Přejeme vám všem hladký průběh příprav a vydařený Evropský den sousedů 2015,
s pozdravem
Soňa Rychlíková
manažerka projektu Evropský den sousedů

Eva Haunerová
produkční projektu Evropský den sousedů

1. Co vás čeká?
Příprava před akcí:
 pozvěte 14-10 dní předem své sousedy ke společné večeři,
 vyzvedněte si od nás v týdnu od 25.-29. 5. 2015 dárkový balíček, kde najdete materiály na výzdobu
vaší večeře, vouchery na odběr surovin a další podporu od našich partnerů,
 připravte doprovodný program dle vlastního vkusu – inspiraci najdete níže a na našem webu,
 pokuste se vybídnout všechny, ať se zapojí do přípravy akce třeba tím, že vymyslí hry pro děti, upečou
moučník nebo pomohou s přípravou a vyzdobením místa,
 k propagaci večeře využijte plakát, který si vyzvednete (součást balíčku) nebo stáhnete a vytisknete
z webu a doplníte konkrétní informace (kdy, kde, co, jak).
V den konání akce:
 označte místo konání večeře naším plakátem, který si vyzvednete nebo stáhnete a vytisknete z webu,
použijte ozdobnou girlandu, vlaječky z našeho dárkového balíčku.
 užijte si společný večer,
 zachyťte atmosféru večeře v malé fotoreportáži,
 buďte připraveni na případnou návštěvu našich dobrovolníků, fotografů, či médií, kteří akci budou
monitorovat,
 sdílejte své nápady a fotky z příprav i večera ve facebookové skupině Evropský den sousedů.
Po akci:
 pošlete 5 ks fotek z vaší večeře a několik vět jako závěrečné zhodnocení a doporučení do dalších let na
náš e-mail sousede@plzen2015.cz.

2. Inspirace
Co si kromě sousedské večeře připravit na setkání i další doprovodný program? Nechte se inspirovat. Bližší
informace najdete na našem webu v sekci Večeře – Inspirace.

3. Na registrované jméno a adresu si od nás můžete vyzvednout dárkové balíčky
Obsah balíčku:
 kupóny na nákup se slevou 20 % ve Farmářských obchodech (platné 25.-30. 5. 2015),
 kupóny na odběr koláče a chleba v pekařství Malinová (pouze 30. 5. 2015),
 kupóny na odběr mléka a kysaných mléčných výrobků společnosti Milknatur (platné 25.-30. 5. 2015),
 Křimické zelí značky Lobkowicz,
 překvapení z ležáckých sklepů Pilsner Urquell,
 uzeniny od společnosti Schneider,
 plakát pro označení sousedské večeře,
 samolepky, pexeso, větrník, ozdobná girlanda a vlaječky Evropského dne sousedů,
 propagační materiály společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a našich partnerů.
Počet balíčků na jednu registraci:
 obdarujeme Vás vždy 1 balíčkem pro daný počet osob,
 maximální odběr na jednu registraci / adresu jsou 4 balíčky.
Kde a kdy balíček vyzvednout:
 ve dnech 25.–29. 5. 2015 vždy v čase 16:00–18:00 h,
 v KD Peklo, Pobřežní 10, Plzeň-centrum, přízemí
Balíčky jsou určeny výhradně k podpoře sousedských večeří 30. 5. 2015 a budou vydávány pouze účastníkům,
kteří se registrovali a registrace jim byla zpětně potvrzena. Prosím, vezměte si s sebou občanský průkaz.

4. Aby vše proběhlo hladce, máme pro vás několik doporučení
Abychom předešli případným kolizím, oznámíme registrovaná místa sousedských večeří týden před akcí na
příslušných odborech radnic městských částí (ÚMO).
Výběr místa:
 vyberte ke společnému setkání místo mimo silnici a chodník tak, aby vaše konání nijak neblokovalo
motoristy ani chodce,
 nejlépe zvolte místo, které slouží ke shromažďování, jako je dětské hřiště, předzahrádka domu nebo
dvůr ve vnitrobloku.
Příprava a průběh:
 připravte pro své hosty směrovky na vaši akci (uvítání, šipky, označení vchodu),
 pokud použijete přívod elektrické energie, nepokládejte prodlužovací kabel přes cestu, zajistěte jej tak,
aby ho nikdo nemusel přejíždět (auto, cyklo) ani překračovat,
 zamyslete se, jak vyřešíte WC, v ideální variantě si na WC odskočí každý domů,
 mějte připravenou variantu pro případ nepřízně počasí (párty stany, prostory uvnitř),
 zajistěte si večerní osvětlení místa, abyste viděli i na závěrečné balení,
 připravte si deky pro případ, že se vám večírek protáhne, (slunce zapadá v cca 21.00 h),
 v případě rozdělávání otevřeného ohně, mějte připravený i prostředek k jeho rychlému uhašení,
nenechávejte oheň bez dozoru, na závěr akce oheň řádně uhaste,
 připravte si pytle na odpadky a úklidové náčiní pro případ nehody,
 pokud si objednáte kapelu, počítejte s několika židlemi navíc, přívodem elektřiny, pokud to kapela
vyžaduje, a zajistěte parkovací místo, pokud parkování u vašeho domu není samozřejmostí,
 pamatujte, že po 22.00 h je noční klid a ne všichni sousedi v okolí chtějí zpívat s vámi.
Upozornění Magistrátu města Plzně k akci Evropský den sousedů:
1.

Každý je povinen si počínat tak, aby jeho jednáním nedošlo ke škodě na majetku města nebo jiných
osob.
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Každý je povinen si počínat tak, aby jeho jednání neobtěžovalo hlukem či zplodinami z hoření jiné
osoby.
Každý účastník se chová tak, aby nezpůsobil škody na zdraví sobě ani ostatním účastníkům, dbá na
svou bezpečnost a zvláštní pozornost věnuje nezletilým osobám, které se akce zúčastní pouze
v doprovodu osob starších 18 let.
Všichni účastníci jsou v rámci grilování povinni dbát zvýšené ochrany zeleně na veřejných
prostranstvích, kde se akce koná, a neznečisťovat veřejná prostranství.
V rámci grilování je nutné použít pouze takové typy grilů nebo jiných podobných zařízení k tomuto
účelu určených, která disponují vlastním uzavřeným nebo ohraničeným topeništěm.
Je zakázáno zakládat nebo rozdělávat otevřená nechráněná ohniště na veřejných prostranstvích přímo
na zemi.
V rámci grilování je jako bezpečnostní protipožární opatření doporučeno mít připravenu nádobu
s objemem alespoň 10 l naplněnou vodou.
Po ukončení grilování jsou jeho účastníci povinni uklidit místo akce.

5. Kontakty
Mgr. Eva Haunerová
Produkční Evropského dne sousedů
+420 702 136 757
sousede@plzen2015.cz
www.evropskydensousedu.cz
Facebooková skupina Evropského dne sousedů - https://www.facebook.com/groups/265341983624303/
Facebooková událost Evropský den sousedů - https://www.facebook.com/events/1402723873367189/
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