Pozvěte sousedy ke společné večeři, zapojte se do oslav
Evropského dne sousedů v Plzni!
Zapojte se v sobotu 30. května 2015 do Evropského dne sousedů přímo před vaším domem.
Využijte dvorek či hřiště a pozvěte své sousedy. Buďte kreativní nejen co se týče přípravy
jídla, ale i doprovodného programu. Plzeň 2015 vaše úsilí podpoří dárkovým balíčkem
a hudebním vystoupením, budete-li chtít.
Jak se přihlásit?
•
•

Přihlaste se do 15. 5. 2015 na sousede@plzen2015.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte své jméno_soused.

V e-mailu dále uveďte:
• celé jméno kontaktní osoby,
• telefon,
• e-mail,
• adresu, na které plánujete sousedskou večeři uspořádat.
• Pokud se jedná o veřejný prostor (chodník, hřiště apod.), přiložte nákres umístění vaší
večeře do mapy. O oznámení záboru veřejného prostoru na příslušné ÚMO se
postaráme za vás.
Možná podpora od nás:
• hudební nebo divadelní vystoupení, kouzelnická šou nebo něco dalšího (nabídka se
odvíjí od konkrétních přihlášek vystoupení). Mezi 1. – 15. 5. 2015 vám rozešleme
nabídku a do 17. 5. 2015 budete mít možnost si z ní vybrat dle svého vkusu. Zn.
rychlejší vyhrává.
• dárkový balíček skládající se ze surovin, které můžete využít při přípravě večeře,
a z drobných propagačních předmětů.
Inspirace pro vaši večeři:
povídání – setkání – pohoda – radost – aktivity na koleně – bazar na dvoře – piknik před
domem – výměna knih – kulinářské soutěže – výstava kaktusů – společné tvoření – zpívání
u ohně – stolování – společné pletení – závod do vrchu – kino – improvizované soutěže nejen
pro děti – pouliční sporty – setkání nad rodinnými fotografiemi – plánování společných aktivit
Informační schůzka
Pokud se chcete dozvědět více informací osobně, přijďte ve středu 6. 5. 2015 v 18 h do
KD Peklo (Plovární 10), kde se vám budeme věnovat.
Více informací na www.evropskydensousedu.cz.
Těšíme se na vás!
Tým Plzeň 2015
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