JARO
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VÍKEND
OTEVŘENÝCH
ZAHRAD
9.–10. 6. 2018

jiraskovonamesti.plzen.eu

PŘEDSTAVENÍ ČISTOPISU
STUDIE ARCHITEKTY

VÍKEND OTEVŘENÝCH
ZAHRAD

17. 5. 2018 / 16:30–19:00
park na Jiráskově náměstí v Plzni

9. 6. 2018 / 9:00–17:00
10. 6. 2018 / 10:00–16:00
klášterní zahrada na Jiráskově
náměstí v Plzni

Prezentace dopracované verze studie,
diskuse s architekty i organizátory
a vycházka s odborníky přímo v terénu
na témata, která Vás budou zajímat
(např. celková koncepce, doprava,
zeleň…). Součástí akce je i výstava
k architektonickému řešení.

Výstava bylinek v klášteře, vystoupení
školního sboru, komentované prohlídky
zahrady s přednáškou o léčivých bylinách,
kreativní dílna, bylinná čajovna.

EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ

jiraskovonamesti.plzen.eu

26. 5. 2018 / 15:00–21:00
park na Jiráskově náměstí v Plzni

Akce jsou součástí projektu
Obnova Jiráskova náměstí
a klášterní zahrady v Plzni.
Mokrá varianta na místě zajištěna.

Program:
15:00 / zahájení a vernisáž žákovských
návrhů předškolí Masarykovy ZŠ
15:30 / street gardening /
pouliční zahradničení*
16:30 / Beránci
(pěvecký sbor Masarykovy ZŠ)
17:00 / začátek společného vaření
pivní „klášterní“ polévky
17:30 / street gardening /
pouliční zahradničení*
18:30 / sousedská večeře s živou hudbou
20:30 / ohnivý tanec Lukrécie von Asche
* společné osázení květinového záhonu
v parku pod vedením odborníků
Doprovodné aktivity:
průběžně: půjčovna sportovních
potřeb a her, stánek Klubu chytrého
hraní Rubikon, obří bublifuk, houpací
sítě, čajový koutek, občerstvení
18:00–19:00 / mše svatá
17:00–21:00 / grilování
Suroviny na grilování i jakékoliv další
dobroty na společný stůl vítány! Doplňkové
občerstvení bude k dispozici.

