
Spřátelené akce:
Sochařské sympozium 
SUPŠ Zámeček / Křižíkovy sady

Živá ulice / 
Šafaříkovy a Křižíkovy sady

program 22.6.:

Proluka

15:00-15:30  
Buchty a Loutky: 
pohádka Žabák Valentýn

17:00-17:30   
Buchty a Loutky: 
pohádka Neposlušná kůzlátka

9:00-20:00     
Buchty a Loutky: 
Psycho Reloaded Inspiral Garden

20:00-22:00  
Gadjo.cz & Swing Busters Prague:  
Swingová tančírna

program 23.6.:

Proluka

15:00-15:30   
Buchty a Loutky: 
pohádka Tři malá prasátka

17:00-17:30  
Buchty a Loutky: 
pohádka Zlatá husa

Plzeň 2015
Evropské hlavní
město kultury w
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Anglické nábřeží a Kopeckého sady

Velká voda sice letos nedovolila 
oživit náplavku, pohodu 
a prázdninovou atmosféru 
si na břehu Radbuzy můžeme 
užít stejně! Přijďte v pruhovaném 
a přispějte tak k novému českému 
rekordu!

22/06/2013

Zažij 
korzo 
jinak!
Den Meliny Mercouri 

Mediální partneři:

Pořádá:

Partneři:

Za podpory:

www.mesicmelinymercouri.cz
www.zivaulice.eu
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STÁNKY

1. Animanie 
SCI-FI na plovárně - otevřená animační dílna 
pod lektorským vedením zkušených animátorů 
pro malé i velké. Součástí 
je i plackovací dílna.

2. Autobus linka 2015
14:00 -19:00 výtvarné dílničky, 
14:00 Kašpárkovo varieté - pásmo loutkových 
výstupů pro děti
16:00 Don Šajn - loutková klasika 
pro děti i dospělé
20:15 Viktorka na Řípu - autorská hra o pouti 
na Říp, kterou k poctě svatého Jiří vykonali 
hráči Viktorie Plzeň pod vedením moudrého 
trenéra Vrby

3. Bytové studio POINT
Interiérové poradenství a architektonické kon-
zultace s designérem a architektem.

4. Cultura Africa 
Výroba afrických šperků, ochutnávka afrických 
pokrmů, výstava fotografií ze Sierra Leone.

5. Diakonie ČCE - místo, kde darující bude 
zároveň obdarovaným, místo kde děti pomáhají 
dětem.

6. Jana Smetanová
Výtvarná dílnička. Přijďte si s dětmi vyrobit 
vlastní větrník, který vám ozdobí okno 
nebo zahradu.

7. Domus-centrum pro rodinu
Vzkazy v láhvi - Přijďte si popovídat se zlatou 
rybkou, vylovit si přání a zároveň druhému 
něco hezkého popřát.

8. Klub Strážných andělů - dobrovolníků 
spolupracujících s projektem Plzeň - Evrop-
ské hlavní město kultury 2015.
Infostánek, soutěžní kvízy, prostor pro vstup 
do klubu a setkání s ostatními členy.

9. ENVIC, o.s.
První galerie a vertikální zahrádka, do které se 
nechodí, ale pluje! 
(Ruší se v případě nepřízně počasí.)

10. Fotoklub Plzeň, o. s.
Výstava fotografií členů fotoklubu a fotografo-
vání návštěvníků v improvizovaném studiu.

11. Integrovaná střední škola živnostenská 
Plzeň
Přijďte se nechat zdarma zkrášlit a ostříhat!

12. Jan Morávek
Divadelní Dada střelnice pod vedením trpělivé-
ho lektora.

13. Kredenc
Sítotisková dílna k potisku trik i jiného textilu 
originálními motivy.Čisté triko k potisku bude 
možné na místě zakoupit nebo donést vlastní.

14. Loutky bez hranic
Otevřená výtvarná dílna výroby loutek a tali-
smanů.Každou celou hodinu možnost zahrát 
si s vytvořenými loutkami divadlo o řece 
Radbuze a pohádkových bytostech, které žijí 
kolem ní.

15. Lazariánský servis Plzeň
Povídání o životě jednotlivých generací 
na Plzeňsku, představení umělecké tvorby 
průřezem jednotlivých generací.

16. Lions Club Plzeň Bohemia
Kavárna dámského lionského klubu LC Plzeň 
Bohemia  s výbornými zákusky.

17. Pavel Trnka
Otevřený kurz figurální kresby , malby, ilustrace 
a komiksu, prezentace nového komiksového 
časopisu Caves.

18. Peramost
Pouliční galerie křídových automatických 
kreseb, nekonečná pastelková kresba na téma 
Místo, kde bych chtěl žít.

19. MC Plzeňské panenky
Duševní ozdravovna - budeme společně plést, 
povídat si a užívat daného okamžiku.

20. Ponton, o.s.
Představení činností Pontonu, aneb Co a Jak 
dělá neziskovka pro děti a mládež.Volnočasový 
klub - malování, povídání, fotbálek, beatbox.

21. Rubikon - Klub chytrého hraní, PlayWisely, 
Centrum výtvarných kurzů
PlayWisely®–moudré hraní pro děti 
od 4 měsíců do 6 let.

22. Společný obraz
Další ze série společných obrazů  malovaných 
plzeňskými malíři.

23. Tech Draw
TechDraw Office Vám předvede  malování 
na textil a kreativní tvoření.

24. Země lenochů ve spolupráci s Českým 
rozhlasem, který letos slaví 90. výročí.
Půjčovna mobilních sluchátek, která nabíd-
nou 90 minutových her a ochutnávku pořadů 
Českého rozhlasu Plzeň.

25. Pavel Černý
Výstava cyklu MOŘE -15 dřevěných soch, 
ukázka řezbářské tvorby motorovou pilou 
na místě. 
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NÁBŘEŽÍ RADBUZY
21:30 - 22:00 Pusťte to k vodě!
unikátní 60 metrová projekce 
promítaná do koryta řeky Radbuzy 
vytvořená ve spolupráci J. Příhody 
(Animánie), L. Kellnera (UUD ZČU) 
a Dj Frikyho

CUBE DANCE STAGE
14:00 - 16:00 PILSEN LIVE! - 
POPPIN MASTERS
vystoupení, workshopy, soutěže 
ve street dance

16:00 - 19:00 CUBE street 
dance battle
národní soutěž ve street dance - 
Hip Hop, House Dance, Popping

17:00 vyhlášení postupujících 
CUBE street dance battle
18:00 Agentura DOBRÝ DEN 
pokus o vytvoření českého 
rekordu v co největším počtu 
lidí v pruhovaném svršku
19:15 - 20:00 Canticorum 
koncert smíšeného pěveckého 
sboru

Burlesque
20:15 - 21:30 Burlesque
koncert šantánové kapely

TANČÍRNA U KONZERVATOŘE
14:00 - 15:00 
Kapela 35. pěšího pluku 
k poslechu a především k tanci

15:00 - 15:30 Centrum Tance
vystoupení pole dance show, 
samba, dětská zumba, orientální 
tanec

15:30 - 15:45 Integrovaná střed-
ní škola živnostenská Plzeň
módní show mladých návrhářek 
z ISŠŽ Plzeň

15:45 - 16:00 Balet o.s.
dětská taneční vystoupení

16:00 - 17:00 Totem RDC
k poslechu a především k tanci

17:00 - 17:30 Paprsek
taneční mozaika

17:45 - 18:00 Fábrica Flamenca
ohnivé flamenco v podání plzeň-
ských tanečnic

18:00 - 19:00 Konzervatoř Plzeň 
/ Zuzančino tajemství
komická opera v  nastudování 
studentů pěveckého oddělení 
Konzervatoře Plzeň pod režijním 
vedením Dominika Beneše

20:00 - 22:00 Pilsen Ragga
reaggae chill out

21:00 - 21:30 Žonglér, o.s.
žonglérská exhibice

26. Půjčovna lodiček
Vypůjčte si lodičku a dotkněte 
se řeky Radbuzy.
(Ruší se v případě nepřízně počasí.)

27. Kulturní a okrašlovací spolek - KOS
Kratochvilný automat - divadelní automat 
na příběhy pro netrpělivé.

28. Rotary club Plzeň
Prezentace organizace a prodej drobných 
upomínkových předmětů – výtěžek bude 
poskytnut Domovu pro osoby 
se zdravotním postižením „Nováček“.

OBČERSTVOVNY

1. JAGANNÁTH
Vegetariánské dobroty

2. ANDĚL CAFÉ
Bagety, Bernard

3. ŠACH MAT
Česká kuchyně, Pilsner Urquell, Kofola

4. SERAF
Čajovna

5. ISIS
Cukrárna

6. RED BULL LOUNGE
Bar

VÝSTAVY

V1. Nábřeží a náplavka - výstava instalova-
ná na nábřeží řeky Radbuzy.
Výstava o historii, inspiraci a možnosti využití 
tohoto unikátního městského území, vytvořená 
ve spolupráci ZČM, Archivu města Plzně, k svě-
tu, o.s. a projektu Pěstuj prostor společnosti 
Plzeň 2015, o.p.s.

V2. Území OD Inwest na historických plá-
nech a dobových fotografiích.
Výstava vytvořená v roce 2012 v rámci DMM 
ve spolupráci ZČM a Archivu města Plzně
a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. 

Změna programu a stanovišť vyhrazena.           
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