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Milí čtenáři, milé čtenářky,

 

naším cílem je podporovat ty, kteří se 

snaží udělat něco dobrého pro místo, 

kde žijí, a kteří chtějí spojit své sousedy 

a sousedky pro dobrou věc. A jsme rádi, 

že se chcete k těmto lidem přidat! 

 

Na dalších stránkách najdete tipy, jak 

uspořádat sousedskou akci, které jsme 

za 19 let naší činnosti nasbírali od 

inspirativních lidí, kteří takové akce 

pořádají a oživují tak svá sousedství. 

 

Přejeme vám, ať si organizaci sousedské 

akce užijete a máte z ní dobrý pocit. 

 

Vaše Nadace Via

 

 

 



1.   HODUJTE
Láska 

- i ta sousedská - 

prochází žaludkem! 

Pozvěte sousedy a sousedky na společné grilování. 
 

Přichystejte společnou snídani u vás ve vnitrobloku, v parku nebo na 

návsi.
 

Součástí akce může být soutěž o nejlepší bábovku, nakládaný 

hermelín nebo třeba pomazánku.

 

Doneste sousedovi nebo sousedce kousek bábovky nebo přebytky 

z vaší zahrádky, udělá jim to jistě radost. 
 

Oslovte místní pekařku, řezníka nebo farmářku a do akce je zapojte - 

mohou vám darovat své výrobky, na kterých si společně pochutnáte. 



2.   ZVELEBUJTE

Osázejte společný záhonek před domem nebo ve vaší ulici.
 

Natřete nebo opravte místní lavičku, kam si budete moct chodit 
posedět a poklábosit. 
 

Vyrobte hmyzí domeček, ptačí budku nebo krmítko a někam je 

umístěte, aby z nich měli radost ptáci, hmyz i vy.  

 

Postavte kompostér na bioodpad a dejte ho do vašeho vnitrobloku.

 

Opravte rozpadající se křížek u cesty nebo vysázejte lipovou alej. 
 

Vyrobte tabuli nebo nástěnku, kterou umístíte do průchodu vašeho 

domu nebo třeba na náves, a kam budete vyvěšovat zajímavé 

informace, vzkazy pro sousedy a pozvánky na akce. 

 

 

Společná práce 

stmeluje!



3.   SDÍLEJTE

Sdílejte přebytky ze své zahrádky nebo vajíčka od domácích slepic. 

 

Nabídněte svému sousedovi nebo sousedce k zapůjčení vrtačku, 

štafle, prášek do pečiva, cukr...prostě cokoliv zrovinka potřebuje.

 

Poproste místní kavárnu, zahradnictví nebo pekařství o dar pro vaši 
akci. 
 

 

 

 

Sdílení všechny 

smutky zahání! 



4.   OSLAVUJTE

Využijte tradic vašeho regionu a seznamte s nimi vaše děti a ty, kteří 
se nově přistěhovali do vaší obce.  

 

Obnovte zaniklé slavnosti nebo založte nové. 

 

Má váš soused či sousedka narozeniny nebo se jim povedlo něco 

nevídaného? Připravte jim oslavu, na kterou pozvete všechny z okolí.
 

Uspořádejte veselici v místním domově pro seniory. 

 

 

 

 

Sláva, nazdar,
sousedství! 



5.   UŽÍVEJTE SI

Uspořádejte společné čtení z oblíbených knih pro děti. 
 

Tvořte - z papíru, odpadu, přírodních materiálů, čehokoliv. 

A pak uspořádejte výstavu! 

 

Zpívejte a tančete!

 

Sportujte – můžete uspořádat sousedský turnaj ve fotbale
nebo v kuličkách. 

 

 

 

 

Nápadům na akce 

se meze nekladou!



6.   POMÁHEJTE

Uspořádejte benefiční akci pro někoho ve vašem okolí, kdo neměl 
v životě tolik štěstí jako vy - můžete vybrat peníze třeba na nákup 

nového invalidního vozíku.

 

Navštivte místní domov pro seniory a povídejte si s místními 
obyvateli. 
 

Navařte teplou polévku nebo udělejte sbírku oblečení a rozdejte je 

lidem bez domova.

 

 

 

 

Dělat dobro 

je zábava!



JAK MŮŽE VYPADAT 

SOUSEDSKÁ AKCE? 

Snídaně v parku nebo na návsi

Sousedská grilovačka

Maškarní rej masek 

Soutěž o nejlepší koláč, polévku, marmeládu...

Odpoledne s hudbou

Ať uděláte 

jakoukoli akci, 
hlavní je se u toho 

dobře bavit! 

Veselice na návsi

Sportovní utkání

Guerilla gardening aneb zakládání pouličních záhonků

Společné čtení pohádek

Výtvarné nebo rukodělné dílničky

Založení lipové aleje

Úklid černé skládky



JAK AKCI 
NAPLÁNOVAT! 

1)   Zeptejte se sousedů a sousedek, co by rádi podnikli. 
 

2)   Sbírejte nápady, co můžete udělat a společně  

       rozhodněte, jakou akci chcete zorganizovat. 
 

3)    Spojte síly, vytvořte tým a rozdělte si úkoly – je    

       dobré si vytvořit list úkolů a rozdělit si je tak, abyste 

       vše včas stihli.
       Na další stránce jednu takovou tabulku najdete.

 

4)   Začněte včas s přípravou samotné akce.

 

5)    Komunikujte a využijte všech kanálů ve vaší obci – 

        místní časopis, nástěnku na návsi, výlep v hospodě, 

        osobní pozvání, facebookovou stránku obce i   
        vašeho spolku, letáčky do poštovních schránek... 

        mapu sousedských akcí na stránce 

        www.sousedskytyden.cz, letáčky do poštovních    

        schránek...

 

6)    Začněte v malém. Pokud máte málo zkušeností 
       s organizací akcí, nemusíte rovnou pořádat sousedský 

       festival. Úplně stačí, když se potkáte se sousedy a    

       sousedkami u společného táboráku. 

UŽIJTE SI 
TO SPOLEČNĚ!




