
PLZEŇ 1945 – ROZPIS PROGRAMU 
Slavnosti svobody 6. – 8. května 2016 

 

Pátek 6. května 

Selský dvůr 
v Bolevci, 

„U Matoušů“ 
 

9.00 – 20.00 

PLZEŇ 1945 
Prezentace dobového vojenského života vojáků americké 
2. pěší divize a života civilního obyvatelstva. Vojenský štáb, 
polní obvaziště, stanoviště vojenské policie a mnohé další. 
Vlastní kulturní program. Blíže na www.plzen1945.cz. 

9.00 – 15.00 
Školní exkurze - vzdělávací program pro žáky a studenty škol, 
nutná rezervace na www.plzen1945.cz. 

Křižíkovy sady 
 

9.00 – 20.00 

PLZEŇ 1945  
Prezentace dobového vojenského tábora americké 16. obrněné 
divize americké armády z května 1945. Fungující tábor, polní 
dílny a rozmanitá vojenská technika americké armády. 

Patton Memorial 
Pilsen, Pobřežní 

ul. 
9.00 – 17.00 Doprovodný program muzea. 

Sobota 7. května 

Selský dvůr 
v Bolevci, 

„U Matoušů“ 
 

9.00 – 20.00 

PLZEŇ 1945 
Prezentace dobového vojenského života vojáků americké 
2. pěší divize a života civilního obyvatelstva. Vojenský štáb, 
polní obvaziště, stanoviště vojenské policie a mnohé další. 
Vlastní kulturní program. Blíže na www.plzen1945.cz. 

15:45 Zastávka Ride of Freedom na Bolevecké návsi. 

17:00 Přehlídka dobové módy z let 1930-1945. 

Křižíkovy sady 
 

9.00 – 20.00 

PLZEŇ 1945  
Prezentace dobového vojenského tábora americké 16. obrněné 
divize americké armády z května 1945. Fungující tábor, polní 
dílny a rozmanitá vojenská technika americké armády. 

sady 
Pětatřicátníků – 
Bolevec – Lobzy 

– náměstí 
Republiky 

15:00 – 18:00 

Ride of Freedom 
Průjezd vojenských historických vozidel s válečnými veterány a 
setkávání s veřejností. Součástí jízdy bude několik zastávek 
v jednotlivých částech města. 

15:30 Zastávka na Bolevecké návsi 

Plzeň 10:00 – 18:00 

Soutěž „Z Normandie do Plzně“ 
Soutěž pro širokou veřejnost, vhodné i pro rodiny s dětmi. Hra 
prověří fyzické a vědomostní dovednosti soutěžících. Trasa 
stanovišť provede účastníky od náboru do armády, přes invazi 
v Normandii, boje v Ardenách a na Rýnu, až k osvobození 
Plzně. 

Patton Memorial 
Pilsen, Pobřežní 

ul. 
9.00 – 17.00 Doprovodný program muzea. 

Neděle 8. května 

Selský dvůr 
v Bolevci, 

„U Matoušů“ 
 

9.00 – 18.00 

PLZEŇ 1945 
Prezentace dobového vojenského života vojáků americké 
2. pěší divize a života civilního obyvatelstva. Vojenský štáb, 
polní obvaziště, stanoviště vojenské policie a mnohé další. 
Vlastní kulturní program. Blíže na www.plzen1945.cz. 
 

Křižíkovy sady 
 

9.00 – 18.00 

PLZEŇ 1945  
Prezentace dobového vojenského tábora americké 16. obrněné 
divize americké armády z května 1945. Fungující tábor, polní 
dílny a rozmanitá vojenská technika americké armády. 

náměstí 
Republiky 

13.30 – 14.30 
Přehlídka dobové módy z let 1930-1950 a uniforem z května 
roku 1945. 

Patton Memorial 
Pilsen, Pobřežní 

ul. 
9.00 – 17.00 Doprovodný program muzea. 

Nábřeží řeky 
Radbuzy, 

naproti DEPO 
2015 

11.00 Vojensko-historická ukázka bojů z konce války. 

 

 
Doprovodný program 
 

Plzeň, pamětní 
desky obětí 
Plzeňského 
povstání 

Od 5. 5. 

Obětem Plzeňské revoluce – aby se nezapomnělo 
Plzeňská jednota Čs. obce legionářské u pamětních desek 
připomínajících oběti Plzeňského povstání položí květiny a 
svíce. Cílem akce je upozornit na opomíjené tiché památníky 
dramatických chvil konce nacistické okupace v Plzni, aby se 
nezapomnělo na podíl plzeňského odboje při osvobození 
města. Veřejnost má možnost se do této vzpomínkové akce 
zapojit a k položeným kyticím a svíčkám připojit svou. 
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