
PLZEŇ 1945 – ROZPIS PROGRAMU 
Slavnosti svobody 5. – 8. května 2017 

 

Křižíkovy sady 

Pátek 5. 5. 

9.00 – 20.00 

  

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. Tábor americké 
armády, dobové kulisy, vlastní stylový program. Tábor bude 
zaměřen na příslušníky americké 2. pěší divize, která v letošním 
roce oslaví 100. výročí vzniku. Více informací na www.plzen1945.cz. 

(Atmosféra dobové ulice z května 1945, dobové kulisy a rekvizity; historická 
vojenská technika, výstroj a výzbroj, ukázka vojenského života, velitelský 
štáb, stanoviště vojenské policie; hrané výjevy z roku 1945; kulturní program 
a mnoho dalšího.) 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

17:00 Lidová muzika z Chrástu 

Vystoupení folklórního souboru hrajícího lidové písně z jižních a 
západních Čech. 

Více aktuálních informací o programu naleznete na 
www.plzen1945.cz 

9.00 – 14.00 Školní exkurze - vzdělávací program pro žáky a studenty škol, 
nutná rezervace na www.plzen1945.cz 

 

 

 

 

 

Křižíkovy sady 

Sobota 6. 5. 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 20.00 

 

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. Tábor americké 
armády, dobové kulisy, vlastní stylový program. Tábor bude 
zaměřen na příslušníky americké 2. pěší divize, která v letošním 
roce oslaví 100. výročí vzniku. Více informací na www.plzen1945.cz. 

(Atmosféra dobové ulice z května 1945, dobové kulisy a rekvizity; historická 
vojenská technika, výstroj a výzbroj, ukázka vojenského života, velitelský 
štáb, stanoviště vojenské policie; hrané výjevy z roku 1945; kulturní program 
a mnoho dalšího.) 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

11:00 Móda na příděl aneb protektorátní šetření v praxi 

Oblíbená ukázka dobového odívání 30. a 40. let 20. století 
formou scének s komentářem. 

14:00 Muži i ženy bojující  

Prezentace vojenských stejnokrojů ženských pomocných 
sborů spojeneckých armád a příslušníků ozbrojených sil 

z období 2. světové války. 

 

http://www.plzen1945.cz/
http://www.plzen1945.cz/


PLZEŇ 1945 – ROZPIS PROGRAMU 
Slavnosti svobody 5. – 8. května 2017 

 
 

Křižíkovy sady 

Sobota 6. 5 

 

15:00 Hudební vystoupení The Dixie Hot Licks   
 
Vystoupení plzeňské dixielandové kapely s repertoárem skladeb, 

jež vás přenesou do New Orleans. 

Více aktuálních informací o programu naleznete na 
www.plzen1945.cz 

 

 

Křižíkovy sady 

Neděle 7. 5. 

 

9.00 – 20.00 

 

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. Tábor americké 
armády, dobové kulisy, vlastní stylový program. Tábor bude 
zaměřen na příslušníky americké 2. pěší divize, která v letošním 
roce oslaví 100. výročí vzniku. Více informací na www.plzen1945.cz. 

(Atmosféra dobové ulice z května 1945, dobové kulisy a rekvizity; historická 
vojenská technika, výstroj a výzbroj, ukázka vojenského života, velitelský 
štáb, stanoviště vojenské policie; hrané výjevy z roku 1945; kulturní program 
a mnoho dalšího.) 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

14:00  Mladinka a Světlovánek 

Vystoupení plzeňského dětského folklórního souboru společně 
s hostujícím souborem z moravských Bojkovic. 

 
16:00 Móda na příděl aneb protektorátní šetření v praxi 

Oblíbená ukázka dobového odívání 30. a 40. let 20. století 
formou scének s komentářem. 

 17:30 Hudební vystoupení Swing Melody Ostrov  

Hudební vystoupení mladého orchestru z Ostrova nad Ohří 
hrajícího klasický jazz a swing 30. a 40. let. 

Více aktuálních informací o programu naleznete na 
www.plzen1945.cz 

 

 

Křižíkovy sady 

Pondělí 8. 5. 

 

 

 

9.00 – 18.00 

 

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. Tábor americké 
armády, dobové kulisy, vlastní stylový program. Tábor bude 
zaměřen na příslušníky americké 2. pěší divize, která v letošním 
roce oslaví 100. výročí vzniku. Více informací na www.plzen1945.cz. 

(Atmosféra dobové ulice z května 1945, dobové kulisy a rekvizity; historická 
vojenská technika, výstroj a výzbroj, ukázka vojenského života, velitelský 
štáb, stanoviště vojenské policie; hrané výjevy z roku 1945; kulturní program 
a mnoho dalšího.) 

 

http://www.plzen1945.cz/
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Křižíkovy sady 

Pondělí 8. 5. 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

 14:30 Móda na stříbrném plátně mezi léty 1920-1945 

Oblíbená ukázka dobového odívání, která tentokrát 
představí módu filmového světa. 

Více aktuálních informací o programu naleznete na 
www.plzen1945.cz 

 
Změna programu vyhrazena. 

 
Doprovodný program 
 

Plzeň, pamětní 

desky obětí 

Plzeňského 

povstání 

Od 5. 5. 

Obětem Plzeňské revoluce – aby se nezapomnělo 

Druhý ročník vzpomínkové akce. Plzeňská jednota Čs. obce 

legionářské položí květiny a svíce u pamětních desek 

připomínajících oběti Plzeňského povstání. Cílem 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. 

Mapa míst dostupná na www.plzen1945.cz.  

Více informací na:  

Webové stránky projektu: www.plzen1945.cz  

Blog projektu: www.plzen1945.blogspot.cz 

Facebook projektu: www.facebook.com/plzen1945 

email: info@plzen1945.cz  

 

http://www.plzen1945.cz/
http://www.plzen1945.blogspot.cz/
http://www.facebook.com/plzen1945
http://www.facebook.com/plzen1945
mailto:info@plzen1945.cz

