
PLZEŇ 1945 – ROZPIS PROGRAMU 

4. – 6. května               Slavnosti svobody 2018 
                    Aktuální verze k programu k 15. 3. 2018 

Proluka a 
Křižíkovy sady 

Pátek 4. 5. 

 

9.00 – 20.00 

 

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. V Křižíkových 
sadech opět vyroste tábor slavné americké 2. pěší divize, dobové 
kulisy a uskuteční se stylový program.   

(Můžete se těšit na atmosféru dobové ulice z května 1945, zajímavé kulisy a 
rekvizity; historickou vojenskou techniku, výstroj a výzbroj, ukázku 
vojenského života, velitelský štáb, stanoviště vojenské policie; vojenské kino; 
hrané výjevy z roku 1945; dobový kulturní program a mnoho dalšího.) 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium. 

14:30 Hudební vystoupení Pilsner Jazz Band 

Známá plzeňská kapela předvede to nejlepší ze svého 
swingového repertoáru.  

 
16:45 Hudební vystoupení folklórního souboru hrajícího lidové 

písně z jižních a západních Čech.  

9.00 – 13.30 
Školní exkurze - vzdělávací program pro žáky a studenty škol. Více 

informací a nutná rezervace na www.plzen1945.cz 

Více informací o programu a jeho aktuální verzi včetně případných změn naleznete na 
www.plzen1945.cz nebo www.facebook.com/plzen1945. 

 

 

 

Proluka a 
Křižíkovy sady 

Sobota 5. 5. 

 

 

 

9.00 – 20.00 

 

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. V Křižíkových 
sadech opět vyroste tábor slavné americké 2. pěší divize, dobové 
kulisy a uskuteční se stylový program. 
   
(Můžete se těšit na atmosféru dobové ulice z května 1945, zajímavé 
kulisy a rekvizity; historickou vojenskou techniku, výstroj a výzbroj, 
ukázku vojenského života, velitelský štáb, stanoviště vojenské policie; 
vojenské kino; hrané výjevy z roku 1945; dobový kulturní program a 
mnoho dalšího.) 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

16:00 Módní okénko 

Oblíbená ukázka dobového odívání 30. a 40. let 20. století. 

http://www.plzen1945.cz/


 

 

 

 

 

 

 

18:00 Back to 1945 Speciál 

Dobová hudební a taneční zábava ve stylu z roku 1945 
pod širým nebem.  

Více informací o programu a jeho aktuální verzi včetně případných změn 
naleznete na www.plzen1945.cz nebo www.facebook.com/plzen1945. 

Proluka a 
Křižíkovy sady 

Neděle 6. 5. 

 

9.00 – 18.00 

 

„Plzeň 1945“ - Prezentace dobového života amerických vojáků a 
plzeňských obyvatel v atmosféře května roku 1945. V Křižíkových 
sadech opět vyroste tábor slavné americké 2. pěší divize, dobové 
kulisy a uskuteční se stylový program. 
   
(Můžete se těšit na atmosféru dobové ulice z května 1945, zajímavé kulisy a 
rekvizity; historickou vojenskou techniku, výstroj a výzbroj, ukázku 
vojenského života, velitelský štáb, stanoviště vojenské policie; vojenské kino; 
hrané výjevy z roku 1945; dobový kulturní program a mnoho dalšího.) 

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

11:00 Hudební vystoupení folklórního souboru. 

 

13:45 Muži i ženy bojující  

Prezentace vojenských stejnokrojů ženských pomocných sborů 
spojeneckých armád a příslušníků ozbrojených sil působících na jaře 
1945 v Čechách. 
 

Více informací o programu a jeho aktuální verzi včetně případných změn naleznete na 

www.plzen1945.cz nebo www.facebook.com/plzen1945. 

 
Změna programu vyhrazena. Program na venkovní kulturní scéně je rovněž závislý na aktuálním počasí 

v den konání.  Aktuální program na www.plzen1945.cz nebo www.slavnostisvobody.cz 
 

Doprovodný program 2018 
 

Plzeň, pamětní 

desky obětí 

Plzeňského 

povstání 

Od 5. 5. 

Obětem Plzeňské revoluce – aby se nezapomnělo 

Třetí ročník vzpomínkové akce, během které plzeňská jednota 

Československé 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 v libovolný den konání Slavností svobody a k položeným 

kyticím a svíčkám připojit tu svou. Mapa míst dostupná na 

www.plzen1945.cz.  

 

http://www.plzen1945.cz/

