
PLZEŇ 1945 – ROZPIS PROGRAMU 

3. – 6. května               Slavnosti svobody 2019 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                                                                  VERZE K 25. 4. 2019  

 

Proluka a 
Křižíkovy sady 

PÁTEK 3. 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 doprovodný program.   

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

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium. 

17:30 Hudební vystoupení folklórního souboru – Lidová muzika z 
Chrástu. 

9.00 
 –  

14.00 

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 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 doprovodný program.   

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

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

14:00 MLADINKA A ONDRÁŠEK 

Vystoupení plzeňského dětského folklórního souboru společně 
s hostujícím souborem z Brna. 

16:00 MÓDNÍ OKÉNKO 

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

 

http://www.plzen1945.cz/


 

 

 

17:15 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 5. 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 doprovodný program.   

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

Kulturní program: 

Lokace: Křižíkovy sady, „dobové“ pódium 

13:00 Hudební vystoupení THE DIXIE HOT LICKS   
 
Vystoupení plzeňské dixielandové kapely s repertoárem skladeb, 
jež vás přenesou nejenom do New Orleans. 

15:00 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. 

 
 
 
 

Proluka a 
Křižíkovy sady 

PONDĚLÍ 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 doprovodný program.   

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

Poznámka: Oproti dnům 3. - 5. května bude dobová prezentace probíhat 
ve zmenšeném měřítku. 



 

 

 
9.00  

–  
14.00 

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. 

 
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 
 

 
 

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

