
25. 4., 17.00 Pietní akt u památníku amerických letcům – Plzeň-Litice
26. 4., 13.00  Pietní akty u památníků padlým americkým letcům a křimickým 
 občanům padlým v 1. a 2. světové válce – Plzeň-Křimice
26. 4.–16.5. Pomníky z 2. světové války, výstava – Mázhauz plzeňské radnice 
2. 5.–31.5. Slavnosti svobody, výstava fotografi í – Smetanovy sady

2. 5., 18.00 The Accidental Hero – příběh amerického podplukovníka, který osvobodil Plzeň,
 vstup zdarma – radnice, Velký klub
3. 5., 10.00–17.00  Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň, více informací na www.plzen.rozhlas.cz 
 ČRo Plzeň, nám. Míru 10
6. 5.–24. 5. Connections 2014, výstava – Galerie L. Sutnara 
7. 5.–30. 5. Michael Borek – Bdělé snění / Wide Asleep – Half Awake, výstava – Galerie Evropského domu

Slavnosti svobody Plzeň
2.–6. května 2014

Více informací na www.slavnostisvobody.cz Změna programu vyhrazena

Pátek 
2. května 2014

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–20.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, vznik americké armády, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 
16. obrněná divize, 17. výsadková divize, Československá samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., projížď ky v džípech a na koních, 
air-softová střelnice pro děti

10.00–16.00 Prezentace Městské policie Plzeň – informace o práci městské policie, soutěže pro děti

9.00–22.00 Kulturní program – 9.00 „AFN 1945“, 15.30 Čáry Máry, 17.00 Lignit, 19.00 Michal Tučný revival Plzeň, 21.00 Košík Band

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

9.00–20.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, komentované prohlídky – každou celou hodinu

Prostor pod 
Lochotínským 
amfi teátrem

9.00–20.00
„Plzeň 1945“ – dobový kemp americké 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády, výstava těžké pancéřové techniky a další kolová vozidla z období 
II. světové války, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, pořadová cvičení a další ukázky z vojenského života

náměstí Republiky 18.00–23.00 Kulturní program  – 18.00 Pilsner Jazz Band, 19.20 MONOGRAM, 20.30 General Patton – velkoformátová projekce oscarového fi lmu pod širým nebem

Sobota 
3. května 2014

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–20.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, vznik americké armády, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 
16. obrněná divize, 17. výsadková divize, Československá samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., projížď ky v džípech a na koních, 
air-softová střelnice pro děti

10.00–17.00 Prezentace Městské policie Plzeň – informace o práci městské policie, dynamické a statické ukázky, kynologie, soutěže pro děti

9.00–23.00
Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 13.00 Lidová hudba z Chrástu, 15.15 Blue Gate, 17.15 Flaxa, 20.00 King Swing, 22.30 Bombardéry nad Plzní – 
pyrotechnická show

15.00 Convoy of Remembrance 1945 – příjezd kolony, výstava historických vozidel

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea, 10.00 Beseda s veterány II. světové války, autogramiáda

9.00–20.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, komentované prohlídky – každou celou hodinu

náměstí Republiky 12.00–22.00
Kulturní program – 12.00 Folklórní soubor Jiskra a Jiskřička, 13.40 Hudba Hradní stráže a Policie ČR, 14.45–15.00 All American Legend – příjezd vozidel 
Jeep Wrangler Club a motocyklů Harley Davidson, 15.00 Jimy Bozeman, 16.20 Taxmeni, 17.30 příjezd 23. Průzkumné eskadrony  „George´s  NAUGHTY BOYS“, 
19.00 Marta Kubišová, 20.30 The Tap Tap

Prostor pod 
Lochotínským 
amfi teátrem

9.00–20.00
„Plzeň 1945“ – dobový kemp americké 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády, výstava těžké pancéřové techniky a další kolová vozidla z období 
II. světové války, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, pořadová cvičení a další ukázky z vojenského života

Neděle 
4. května 2014

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–19.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, vznik americké armády, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 
16. obrněná divize, 17. výsadková divize, Československá samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., projížď ky v džípech a na koních, 
air-softová střelnice pro děti

10.00–16.30 Prezentace plzeňských skautů – trampolína, pohybové aktivity, malování na obličej 

9.00–19.00 Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 14.15 Alternativa, 16.15 Míša Leicht, 17.20 Ticket

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

9.00–13.00 Militaria burza

9.00–19.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, komentované prohlídky – každou celou hodinu

Prostor pod 
Lochotínským 
amfi teátrem

9.00–19.00
„Plzeň 1945“ – dobový kemp americké 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády, výstava těžké pancéřové techniky a další kolová vozidla z období 
II. světové války, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, pořadová cvičení a další ukázky z vojenského života

Husova ulice 9.15 Položení květin u památníku 16. obrněné divize

Chodské náměstí 10.00 Položení květin u památníku 2. pěší divize

Sukova ul., Klatovská 
tř., nám. Republiky

11.00–12.30 Convoy of Liberty  – výjezd ze Sukovy ul. v 11.00, předpokládaný dojezd konvoje na nám. Republiky v cca 12.30

náměstí Republiky 12.00–19.00
Kulturní program – 12.00 Junior orchestr ZUŠ B. Smetany, 13.40 vystoupení skotských dudáků The Rebel Pipers, 14.40 Výsadek nad Plzní II. (parašutistický seskok 
do srdce města), 15.40 Druhá tráva, 17.00 vyhlášení Stipendia generála Pattona, 17.15 Udělení medailí ředitele Krajského vojenského velitelství Plzeň, 
18.00 Glenn Miller – Tribute to the legend

Pondělí 
5. května 2014

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–17.00 Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

náměstí Míru 16.00 Pietní akt u památníku Obětem II. světové války a padlým československým a spojeneckým letcům

Divadlo J. K. Tyla 19.00 Dětská opera Brundibár

Úterý 
6. května 2014

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–17.00 Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

radnice 10.30 Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice

Americká tř. 16.30 Vzpomínkový akt u památníku „Díky, Ameriko!“

Doprovodný program


