
Pátek 
3. května 2013

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–18.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize,  17. výsadková divize, Československá 
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu, REGI Base II., air-softová střelnice pro děti

9.00–14.00 Týden s armádou – branně sportovní program s Armádou ČR, statické a dynamické ukázky, soutěže

10.00–17.00 Prezentace Městské policie Plzeň – informace o práci městské policie, soutěže pro děti, ukázky sebeobrany

9.00–22.00 Kulturní program – 9.00 „AFN 1945“, 15.30 Flaxa, 17.00 Military Car Exhibition, 18.00 Lignit, 20.00 Country bál pod širým nebem (hraje APLLE)

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

18.00 Květnový večer 1945 – vystoupení Patricka Dewana, koncert Pilsner Jazz Band (vstupné 45 Kč)

9.00–18.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.30
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, 
ukázky vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 17.00 Dobová módní 
přehlídka, 18:30 Original Alva Vinariko Orchestra

náměstí Republiky 19.00–22.00 Kulturní program  – 19.00 Velký swing-dechový orchestr ZUŠ Chválenická, 20.30 Miro Žbirka

Sobota 
4. května 2013

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–18.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize,  17. výsadková divize, Československá 
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu,  REGI Base II., air-softová střelnice pro děti
14.30–15.15 vojenská střelnice z roku 1945

9.00–16.00 Týden s armádou – prezentace Armády ČR, ukázky vozového parku, výstroj, výzbroj

9.00–22.00
Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 13.00 Čáry Máry, 15.15 Blue Gate, 16.30 veterán Jiří Schams a nadační fond Regi Base I. (hosté programu), 16.40 Veteran Car Exhibition, 17.30 The 
Storm, 20.00 „Soldier´s Dance Night“ – Košík band

10.00–16.00 Osvoboď Plzeň! – fi nále hry pro studenty, více informací na www.osvobodplzen.cz

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

9.30 Vyhlášení soutěže pro MŠ, vernisáž výstavy „Armáda očima dětí z mateřských škol“

10.30 Beseda s veterány II. světové války

18.30 Promítání fi lmu Tobruk (vstup zdarma)

9.00–18.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

náměstí Republiky 12.00–22.00
Kulturní program – 12.00 Folklórní soubor písní a tanců Mladinka a Mladina, 13.45 Vyhlášení Stipendia generála Pattona, 14.30 Prezentace Harley Davidson Clubu a Mustang Riders 
Clubu, 16.30 Hudba Hradní stráže Policie ČR, 17.40 Vyhlášení vítězů hry Osvoboď Plzeň, 18.00 Vystoupení skotských dudáků „The Rebel Pipers“, 19.30 Taxmani, 20.45 Plavci

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–19.30
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky 
vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 10.00 Mladinka, 15.00 Máj, 18.00 
Doris & Swingin’ Bastards

Neděle 
5. května 2013

OC Plaza – prostor 
za řekou

9.00–18.00
Program klubů vojenské historie – vojenská historická technika, výstroj, výzbroj, ukázky ze života vojenských historických i současných táborů: 16. obrněná divize,  17. výsadková divize, Československá 
samostatná obrněná brigáda, tábor wehrmachtu,  REGI Base II., air-softová střelnice pro děti

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

9.00–20.00 Kulturní program – 9.00 AFN 1945, 14.00 Míša Leicht, 15.30 Prezentace 17. výsadkové divize, 16.00 Hruškowich, 18.00 Na starý kolena band

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

9.00–13.00 Militaria burza

18.30 Promítání fi lmu Lidice (vstup zdarma)

9.00–18.00 Checkpoint Raiders – kontrolní bod současné US Army, každou celou hodinu komentované prohlídky

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–20.00
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky 
vojenského života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“, Kulturní program – 14.00 Lidová muzika z Chrástu, 
16.30 Dobová módní přehlídka, 18.30 Pilsner Jazz Band

Husova ulice 9.15 Položení květin u památníku 16. obrněné divize a pomníku čs. vojákům bojujícím na západní frontě v letech 1940-45

Chodské náměstí 10.00 Položení květin u památníku 2. pěší divize

Klatovská tř. 11.00 Convoy of Liberty (řazení v Kaplířově ulici). Předpokládaný dojezd konvoje cca ve 12.00 na náměstí Republiky

náměstí Republiky 11.30–18.30
Kulturní program – 11.30 Dixiland Planá, 13.15 Tremolo,15.00 Výsadek nad Plzní (parašutistický seskok do srdce města), 15.45 Banjo Band Ivana Mládka, 17.00 Glenn Miller – Tribute to the 
legend

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

Pondělí 
6. května 2013

radnice 11.30 Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice

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

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00
„Plzeň 1945“ – atmosféra dobové ulice května 1945 v Plzni, vojenský kemp 2. pěší divize US Army, 16. obrněné divize a Čs. samostatné obrněné brigády, historická vojenská technika, výzbroj a výstroj, ukázky vojenského 
života, velitelský štáb, polní kuchyně, ošetřovna, umývárny, plot s dobovými plakáty, trafi ka, hrané scénky, soutěž o „nejlepší foto roku 1945“

Pobřežní ul.
KD Peklo

9.00–18.00 Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými výstavami

18.30 Promítání fi lmu Nickyho rodina (vstup zdarma)

Více informací na www.slavnostisvobody.cz Změna programu vyhrazena

Doprovodné akce
19. 4.–10. 5. Plzeň nezapomíná… – výstava, mázhaus plzeňské radnice
22. 4.–30. 5.  Příběh Jamese Duncana – výstava fotografi í válečného veterána, Smetanovy sady
25. 4., 16.00 hod. Pietní akt u památníku americkým letcům, Plzeň-Litice 
27. 4., 13.00 hod. Pietní akty u památníků padlým americkým letcům a křimickým občanům 

padlým v 1. a 2. světové válce, Plzeň-Křimice

30. 4.–9. 5. Život s nadějí – výstava Armády ČR, nám. Republiky
4. 5., 10.00–17.00 hod. Den otevřených dveří ČRo Plzeň, nám. Míru 10
4. a 5. 5., 10.00–15.00 hod. Armáda dává naději – mobilní registr dárců kostní dřeně, nám. Republiky
7. 5.–8. 6. Posel světla / Kinetické umění Franka Maliny, galerie L. Sutnara, Jungmannova ul.

Slavnosti svobody Plzeň
3.–6. května 2013


