Slavnosti svobody Plzeň
5.–8. května 2016
www.slavnostisvobody.cz
Hlavní program

Změna programu vyhrazena

Čtvrtek 5. května 2016
U Branky, Smetanovy sady
pořádá Institut Terezínské
iniciativy

14.00

nám. Míru

15.30

Chodské nám.

16.45

Husova ul.

17.30

Pobřežní ul., KD Peklo

9.00–17.00

Jom ha-šoa
Den vzpomínání na oběti holocaustu - nepřetržité čtení jmen obětí holocaustu, do něhož se může zapojit každý návštěvník.
K nahlédnutí jsou pamětní knihy obětí holocaustu.
Pietní akt u památníku bojovníků a obětí světových válek a památníku padlých členů Západočeského
aeroklubu v 2. světové válce
Položení květin u památníku 2. pěší divize
Položení květin u památníku 16. obrněné divize a památníku československým vojákům bojujícím na západní
frontě
Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea

Pátek 6. května 2016
OC Plzeň Plaza – prostor za řekou
Pobřežní ul., KD Peklo

9.00–20.00
10.00–16.00
9.00–20.00
9.00–18.00

Křižíkovy sady

9.00–20.00

Bolevecká náves, selský dvůr
„U Matoušů“

9.00–20.00

radnice, nám. Republiky
sady Pětatřicátníků – divadelní
terasy
náměstí Republiky

9.00–15.00
10.30
16.00
18.30–21.00

Program klubů vojenské historie – technika, výstroj, výzbroj, Čs. samostatná obrněná brigáda, projekt Demarkační linie,
tábor Rudé armády, REGI Base II., RC modely, jízdy v jeepech, kulturní program
Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, program pro děti
Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké pěchoty, tréninková dráha
Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea
PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského tábora 16. obrněné divize americké armády z května 1945, funkční tábor, polní
dílny, historická vojenská technika
PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského života členů americké 2. pěší divize a života civilního obyvatelstva, vojenský
štáb, polní obvaziště, stanoviště vojenské policie, kulturní program, www.plzen1945.cz
Školní exkurze – vzdělávací program pro žáky a studenty, nutná rezervace na www.plzen1945.cz
Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice
Hlavní vzpomínkový akt u pomníku G. S. Pattona
Orchestr BOOM!BAND Jiřího Dvořáka, sólisté Markéta Zehrerová, Eva Kleinová, hosté Martin Chodúr a Tonya Graves

Sobota 7. května 2016
OC Plzeň Plaza – prostor za řekou
Pobřežní ul., KD Peklo

9.00–20.00
10.00–16.00
9.00–20.00
9.00–18.00

Křižíkovy sady

9.00–20.00

Bolevecká náves, selský dvůr
„U Matoušů“

9.00–20.00

Měšťanská beseda

10.00

nám. Republiky - Bolevecká
náves - Armádní střelecký
stadion Lobzy – nám. Republiky

15.30–18.00

náměstí Republiky

12.30–22.00

KD Peklo
pořádá Plzeň2015
www.plzenskavstupenka.cz

21.00

Program klubů vojenské historie – technika, výstroj, výzbroj, Čs. samostatná obrněná brigáda, projekt Demarkační linie,
tábor Rudé armády, REGI Base II., RC modely, jízdy v jeepech, kulturní program
Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, program pro děti
Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké pěchoty, tréninková dráha
Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea
PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského tábora 16. obrněné divize americké armády z května 1945, funkční tábor, polní
dílny, historická vojenská technika
PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského života členů americké 2. pěší divize a života civilního obyvatelstva, vojenský
štáb, polní obvaziště, stanoviště vojenské policie, kulturní program, 17.00 přehlídka dobové módy z let 1930–1945,
www.plzen1945.cz
Beseda s veterány 2. světové války, autogramiáda
Ride of Freedom – Cesta svobody, jízda vojenských historických vozidel
15.30 odjezd z nám. Republiky, 15.45–16.20 Bolevecká náves, setkání s veterány, 17.00–17.30 Vzpomínka na
padlé a položení květin u pamětní desky v Lobzích, setkání s veterány, 18.00 Plzeň vítá lidovou tradicí – dojezd
Ride of Freedom na nám. Republiky
12.30 JUNIOR ORCHESTR – dechový orchestr při ZUŠ B. Smetany Plzeň, 14.30 BODY BAND PLZEŇ – swing všeho druhu,
16.00 Pilsner Jazz Band, 17.30 Plzeň vítá lidovou tradicí – Soubor písní a tanců JISKRA a příjezd veteránů 2. sv.
války na náměstí Republiky z Ride of Freedom, 18.30 vyhlášení stipendia SOH, 19.00 udělení medailí KVV Plzeň, 19.45
TAXMENI, 21.10 Marta Kubišová a hud. skupina Petra Maláska
ELECTRO SWING PLZEŇ No. 5 – májová taneční noc, DJ MACKIE MESSER, electroswingové hvězdy z domova i ze zahraničí,
doprovodný program a další překvapení

Sobota 7. května 2016 – pokračování
Patton Memorial Pilsen – park za
OC Plzeň Plaza – Štruncovy sady
- Křižíkovy sady - Areál býv. depa
PMPD a.s., Presslova ul.
Areál býv. depa PMPD a.s.,
Presslova ul.
DEPO2015

10.00–18.00
9.00–18.00
10.00–18.00

Soutěž „Z Normandie do Plzně“
Soutěž pro širokou veřejnost, vhodná pro rodiny s dětmi, hra prověří fyzické a vědomostní dovednosti soutěžících, trasa stanovišť
provede účastníky od náboru do armády, přes invazi v Normandii, boje v Ardenách až k osvobození Plzně.
Armáda ČR – dynamické a statické ukázky aktivních záloh, 11.00 a 13.00 dynamická ukázka z výcviku pěší roty Aktivních záloh
– zabezpečení kontrolně propouštěcího místa, statické ukázky vybraných zbraní a techniky ve výzbroji AČR
American Street Food Market – festival pouličního jídla – swingová hudba, výstavy, taneční vystoupení, workshop „Slož si
svůj jeep“, 21.00 venkovní kino Biograf láska – americké klasické válečné filmy

Neděle 8. května 2016
OC Plzeň Plaza – prostor za řekou

9.00–18.00

Pobřežní ul., KD Peklo

9.00–18.00
9.00–18.00

Křižíkovy sady

9.00–18.00

Bolevecká náves
Selský dvůr v Bolevci,
„U Matoušů“
Velký sál KD Peklo,
Pobřežní ul.
u Papírenské lávky – pravý břeh
řeky Radbuzy

9.00–18.00
9.00–13.00
11.00

náměstí Republiky

13.00–20.00

DEPO2015

10.00–16.00

Program klubů vojenské historie – technika, výstroj, výzbroj, Čs. samostatná obrněná brigáda, projekt Demarkační linie,
tábor Rudé armády, REGI Base II., RC modely, jízdy v jeepech, kulturní program
Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké pěchoty, tréninková dráha
Patton Memorial Pilsen – doprovodný program muzea
PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského tábora 16. obrněné divize americké armády z května 1945, funkční tábor, polní
dílny, historická vojenská technika
PLZEŇ 1945 – prezentace dobového vojenského života členů americké 2. pěší divize a života civilního obyvatelstva, vojenský
štáb, polní obvaziště, stanoviště vojenské policie, kulturní program, www.plzen1945.cz
MILITARIA – sběratelská burza
Tradiční prodejní burza pro příznivce a sběratele historického a moderního vojenství
Historická bitva – bitva na souši, ve vodě i ve vzduchu, desítky kusů dobové válečné techniky, válečné letouny, velké
pyrotechnické efekty
13.00 zahájení, 13.30 přehlídka dobové módy z let 1930-1950 a voj. uniforem z května roku 1945,
14.40 Výsadek nad Plzní (seskok parašutistů do srdce města), 15.30 Orchestr Václava Marka, host Ondřej Ruml,
17.00 HOT SISTERS – swingové vokální trio, 19.00 Zuzana Stirská a Fine Gospel Time
American Street Food Market – festival pouličního jídla

Doprovodný program
Plzeň-Křimice
Plzeň-Litice

23. 4.
13.00
28. 4.
16.30

Změna programu vyhrazena

Pietní akt u památníku padlým americkým letcům a křimickým občanům padlým v 1. a 2. světové válce
Pietní akt u památníku americkým letcům

Mázhauz plzeňské radnice,
nám. Republiky

23. 4.–12. 5.

Obrazy z války – unikátní soubor reprodukcí obrazů a kreseb z 2. světové války

Velká synagoga v Plzni

3. 5.–31. 10.
vernisáž
2. 5., 17.00

FARM SECURITY ADMINISTRATION – U. S. A. 1935–1942
Výstava fotografií vytvořených v l. 1935–1942 v USA po hospodářské krizi v rámci projektu na pomoc americkým farmářům

Galerie Evropského domu, nám.
Republiky 12
pořádá SVKPK a Americké centrum
US Point
DEPO2015
U Branky, Smetanovy sady
Plzeň, pamětní desky obětí
Plzeňského povstání
pořádá Plzeň 1945
Studijní a vědecká knihovna PK
pořádá Polský institut v Praze
Český rozhlas Plzeň, nám. Míru
pořádá ČRO Plzeň
DEPO2015
Loosovy interiéry
Klatovská 19
Skryté město - sousedské procházky
www.pohostinnost.skrytemesto.cz
Moving Station – Jižní Předměstí
pořádá Americké centrum US Point

3.–20. 5
vernisáž
3. 5., 17.00

Konec války v Čimelicích 1945
Alexandr Paul, významný československý fotograf jedinečným způsobem zdokumentoval setkání německých, amerických a ruských vojsk
v Čimelicích v květnu 1945

3. 5.–11. 6.
4.–30. 5.
vernisáž
4. 5., 16.00

Naši nám – výstava fotografií Vladislava Vítka věnovaná konci 2. světové války a Čechům, kteří aktivně sloužili ve spojenecké armádě
Zdeněk Vřešťál, bojovník za svobodu – fotografie

od 5. 5.

Obětem Plzeňské revoluce – aby se nezapomnělo
Připomenutí podílu plzeňského odboje při osvobození města a položení květin u památníků dramatických chvil. Více na www.plzen1945.cz

5. 5.
17.00

Prezentace knihy o Svatokřížské brigádě

7. 5.
9.30–17.00
7.–8. 5
7. 5.
10.00–17.00
7. 5.
10.00 a 14.00
12. 5.
9.30

Den otevřených dveří
Prohlídkové trasy – ukázka technických a nahrávacích pracovišť, rozhlasová historie, venkovní scéna – Petr Kotvald, Josef Zíma, Domažlická
dudácká muzika, replika historického rozhlasového vysílače z roku 1945 (časové vstupenky do Rozhlasového muzea, ostatní vstup volný)
Plzeňský Skauting za války – výstava
Skauting v období 2. světové války a jeho nynější podoby
Prohlídky 10.00, 10.45, 11.30, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45
(kapacita prohlídky max. 20 osob), www.plzenskavstupenka.cz
Poznávání města skrze osobní příběhy a vzpomínky
www.plzenskavstupenka.cz
Plzeňské rozhovory II –„Člověk a stroj – soužití nebo souboj“ – odborníci z Čech a USA budou hodnotit soužití mezi člověkem a strojem;
panelová diskuse, simultánní překlad

