
Sobota 1. května 2010

Peklo, Pobřežní ulice

9.00–18.00
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi (venkovní expozice 
Camp 1945, výstava „Plzeň tančí boogie-woogie“, výstava partnerských muzeí z Diekirchu 
a Ettelbrucku)

10.00–18.00 Prezentace air-softu, střelnice, USMC Reconnaissance Batalion kemp

10.00–16.30
Hudební program – folková scéna – 10.00 Poitín, 11.00 BlueGate, 12.00 After Six, 
13.00 Storm, 14.30 Poutníci

15.00-17.00 Hra pro studenty Osvoboď Plzeň

9.30, 12.00, 14.30 Jaro 1945 – výlety pro veřejnost po místech spojených s významnými momenty II. světové války

areál střelnice  
Plzeň-Lobzy

9.00–18.00
Největší prezentace Armády ČR v Plzni, výstava „Česká armáda doma i ve světě 
aneb Víte, že…“, Hra pro studenty Osvoboď Plzeň

12.00, 14.00, 18.00 Zásah vrtulníku letecké pátrací a záchranné služby

12.30, 15.30, 17.30 Ukázka bojového umění MUSADO

9.00–18.00
Prezentace techniky současné americké armády – 2nd Stryker Cavalry – obrněné 
transportéry, houfnice, moderní hummery

12.30 Prezentace Jeep Wrangler Clubu

U Ježíška
9.00–18.00 Dobový tábor německé armády

16.00 Infernal Cauldron – velká polní bitva

Štruncovy sady
9.00–18.00

Historické kempy – 16. obrněná divize U.S. Army (autentická činnost realisticky 
ztvárněného tábora americké armády v Plzni v květnu 1945. Obrněná technika, vojáci, polní 
nemocnice, polní kuchyně, autodílna, atd.) a Kombinovaný oddíl Československého 
vojska ze západu pod velením US Army v západních Čechách (výstava dobové 
techniky, vojáci v dobových uniformách, hlídková činnost)

14.30 Prezentace Jeep Wrangler Clubu (prostor před sokolovnou)

náměstí Republiky

10.00–16.00 Program a prezentace činnosti plzeňských skautů

10.00–14.00

Prezentace Policie ČR (ukázky výstroje a výzbroje příslušníků Policie ČR, výstava techniky) 
a Městské policie Plzeň (prezentace odchytového vozidla, pohotovostní vozidlo s radarem, 
ukázky profesní sebeobrany, prezentační stánek, hry pro děti) 
10.30 a 13.30 ukázka výcviku zásahové jednotky Policie ČR (sebeobrana, zásah na vozidlo) 

10.00–22.00

Hudební program – 10.00 a 12.00 Základní umělecká škola Chválenická, Plzeň, 
11.00 Bodlo, 12.30 BlueGround,14.00 taneční skupina Caramella, 15.00 Jack Daniel, 
16.00 No Exit, 17.00 Cop, 18.00 Zelenáči a Jan Vyčítal, 19.40 Louisovi sirotci – taneční 
zábava pod širým nebem v retro stylu (dobová atmosféra, dobové kostýmy)

Křižíkovy sady, Proluka 9.00–18.00
Svobodnou ulicí 1945 – návrat do atmosféry a života jedné plzeňské ulice na jaře 1945 
(historický kemp, ukázka výzbroje a výstroje, večerní promítání filmů)

Neděle 2. května 2010

Peklo, Pobřežní ulice

9.00–18.00
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi (venkovní expozice 
Camp 1945, výstava „Plzeň tančí boogie-woogie“, výstava partnerských muzeí z Diekirchu 
a Ettelbrucku) 

9.00–13.00 Militaria burza

10.00–18.00 Prezentace air-softu, USMC Reconnaissance Batalion kemp

12.00–16.00 Prezentace techniky současné americké armády - 2nd Stryker Cavalry

12.00–16.30
Hudební program – 12.00 Základní umělecká škola B. Smetany v Plzni, 
14.00 M. Leicht, 15.00 Roháči, 16.00 Strašlivá podívaná 

9.30, 14.00, 16.00
Jaro 1945 – výlety pro veřejnost po místech spojených s významnými momenty 
II. světové války

12.30–13.30 Prezentace historické vojenské techniky po dojezdu Convoy of Liberty

Husova ul. 9.30 Položení květin u památníku 16. obrněné divize

Chodské nám. 10.00 Položení květin u památníku 2. pěší divize

areál střelnice  
Plzeň-Lobzy

9.00–16.00
Největší prezentace Armády ČR v Plzni, výstava „Česká armáda doma i ve světě 
aneb Víte, že…“

15.00 Zásah vrtulníku letecké pátrací a záchranné služby

11.00, 14.30 Ukázka bojového umění MUSADO

Neděle 2. května 2010 – pokračování

Klatovská 11.00
Convoy of Liberty – kolona vojenských historických vozidel za účasti českých i zahraničních 
military klubů, soudobé techniky Armády ČR a americké armády

náměstí Republiky

12.00–14.00 Back Side Big Band

12.30–14.00
12.30 dojezd kolony historických vozidel 
12.30–14.00 Setkání s veterány – autogramiáda

13.45–14.15 Prezentace Jeep Wrangler Clubu

14.30–18.30
Koncert Ústřední hudby Armády ČR, exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR, 
vyhlášení vítěze hry Osvoboď Plzeň, 16.30 M. Tučný Revival, 17.30 Taxmeni

Štruncovy sady 9.00–18.00

Historické kempy – 16. obrněná divize U.S. Army (autentická činnost realisticky 
ztvárněného tábora americké armády v Plzni v květnu 1945. Obrněná technika, vojáci, polní 
nemocnice, polní kuchyně, autodílna, atd.) a Kombinovaný oddíl Československého 
vojska ze západu pod velením US Army v západních Čechách (výstava dobové 
techniky, vojáci v dobových uniformách, hlídková činnost)

Křižíkovy sady, Proluka 9.00–18.00
Svobodnou ulicí 1945 – návrat do atmosféry a života jedné plzeňské ulice na jaře 1945 
(historický kemp, ukázka výzbroje a výstroje, večerní promítání filmů)

Pondělí 3. května 2010

Křižíkovy sady, Proluka 9.00–18.00
Svobodnou ulicí 1945 – návrat do atmosféry a života jedné plzeňské ulice na jaře 1945 
(historický kemp, ukázka výzbroje a výstroje) – exkurze pro školy 

Peklo, Pobřežní ulice 9.00–17.00
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstava partnerských 
muzeí z Diekirchu a Ettelbrucku a  „Plzeň tančí boogie-woogie“

Úterý 4. května 2010

Křižíkovy sady, Proluka 9.00–18.00
Svobodnou ulicí 1945 – návrat do atmosféry a života jedné plzeňské ulice na jaře 1945 
(historický kemp, ukázka výzbroje a výstroje) – exkurze pro školy 

Americké centrum 17.00 Setkání veteránů II. světové války s veřejností

Peklo, Pobřežní ulice 9.00–17.00
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstava partnerských 
muzeí z Diekirchu a Ettelbrucku a  „Plzeň tančí boogie-woogie“

Středa 5. května 2010

Křižíkovy sady, Proluka 9.00–18.00
Svobodnou ulicí 1945 – návrat do atmosféry a života jedné plzeňské ulice na jaře 1945 
(historický kemp, ukázka výzbroje a výstroje) – exkurze pro školy 

Peklo, Pobřežní ulice 9.00–17.00
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstava partnerských 
muzeí z Diekirchu a Ettelbrucku a  „Plzeň tančí boogie-woogie“

náměstí Míru
16.00–17.30

Slavnostní shromáždění u příležitosti 65. výročí zahájení plzeňského rozhlasového 
vysílání, doprovodný program

17.30
Pietní akt u pomníku Obětem druhé světové války a padlým československým 
a spojeneckým letcům

náměstí Míru,  
budova ČRo

20.00
Slavnostní koncert Plzeňské filharmonie k 65. výročí osvobození Plzně a zahájení 
plzeňského rozhlasového vysílání

Čtvrtek 6. května 2010
radnice, náměstí 
Republiky

11.00 Pietní akt u pamětních desek na schodišti radnice

katedrála sv. Bartoloměje, 
náměstí Republiky

12.00–12.30 Slavnostní bohoslužba

Americká tř. 16.00–18.00 Vzpomínkový akt „Díky, Ameriko!“

Kopeckého, Šafaříkovy 
a Křižíkovy sady

18.00–21.00
Kulturní program – Atmosféra jara roku 1945 (dobové kostýmy, stylová hudba, černošská 
kapela, stepaři, Marylin Monroe), Foligno, His Blue Star, Láďa Kerndl, Milan Benedikt 
Karpíšek, Jaromír Konrády a malá dudácká muzika se souborem písní a tanců Jiskra

Křižíkovy sady, Proluka 9.00–18.00
Svobodnou ulicí 1945 – návrat do atmosféry a života jedné plzeňské ulice na jaře 1945 
(historický kemp, ukázka výzbroje a výstroje) – exkurze pro školy 

Peklo, Pobřežní ulice 9.00–17.00
Patton Memorial Pilsen – program muzea s doprovodnými akcemi – výstava partnerských 
muzeí z Diekirchu a Ettelbrucku a  „Plzeň tančí boogie-woogie“

Anglické nábřeží 21.00 Slavnostní ohňostroj za podpory Plzeňské teplárenské, a.s.

6. dubna–15. května – „Plzeň 1945 objektivem neznámého fotografa“ – výstava –  Plzeň – Šafaříkovy sady 
15.–30. dubna – „Před branami svobody“ – výstava, mázhaus plzeňské radnice
24. dubna 14.00 hod. – Pietní akty u památníků padlým americkým letcům a křimickým občanům padlým  

v I. a II. světové válce – Plzeň-Křimice
26. dubna 17.00 hod. – Pietní akt u Památníku americkým letcům – Plzeň-Litice 
30. dubna 16.00 hod. – Pietní akt na počest padlých československých letců – Plzeň – Habrmannovo náměstí
30. dubna–2. května – Evropský pohár mládeže generála Pattona v moderním trojboji do 16 let – více na www.petiboj-psc.cz. 
30. dubna – 11. května – „Příběh indiána v Plzni“ – výstava – Dominikánská 9, Americké centrum Plzeň

30. dubna–14. května „Příběhy mužů, kteří osvobodili Plzeň...“ – výstava, mázhaus plzeňské radnice
30. dubna–25. července – „Západočeši na Západní frontě 1939–1945“ – Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady
1. května 10.00–17.00 hod. – Den otevřených dveří v Českém rozhlasu Plzeň – nám. Míru 10
1.–2. května – Den ve vzduchu Plasy – více na www.denvevzduchu.cz  
1.–2. května – Osvoboď Plzeň – soutěž pro studenty za podpory Armády ČR, více na www.osvobodplzen.cz od 6. 4. 2010
3. května 10.00 hod. – Pietní akt k uctění památky padlých plzeňských policistů – Plzeň – Anglické nábřeží
4. května 14.00 hod. – Odhalení  pamětní desky a informační tabule – Konstantinovy Lázně
5.–29. května – „Souhvězdí“ – výstava americké autorky Susan R. Ewing, galerie ZČU – Plzeň – Jungmannova ul. 

Aktuality a mapa města s vyznačením lokalit programu na www.slavnostisvobody.cz

Hlavní program

Plzeň 1.– 6. května

Slavnosti svobody 2010
www.slavnostisvobody.cz

Doprovodné akce Změna programu vyhrazena

Změna programu vyhrazena

Obrněný transportér PANDUR, Land Rover KAJMAN, radiolokátory ARTHUR a SURN-CZ, protiletadlové raketové systémy KUB, S 10 a RBS 70, pasivní sledovací systém VĚRA, průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA, automobil mostní AM-50, 
152 mm samohybná kanónová houfnice DANA, 122 mm raketomet, letecká záchranná služba, vrtulníky, vyprošťovací tank VT-72, ženijní a přepravní technika, přenosné zbraňové systémy, pyrotechnický robot, Vojenská policie a další. 
Ukázka zásahu letecké pátrací a záchranné služby, bojového umění MUSADO. 
Besedy s veterány misí v Afghánistánu a Kosovu, výstava „Česká armáda doma i ve světě aneb Víte, že…“, promítání dokumentů o Armádě ČR.

Největší prezentace  
Armády ČR v Plzni


