Desítky let uplynuly od neděle 6. května 1945,
kdy na území Plzně vstoupila 16. obrněná divize
3. americké armády, které velel generál Patton.
V květnových dnech 1945, kdy do Československa
dorazila spojenecká vojska, skončila válka nejen pro
Plzeň, ale také pro celou Evropu. Vydejte se do doby
osvobození města Plzně a jihozápadních Čech
americkou armádou v muzeu Patton Memorial Pilsen.

Od chvíle, kdy se v ulicích města objevili
zaprášení a unavení vojáci 3. armády USA,
byli vítáni jako hrdinové.

V té době vznikla zde celá řada celoživotních
přátelství a samozřejmě i lásek. Ten rok
se uskutečnilo více než 100 svateb mezi
americkými vojáky a českými dívkami.

„Ačkoli nepřátelský odpor již značně
polevil, situace byla stále nebezpečná.
Vítali nás lidé v krojích a nedbajíce
na vlastní bezpečnost nám nabízeli
dary, pivo i květiny. Byl to nádherný
pocit vidět, že válka brzy skončí!“
Verne Lewellen, americký veterán

„Poprvé jsme zahlédli americké vojáky,
jak se pomalu plíží naší ulicí a hledají
německé ostřelovače. Němci byli
zalezlí ve vikýřích okolních domů
a stříleli po nich. My jsme věděli, kde
se Němci ukrývají, a snažili jsme se to
naznačit americkým vojákům na ulici.
Jeden z nich nás zahlédl a za chvíli už
stáli za našimi dveřmi. Schovali jsme
se do koupelny, zatímco se z oken
našeho bytu ozvala střelba…“
Ida Milotová, pamětnice

Stanislav Bořík, pamětník

„Taneční večírek Američané uspořádali přímo
na ulici. Ohradili část silnice čtyřmi jeepy
a natáhli elektrické dráty pro lampy. Vytvořili
tak osvětlený taneční parket. S kamarádkou
jsme vylezly na auto a koukaly jsme se, jak tam
vojáci tančí se slečnami. Byly jsme jedenáctileté
holky... Chudáci rodiče mne hledali. Dostala jsem
pak od tatínka jediný velký výprask v životě.“
Ludmila Levá, pamětnice

„Když jsme dorazili do Plzně, přivítali
nás ti nejvděčnější, nejrozjásanější
lidé, jaké jsem kdy viděl.“
Earl Ingram, americký veterán

„My kluci jsme vždy musili být všude. Nikde
jsme nemohli chybět, nic jsme nemohli propást.
Ale Amíci byli báječní. Rychle jsme zvládali
hovorovou „američtinu“: Helou, bojs, Čvingam
plís, Čóko, Džíp, Ou kej, Thénk jú ap. Obdivovali
jsme jejich hudbu a napodobovali jejich taneční
rytmy. Prvními učiteli mých tanečních kroků byli
Amíci. Jejich divoké taneční kreace při „boogie-woogie“ jsme se snažili napodobovat. S nimi
jsme rychleji dospívali. Chodili navštěvovat
naše rodiny. Ochutnali naše „knedlovepřozelo“.
My zase jejich „menáž“. Nechali nám svoje
fotky, zámořské adresy a řadu dalších dárků.“

Pobřežní

Tel.: +420 378 037 956,
+420 601 376 749
E-mail: info@patton-memorial.cz
www.patton-memorial.cz
www.slavnostisvobody.cz

Ida Roučková, pamětnice
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dobové filmové záběry
autentické fotografie z osvobození
a pobytu US Army v Plzni
texty popisující historické události
panely všech US jednotek působících na českém území
unikátní exponáty a artefakty
součásti výstroje a výzbroje
osobní a upomínkové předměty
vybavení pro sport a volný čas
předměty hospodářské pomoci UNRRA
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Co uvidíte v muzeu Patton Memorial Pilsen
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4.–6. května 2018

„Mé opětovné shledání s děvčaty z Jablonského
ulice bylo jedním z vrcholných okamžiků
mého života. Ony na mne nezapomněly!“

Duben–září / 9:00–19:00
Říjen–březen / 9:00–18:00
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1.–6. května 2020

Turistické informační centrum
náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 035 330
E–mail: info@visitplzen.eu
www.visitplzen.eu
Sledujte nás na facebooku – Visit Plzeň

Norimberk
200 km

nám.
Republiky

5

6

nám. Míru

Patton Memorial Pilsen
1

Pomník generála Pattona

2

Památník 16. obrněné divizi,
Pomník československým vojákům

3

Památník „Díky, Ameriko!“

4

Památník 2. pěší divize

5

Pomník Obětem 2. světové války

6

Pomník padlým československým
a spojeneckým letcům

CZ

Patton Memorial Pilsen

Středa–neděle:
9.00–13.00 / 14.00–17.00

„Koupila jsem červený a bílý karafiáty a dala
jsem je k pomníku. Najednou se objevilo
nákladní auto a z něho vystoupilo několik
uniformovaných příslušníků SNB. Vytáhli
na nás zbraně a vyzývali nás, abychom
se rozešli... V noci přijela nákladní auta,
a všechny kytice, vlaječky a i ten základní
kámen odvezli někam na skládku.“

Plzeň na americké vojáky dodnes vzpomíná při
Slavnostech svobody, kam i ve vysokém věku stále
přijíždějí američtí a belgičtí veteráni. První květnový
týden se Plzeň každoročně zahalí do hvězd a pruhů,
v ulicích projíždějí kolony vojenských historických
vozidel a desítky jeepů, česká polka Škoda lásky
zní na každém kroku. Vrcholem slavností je Convoy
of Liberty, kolona vojenských historických vozidel,
který každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků.
Život vojáků představují vojenské historické kempy
a součástí slavností je bohatý kulturní program,
včetně zajímavých koncertů.
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Památník americké armády 1945
KD Peklo, Pobřežní 10, 301 00 Plzeň

Helena Prokopová, studentka

Slavnosti svobody Plzeň
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Stalo se to hned tři roky po válce, kdy Plzeňáci zasypali
květinami základní kámen pomníku americké armádě.
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„Jako malá jsem nedokázala
pochopit, že můj táta dostal ve škole
poznámku, když trval na svém, že
Plzeň osvobodila americká armáda...“

Nürnberg (D)

Patton
Memorial Pilsen

Oficiálním tvrzením v době komunismu bylo,
že Československo osvobodila Rudá armáda.

www.patton-memorial.cz
www.visitplzen.eu

