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VěnoVání

Statečným vojákům, kteří si po celá léta, kdy se k nim komu-
nisty ovládané Československo nehlásilo, zachovali přátelství 
k městu, které v květnu 1945 osvobodili, a už třicet let s námi 
přijíždí oslavovat. 

Zejména těm, kteří plánovali přijet i letos, s vděčností a ob-
divem k jejich vytrvalosti a věrnosti. Jmenovitě:

DeDication

To the brave soldiers who, for years, when there was no 
mention of them by the authorities in Communist-controlled 
Czechoslovakia, have maintained their friendship with the 
city they liberated in May 1945 and have been coming to 
celebrate with us for thirty years.

Especially to those who planned to come again this year with gra-
titude and admiration for their perseverance and loyalty. Namely:
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Louis Gihoul*Herman Geist*

Hubert Raw*

Fremont Gruss*

Vernon Schmidt*

James Duncan*

Richard Pieper*Earl Ingram George Thompson
George Thompson u památníku generála George S. Pattona v Mariánských Lázních (2019).
George Thompson at the George S. Patton memorial in Marienbad (2019).

Valer Gustin*`



16 duchové historie

Plzeň – ul. B. Smetany   
Jednotka wehrmachtu pochoduje 
ulicí B. Smetany. 

PilSen – Smetana Street   
Wehrmacht unit marching 
in Smetana Street.

Ze sbírek Západočeského muzea v Plzni 



28 duchové historie

Plzeň – u aDrie  
K. H. Frank zdraví příznivce u bufetu Adrie.

PilSen – ‘u aDrie‘  
K. H. Frank greets his supporters near the Adrie buffet.

Ze sbírek Západočeského muzea v Plzni 



DomaŽlice  
Voják 2. pěší divize s místními 
děvčaty.

DomaŽlice  
2nd Infantry Division soldier 
with local girls.

Plzeň – KollároVa  
Blanka Bohdanová, dnes známá herečka a malířka, 
s americkým vojákem v Kollárově ulici.

PilSen – KollároVa Street   
Blanka Bohdanová, now a famous Czech actress 
and painter, with a US soldier in Kollárova street.

Ze sbírek muzea Patton Memorial Pilsen

Ze sbírek muzea Patton Memorial Pilsen



114 duchové historie

mariánSKÉ lázně   
Hosté Slavností svobody — George Thompson, děti 
a příbuzní veteránů 16. obrněné divize — společně u vily 
Aich s vojenskými policisty téhož útvaru v roce 1945.

marienBaD 
Liberty Festival guests, George Thompson with children and 
family members of veterans of the 16th Armored Division at Villa 
Aich, with MP’s also of the 16th Armored Division, back in 1945.

Soukromá sbírka Kathleen Hoffman



122 duchové historie

Plzeň – KlatoVSKá   
Na Slavnostech svobody, které jak věříme, už z Plzně 
nikdy nezmizí, přibyl Chick Augustine, desátník 
16. obrněné divize.

Plzeň – KlatoVSKá Street  
Chick Augustine, a corporal of the 16th Armored Division 
has been added to the Liberty Festival, which we believe 
will never again disappear from Pilsen.

Sbírka Marca Cannizza


