Prezidenta republiky mohou občané při jeho návštěvě Plzeňského kraje potkat hned v
sedmi městech
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Oficiální třídenní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Plzeňském kraji ve dnech 14. až 16. května má již přesný itinerář.
Návštěvu zahájí prezident republiky v Plzni, druhý den bude pokračovat na jižní Plzeňsko i Klatovsko a pobyt v Plzeňském kraji zakončí
třetí den, po návštěvě Tachova a Rokycan, na zámku ve Zbiroze.
Oficiální třídenní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Plzeňském kraji ve dnech 14. až 16. května má již přesný itinerář. Návštěvu zahájí
prezident republiky v Plzni, druhý den bude pokračovat na jižní Plzeňsko i Klatovsko a pobyt v Plzeňském kraji zakončí třetí den, po návštěvě
Tachova a Rokycan, na zámku ve Zbiroze.
Prezident se během své návštěvy setká nejen s představiteli kraje, měst a obcí, poslanci a senátory, ale především s občany. Veřejná setkání s
občany se uskuteční na náměstí v Plzni, Přešticích, Klatovech, Sušici, Horažďovicích, Tachově a v Rokycanech.
První den návštěvy stráví prezident republiky v Plzni, nejprve se setká se zástupci Plzeňského kraje a dále jeho cesta povede na Západočeskou
univerzitu, kde bude besedovat se studenty. Odpoledne navštíví Miloš Zeman závod Škoda Transportation a setká se s představiteli města.
Ve čtvrtek 15. května vyjede prezidentská kolona směrem na Klatovsko. První zastávka bude ještě na jižním Plzeňsku na náměstí v Přešticích, kde
se prezident setká s představiteli obce a místními občany. Dále povede cesta do Klatov, kde ve 11.45 hodin zastaví vládní kolona před klatovskou
radnicí, kde pan starosta Rudolf Salvetr (ODS) přivítá prezidenta. Poté proběhne v obřadní síni slavnostní setkání a beseda s představiteli města,
dojde na podpis do klatovské pamětní knihy a dekoraci praporu města Pamětní stuhou prezidenta republiky. Návštěvu Klatov ukončí prezident
setkáním a diskuzí s místními občany na klatovském náměstí od 14.25 hodin.
Návštěva prezidenta v podobném duchu se následně odehraje i v Sušici a Horažďovicích, kam hlava státu rovněž zavítá. V obou městech se
prezident setká s veřejností. Ve čtvrtek na návštěvu regionu přijede také manželka prezidenta Ivana Zemanová, která bude mít oddělený program v
doprovodu manželky hejtmana Plzeňského kraje Petry Šlajsové. Prezidentský pár si pak společně ve večerních hodinách prohlédne prostory
společnosti Bohemia Sekt ve Starém Plzenci.
Třetí den návštěvy zahájí setkání prezidenta s představiteli města a s občany v Tachově, odtud zamíří Miloš Zeman do Rokycan. Návštěvu kraje
zakončí v odpoledních hodinách na zámku Zbiroh, kde se uskuteční tisková konference.
Časový harmonogram setkání s občany
středa 14. května 2014
17:30 hod Plzeň, náměstí Republiky
čtvrtek 15. května 2014
10:35 hod Přeštice, Masarykovo náměstí
14:25 hod Klatovy, náměstí Míru
16:10 hod Sušice, náměstí Svobody
17:10 hod Horažďovice, Mírové náměstí
pátek 16. května 2014
11:30 hod Tachov, náměstí Republiky
13:15 hod Rokycany, Masarykovo náměstí
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