
 

Program klubové akce „Uctění památky zavražděných US letců u obce 

Zdíky a Svatý Kámen a US důstojníka M.B.Nelsona – pietní místo Větřní - 

konané  v sobotu 23.4.2016 
Časový program, trasa a zabezpečení akce JEEP CLUB Jižní Čechy konané 

k uctění památky výše uvedených US vojáků, kteří položili životy za naší 

svobodu na sklonku druhé světové války. 

Podrobnosti, dokumenty, fota, souřadnice … na  www.veteranarmy.cz 

Program akce: 

Sraz účastníků 9,00 hodin pumpa o.d. Kaufland Dlouhá louka ČB. 

9,30 hod. kolona odjezd směr Kaplice – Velešín - Zubčice – zde překvapení a 

občerstvení cca 1,5 hod. 

11,30 hod. odjezd ze Zubčic směr Větřní /mírný terén/, zastavení u památníku 

M.B.Nelsona za Větřním a pietní akt. 

12.30 hod. odjezd směr Rožmberk ,Dvůr Metlice, Bujanov,Zdíky 

13,30 hod Zdíky /zde pietní akt , odjezd směr D.Dvořiště, Svatý Kámen – 

ponmík – pietní akt U svatého Kamene /zde pietní akt 14,00hod., 

14,30 hod. přejezd přes Tichou do Malont – střelnice. 

Pro střelbu k dispozici cca 8 druhů střelných zbraní, akce v režii klubu, není 

nutný Zbrojní průkaz !!Pro účastníky střelby zákaz požívání alkoholu!!!! 

Pietní akty program: uctění a připomenutí památky šesti Američanů, posádky 

amerického letounu B – 17 G , kteří na těchto místech byli dne 9.12.1944 

zákeřně fašisty zastřeleni a uctění památky padlého M.B.Nelsona u pomníku 

Větřní. 

Pietní akty – uctění památky : hymny /USA,ČR/, květiny + projev.  

Přejezd účastníků po závěrečném  aktu ze Sv.Kamene do Malont /10km./ na 

parkoviště u střelnice – společenské odpoledne,táborák,  občerstvení -  střelecký 

klub Malonty a JC Jč  . 

Odjezd z Malont individuelní. Možný kemp u střelnice!! 

Podrobnosti budou případně upřesněny . Potvrzení účasti na:  

armykaplice@seznam.cz  nebo níže. 

Hojná účast zejména techniky a uniformovaných účastníků žádoucí ! 

Zajištění za JC ČB  : 

- květiny a stuhy 3x – Yves, slavnostní projevy  a dárkový koš – Pišta 

- hymny a rozhlasová technika Fanda J.. 

- organizace a Malonty Honza K. 

- pietní místo, pomník, deska, vlajky, ….Zdíky, Větřní  Honza K. 

Těším se na spolupráci. Honza K. 

komendajan@seznam.cz   čt.720330231 
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