
Program klubové akce „Uctění památky 

zavražděných letců Zdíky a Svatý Kámen“ 

konané dne 28.4.2012 

 
Časový program, trasa a zabezpečení akce klubu 

VETERAN ARMY VEHICLES České Budějovice 

konané k uctění památky zavražděných amerických 

letců, kteří položili životy u obce Zdíky a D.Dvořiště na 

sklonku druhé světové války. 

Důležitou součástí akce je účast členů našeho klubu a 

jejich techniky při odpoledním veřejném pietním aktu u 

památníků šesti zavražděných letců na Svatém Kameni 

a ve Zdíkách. 

Akce se koná v roce 67.výročí osvobození republiky a 

je součástí těchto oslav. 

Termín konání : sobota dne 28.4.2012 
Podrobnosti, další údaje, dokumenty, fota, souřadnice … na 

www.veteranarmy.cz 

Program akce: 
Sraz účastníků 9,00 hodin pumpa o.d. Kaufland ČB. 

9,30 – 12,00 hod. kolona odjezd směr Kremže, Holubov, Třísov, 

Zl.Koruna, Č.Krumlov. 

 

12,00 hod. Odjezd kolony z Č.Krumlova směr Větřní, Rožmberk / 

Vlt., Dvůr Metlice, Rožmitál na Šumavě, Rybník, D.Dvořiště, 

Sv.Kámen. 

Zde 14,30 hod. pietní akt a poté přejezd k pomníčku US letců Zdíky. 

15,00 – 16,00 hod pietní akt Zdíky za účasti zástupce US ambasády. 

 

 

 

 

http://www.veteranarmy.cz/


16,00 hod. přejezd účastníků do Bujanova ke škole, country kapela, 

občerstvení, posezení, ukázky techniky..  

 

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 zavražděni. 

14,30 hod. Deska U svatého Kamene, pietní akt – uctění památky 

zavražděného letce, hymny /USA,ČR/, květiny /VAV,OÚ/, projev 

zástupce OÚ. Účast zástupců obce D.Dvořiště a veřejnosti, zve OÚ. 

 

15,00 hod. Pomník Zdíky  -  na původním místě vraždy US letců. 

- hymny USA a ČR,  

- zahájení a přivítání hostů a zúčastněných starostou Bujanova,  

- položení květin,  
- na místě VAV a obecní úřad zajistí vlajkovou výzdobu, čestnou 

stráž a úklid prostoru 
- OÚ a VAV společným dopisem pozvou na akce : představitele 

ambasády USA, politické představitele kraje, sdělovacích 

prostředků, zástupců okolních obcí, plakátem veřejnost ….. 
 

16.00 hod. přejezd účastníků aktu ze Zdíků do Bujanova /3km/ na 

parkoviště u školy – společenské odpoledne, občerstvení, živá hudba – 

zajišťuje OÚ a VAV : 

-  seřazení techniky VAV ČB v prostoru Muzea Konězpřežky 

Bujanov, přivítání účastníků  a veřejnosti starostou obce, umožnění 

veřejnosti prohlídky vojenské techniky, otevření a možná prohlídka  

Muzea.  

Odjezd účastníků směr Č.Budějovice individuelní. 

Podrobnosti akce budou upřesněny před odjezdem.  

Hojná účast zejména techniky a uniformovaných účastníků žádoucí ! 

Účast a počet potvrdit /občerstvení zdarma 2 osoby na vozidlo/ do 

16.dubna 2012 na akci  na www.veteranarmy.cz  

 

 

 

 

 

http://www.veteranarmy.cz/


 

Zajištění za VAV  : 

- květiny a stuhy 2x – Yves, slavnostní projevy klub – Pišta 

- hymny a rozhlasová technika Fanda J.. 

- organizace , pozvánky …………. Honza K. 

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

 

 

Těším se na spolupráci. Honza K. 

komendajan@seznam.cz   čt.720330231 
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