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Asi padesát členů Veteran Army Vehicles (VAV) České Budějovice objíždělo v sobotu 

pomníky padlých vojáků za druhé světové války na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. 

Největší pietní akt připravili ve Zdíkách před Dolním Dvořištěm, kde 9. prosince 1944 

zavraždili Němci pět amerických letců z bombardéru B-17.  

Nejdříve zazněly americká a česká hymna a potom americký voják z první pěší divize Mark 

Lahan odhalil nový památníček. Je z kamene z místních lesů se jmény padlých letců.  „O 

vzniku památníku jsme přemýšleli společně s českobudějovickým veteránským klubem už od 

loňského roku. S kamenem nebyl problém, těch je tu všude spoustu, ale horší to bylo s jeho 

dopravou. Jsem rád, že jsme společně dotáhli celou myšlenku do konce. Úspěchem je i účast 

amerických vojáků na dnešním odhalení desky, “ řekl Právu Bořivoj Vojče (KSČM), starosta 

Bujanova, pod který Zdíky patří.  

Jan Komenda z VAV upozornil, že na desku složili peníze všichni členové klubu. „Ve 

Zdíkách byla zasažena posádka s bombardérem, když se vracela z letu. Nouzově přistáli, ale 

Němci je na tomto místě bez výslechu všechny postříleli. Přestože v těchto místech vedla 

demarkační linie, je smrt těchto pěti zavražděných amerických vojáků vlastně jednou z mála 

přímých obětí války na Kaplicku,“ ozřejmil Komenda.  

Nadporučík Mark Lahan z první pěší divize USA zdůraznil, že podobné vzpomínkové akce 

uctívají všechny padlé hrdiny z druhé světové války. „Můžeme zde zastupovat všechny 

současné i minulé vojáky první pěší divize USA. Doslova stojíme na odkazu našich 

předchůdců, kteří toho tolik obětovali a naplnili tak heslo naší divize: Žádný úkol není příliš 

obtížný, žádná oběť příliš velká, povinnost především,“ uvedl Lahan. Právě předchůdci 

Lahana z první pěší divize se podíleli na osvobozování jižních Čech na konci druhé světové 

války.  

Členové VAV najeli v historických vojenských vozidlech v sobotu přes 150 kilometrů. 

„Celkem jsme byli na sedmi pamětních místech na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. 

Uctili jsme také například památku padlých Rudoarmějců v Kaplici a obětí transportů smrti v 

Netřebicích i Omlenicích,“ dodal Komenda. 

 

JČ Text k F Letci památník: 
Nadporučík Mark Lahan u nového památníčku ve Zdíkách. 
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