Stezka paraskupiny Wolfram
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Josef Černota
Narozen 1.8.1916 ve Staré Břeclavi
Zemřel 22.10.2001 v Břeclavi

Narodil se a þil ve Staré B?eclavi.
Po n?meckém z?boru pohranič? odeðel
do bezpeč? okleðt?né republiky a n?sledn?
v kv?tnu 1939 utekl p?ed hrozbou odvodu
do n?meckého wehrmachtu do Polska. Odtud
zam??il do severn? Afriky k francouzské
cizinecké legii. Po zač?tku v?lky se dostal
do jihofrancouzského m?stečka Agde, kde se formovala
čs. arm?da. Zde se v červnu 1940 z?častnil t?þk?ch
?stupov?ch boj? na francouzské front?. Po por?þce
Francie odplul do Velké Brit?nie, kde prod?lal n?kolik
speci?ln?ch v?cvik?. N?sledn? byl p?id?len k v?sadku
Wolfram jako z?stupce velitele.
Po v?lce se stal hlavn?m instruktorem v?cviku diverze
a sabot?þe. Stal se symbolem v?cvikového programu
v?sadkov?ch jednotek. Vedl také v?cvik þidovské
organizace Hagana. V roce 1951 musel z arm?dy odej?t.
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Tento projekt
podpořilo
finančně
statutární město
Ostrava.
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Vybudov?no za
finančn? podpory
Ministerstva
obrany ČR.
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Děkujeme za souhlas
s umístěním této cedule:
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Místní klub
Frýdek-Místek
http://odboj.v-klub.cz
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