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1940 dostal do francouzského přístavu Marseille.
V Agde byl ustanoven velitelem 12. (kulometné) roty
u 2. pěšího pluku. Aktivně se účastnil bojů na frontě a byl
vyznamenán Čs. válečným křížem 1939. Po pádu
Francie byl v Anglii opět ustanoven velitelem roty.
Prodělal několik speciálních kurzů (včetně výcviku
britských commandos) a byl vybrán pro zvláštní úkoly
ve vlasti jako velitel paraskupiny Wolfram.
Po válce nejdříve pracoval jako důstojník 2. oddělení
MNO. Po komunistickém převratu byl z armády
propuštěn.
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Místní klub
Frýdek-Místek
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http://odboj.v-klub.cz
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Děkujeme za souhlas
s umístěním této cedule:

Právě se nacházíte na
konci “malého okruhu” NS
Wolfram. Můžete se vrátit
zpět na Morávku - buď pěšky
po silnici nebo autobusem. “Velký
okruh” pokračuje směrem do Kotlů
a končí u Kolářovy chaty Slavíč.

6

R. Matula, J. Černota, J. Bierský.
Londýn - červen 1944

OÚ Morávka
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