Naučná stezka paraskupiny Wolfram
Seskok paradesantní skupiny Wolfram byl rozdělen
rozdelen na dva tříčlenné
tríclenné roje.
Připomínka Wolframu v roce 1978
ž víme) při
Prvý roj se (jak ji
již
pri seskoku rozdělil,
rozdelil, a seskočil
seskocil tedy na příliš
príliš I přes oficiální odpor komunistické moci
velkém území. Druhý roj pod vedením rtn. Josefa Černoty
Cernoty vyskočil
vyskocil k západním vojákům uskutečnila v roce 1978
příkladně
príkladne v jednom sledu. A to jen pár set metrů
metru od tohoto místa.
skupina brněnských trampů a příznivců
SESKOK
Ze vzpomínek Vladimíra Řezníčka
Ve 23:10 nám bliká nad hlavou
červené světlo – příprava. Kroužíme,
pilot se pokouší najít paseku Gruň.
Je to přes pět let, co jsme odtud
odešli. Ale pilot to nemůže najít. Ptá
se vnitřním telefonem Otiska, může-li
nás vysadit asi 6 mil východně od
Lysé hory. Otisk souhlasí.
První naše
trojice seskočila.
Chladný vítr
ovanul naše
Chalupa, u které seskočil V. Řezníček.
zpocená čela.
Brzdíme a červená přeblikla
na zelenou. Povel dispečera slyším
už nad sebou, jak padám. Vypadli
jsme téměř současně. Tak to má být.
Rukama si pevně držím švy kalhot,

čs. zahraniční armády za 2. světové války
padám do tmy, tělo v pozoru. Jsem týdenní pobyt v Beskydech.
nad temnými lesy, cítím pronikavou Tomáš „Čamba“ Jambor,
vůni pryskyřice, ale pro tmu nevidím Julek Maleček (a další)
nic, nemohu rozeznat ani temné s p o l u s J o s e f e m
obrysy padáků svých dvou kamará- Černotou, Vladimírem
dů. Nevím, jak daleko je ještě ode mne Řezníčkem a partyzánem
země, musím být připraven.
Odpočinek.
Karkem Karasem prošli Josef Černota
stojí vlevo.
všechna
místa
výskytu,
Přitahuji přední popruhy padáků,
kde
se
Wolfram
pohyboval
a
kde
působil.
chystám se k přistání. Padám podél
střechy nějakého domku k psí boudě. Na místě seskoku a u bunkru umístili
Pes zaštěkne a chce mě kousnout. provizorní dřevěné pamětní desky. Na místě
Bez uvažování sáhnu po pistoli smrti Bierského umístili kovový pomníček.
a prásk. Sbaluji narychlo svůj padák...
Trasa NS Wolfram
1
Stahujeme se hlouběji do lesa,
- velký okruh 2
3
usedáme pod stromy na padáky
4
a radíme se. Přitom nasloucháme,
5
jestli se neozvou
V
6
K
kamarádi. Marně.
Tento projekt
podpořilo
finančně
statutární město
Ostrava.

Vybudov?no za
finančn? podpory
Ministerstva
obrany ČR.

Vybudoval:

Vlastenecký klub
Místní klub
Frýdek-Místek
Http://odboj.v-

Brněnští trampové během svého
pochodu nainstalovali 2 dřevěné pamětní
cedule. Ta, která byla umístěna zde (na
rozdíl od té na Smrku), však již neexistuje.
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Právě se nacházíte
u osmé cedule “velkého
okruhu” NS Wolfram.

Trasa NS pokračuje po “žluté”
a následně po “červené” směrem
ke Kolářově chatě na Slavíči.
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Informační cedule

7

byla nainstalována
s laskavým souhlasem
rodiny Bazgierových.
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