Stezka paravýsadku Wolfram
Výsadkáři z druhého roje se záhy po
seskoku sešli a přesunuli se na
náhradní stanoviště u osady Mečová.
Zde se za několik dní sešli s J. Bierským
a J. Otiskem. Díky hajnému Karlovi
Kurečkovi se ubytovali na Trojačce,
odkud začali plánovat a organizovat
další činnost. Částečně se jim povedlo
vybudovat zpravodajskou síť informátorů, přechovavatelů a zásobovatelů,
ale bez radiostanice nemohli splnit
svůj hlavní úkol. Byl sice domluven další shoz materiálu (včetně vysílačky),
ale určené heslo "Voláme kapry", které
mělo shoz předem avizovat, ve vysílání
BBC zaznělo až v prosinci 1944, kdy už
Wolfram v Beskydech
nebyl. Počátkem října
1944 navázali členové
Wolframu kontakt s 1.
čs. partyzánským
R.Matula, J.Černota, J.Bierský. oddílem Jana Žižky z
Londýn - červen 1944
Trocnova, kterému
velel por. I. čs. armádního sboru v
SSSR Ján Ušiak a kapitán Rudé armády
D.B.Murzin. Přes jejich radiostanici se
marně pokoušeli kontaktovat Londýn.
Nyní se nacházíte u druhé tabule NS Wolfram.
Trasa pokračuje dál směrem na Břestový.

Vladimír Řezníček
Narozen 18.6.1919 v Kunčicích p.O.
Zemřel 10.1.2001 v Kunčicích p.O.
Vladimír Řezníček vychodil v Kunčicích 5 tříd obecné
školy a 3 ročníky měšťanské školy. Pracoval jako
studnař. Na třetí pokus přešel ilegálně do Polska do
Malých Bronovic do čs. vojenského tábora.
Po vypuknutí války ustupoval na východ. Prošel celým Rumunskem
a lodí Bessarabia přeplul Dardanely do Sýrie a dál lodí do Francie do
Agde. Zde prodělal ústupové boje na frontě ve Francii. Po pádu
Francie přeplul lodí Rod el Farag do Anglie, kde sloužil u 2. pěšího
praporu.
V lednu 1943 byl vyslán spolu s Josefem Otiskem do základního
kurzu útočného boje do Skotska. Poté prodělal kurs v seskoku
padákem a následně byl vybrán do skupiny Wolfram. Po válce byl
povýšen na nadporučíka a koncem roku 1946 odešel do civilu.

Karel Svoboda
Narozen 18.10.1912 ve Slaném
Zemřel 3.4.1982 v Praze
Pocházel z živnostenské rodiny. Prošel několika
zaměstnáními a během ZVS u spojovací čety praporu
dosáhl hodnosti svobodníka. V roce 1939 přešel do
Polska, následně se přesunul do Francie, kde se u spojovací
jednotky zúčastnil bojů na frontě. Po příměří odplul lodí Rod El
Farag do Anglie. Zde sloužil ve spojovací jednotce a v roce 1941 byl
přidělen do sabotážního kurzu. Původně byl zařazen do skupiny
Anthropoid (s úkolem provést atentát na Reinharda Heidricha), ale
při výcviku se zranil na hlavě a byl nahrazen Janem Kubišem.
V roce 1943 byl konečně přiřazen jako radista ke skupině Wolfram.
Po seskoku se však nesešel se zbytkem výsadku a byl po několika
dnech zajat německým Jagdkommandem. I přes tvrdý nátlak
gestapa odmítl jakoukoli spolupráci a byl až do konce války vězněn
v koncentračním táboře Flössenburg, kde se dožil konce války.
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