spojen se Šumperskem

podplukovník Karel Gedoš
naše úcta
9 686 km

Narozen:
7. listopadu 1914. Brníčko.

Zemřel:
7. ledna 1990. Los Angeles.
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vyučen

SOKOL a sport
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využil při
mezinárodních
závodech

Později svých
vynikajících

ve středisku

pod symbolem

Chamonix
Mont
Blanc.

schopností

Základní vojenskou službu vykonal u 7. hraničářského praporu ve
Frývaldově (Jeseníku).
Hraničářské útvary byly elitní jednotky Československé armády pro
vedení bojové činnosti v pohraničním opevnění.
1938
Odstoupení
pohraničního
území
republiky ve
prospěch
Německa.



1939
Vznik
Protektorátu
Čechy
a Morava.

=

Rozhodnutí
bojovat
za republiku.
Útěk do
Polska.

Z Polska ( Gdyně), podobně jako jiní dobrovolníci, lodí do Francie.
Francie:
Jediná možnost boje za republiku se zbraní  vstup do Francouzské
cizinecké legie.
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Francouzská cizinecká legie:
Marseille – vstup.
Pobyt v kasárnách na severu Afriky. Mimo civilizaci. Společnost
kriminálních živlů. Brutální výcvik. Bariéra jazyková a kulturní. Písek.
Vedro. Hygiena.
1939 září. Vyhlášení války mezi Francií a Německem.
Karel Gedoš a další Češi „vysvobozeni“ z Francouzské cizinecké legie.
Transport do Francie. Tábor ve městě Agde.
Formování československé vojenské jednotky ve Francii.
1940 květen. Boje Francie s Německem.
Karel Gedoš a ostatní českoslovenští vojáci nasazeni v rámci
francouzské armády do bojů v severní Francii.
5. června 1940. Německé tankové jednotky zahajují z Belgie postup
na Paříž.
Francouzská armáda v defenzívě a chaosu.
Prohra na řece Marně. Československé dva pěší pluky ústup k řece
Loira a dále na jih Francie.

3

1940 červen. Francie. Přístav Sete.
Odsun – evakuace asi 4 000 vojáků loděmi z Francie do Anglie.
1940 červenec. Anglie, Liverpool, Cholmondeley. Největší místo
shromažďování dobrovolníků chtějících bojovat za Československo.
Podobně jako v Agde – rozsáhlý nouzový tábor.
Karel Gedoš absolvuje střelecký a telegrafní výcvik. Hlásí se k letectvu.
1941 prosinec - 1942 duben absolvuje u československé výcvikové
letky v rámci RAF kurz palubního střelce z letadla.
RAF – Royal Air Force – Královské letectvo – vojenské letectvo Velké
Británie (Anglie).
V hodnosti rotmistra zařazen k 311. československé bombardovací
peruti RAF.
Peruť je organizační stupeň letecké
vojenské jednotky „prapor“.
V rámci RAF existovaly také:

jednotky, obdoba pozemní

310. československá stíhací peruť
312. československá stíhací peruť
313. československá stíhací peruť
Českoslovenští letci byli zařazeni i v britských stíhacích perutích
a v jedné polské peruti.
311. československá bombardovací peruť od roku 1940 v podřízenosti
Bombardovacího velitelství (Bomber Command).
Rotmistr Karel Gedoš po svém nástupu, za 2 měsíce, prožil 52 hodin
v letadle při náletech na různá místa v okupované Evropě.
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1942 červen.
311. československá bombardovací peruť odvelena k Pobřežnímu
velitelství (Coastal Command).
1945 červen
Konec bojové činnosti.
Nejúspěšnější příslušníci 311. československé bombardovací perutě
podle počtu hodin v letadle u pobřežního letectva při hlídkových letech,
doprovodu spojeneckých lodí a náletech na lodě Německa.
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnost, příjmení, jméno
F/Lt (npor.) Vild Miroslav
W/O (ppor.) Valníček Ladislav
F/O (por.) Irving Jan Roman
W/O (ppor.) Novosad Jan
W/O (šrtm.) Gedoš Karel

Počet letů
102
81
91
80
85

Vysvětlivky k tabulce:
anglická vojenská hodnost
F/Lt – Flight lieutenant
W/O – Warrant Officer
F/O – Flying Officer

Počet hodin
1178
932
917
851
817

česká vojenská hodnost
npor. – nadporučík
ppor. – podporučík
por. – poručík
šrtm. – štábní rotmistr

1945 srpen
311. československá bombardovací peruť přilétá do Prahy.
Karel Gedoš je slavnostně přivítán v rodné obci Brníčko.
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1949
Poměry v Československé armádě.
Poměry v československém vojenském
letectvu.
Diskriminace bojovníků za svobodu republiky
na západě.
Nadporučík Karel Gedoš odchází nejen z Československé armády.

Nejdříve
přechodný pobyt.

Spojené království Velké Británie
a Severního Irska.

Následuje
přechodný pobyt.

Kanada, člen Společenství národů
volně sdružující Spojené království,
jeho bývalé dominie a kolonie.

Konečné
trvalé bydliště.

Spojené státy americké.
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Specialita Karla Gedoše při životě v USA a Kanadě.
Pomoc v organizaci

akcí připomínajících

Československo.

Podpora a účast
na společenských
akcích.

Podpora a účast
na akcích kulturních.

Podpora a účast
na sportovních akcích
organizace SOKOL.
Účast na sokolských
sletech v zahraničí.

Vyznamenání
3x Československý válečný kříž 1939
2x Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Československá vojenská medaile za zásluhy
Britské vyznamenání 1939 – 1945 Star (Hvězda 1939 – 1945)
Britské vyznamenání Air Crew Europe (Hvězda leteckých sil)
Britské vyznamenání Defence Medal (Medaile obrany)
Britské vyznamenání War Medal (Válečná medaile)
K zamyšlení u životního příběhu podplukovníka Karla Gedoše:
Jaký vztah mají k České republice naši občané, tzv. kosmopolitní –
globální, pohybující se a pobývající v různých částech světa ?
V porovnání s tělovýchovnou organizací SOKOL před rokem 1938, jak
přispívají současné tělovýchovné organizace ke vztahu svých členů
vůči České republice ?
Proč …………….. ?

členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí
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