spojen se Šumperskem

štábní kapitán JUDr. Jaroslav Odstrčil
naše úcta

Narozen v Brníčku, 6. listopadu 1912.

Červen, ve věku 32 let zastřelen německým gestapem u obce Netín .
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V 5ti letech jeho věku otec zemřel v Rumunsku ve světové válce.
Jaroslav Odstrčil okolo sebe má čtyři sestry a bratra Jana.
Rodinu s malým hospodářstvím vede matka a bratr.
Při chudých
poměrech
Základní
projevuje na škola Brníčko
škole v Brníčku 21. století.
velké nadání.
1925 Student gymnazia v Zábřehu.
Podpora ve studiu matkou a bratrem.
Ve třídě s pozdějším plukovníkem
Arnoštem Valentou ze Svébohova.

1933 Maturita.
Zahájení studia na právnické
fakultě Masarykovy univerzity
v Brně.

1934 Umírá matka. Studium už jen s pomocí bratra.
Vzepětí úsilí při vedlejší výdělečné činnosti k dokončení studia.
1938 Promoce. Titul JUDr., juris universi doctor, doktor veškerých práv.
1938 Zahájení přípravy na funkci soudce u Zemského soudu v Brně.
OTŘES – rodná moravská obec Brníčko, zahrnuta do Sudet a okupace
Německem v souvislosti s dohodou v Mnichově z 29. září 1938.
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1939 Nástup Jaroslava Odstrčila do vojenské základní služby.
OTŘES DRUHÝ – vznik Protektorátu Čechy a Morava.

Propuštěn z vojenské služby.
Návrat k Zemskému soudu v Brně.
Dosud utvářen pro Československo, zejména v rodině, rodné obci, na
zdejší škole a gymnaziu. Komunikace s blízkými v rodné obci.
První …….. 

myšlenky na odboj
aktivity pro odboj
signály o pozornosti gestapa

Chce bojovat se zbraní za Československo.
S pomocí bratra opouští Brníčko a Sudety, ukryt v železničním vagonu
s uhlím přejíždí v Bohumíně hranice protektorátu do Polska.
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1939 Polsko, Krakov, registrace na československém konzulátu.
Jaroslav Odstrčil, podobně jako jiní dobrovolníci, vlakem do Gdyně.
Odtud lodí do Francie.
Ve Francii
jediná možnost zapojení do boje se zbraní za
Československo – vstup do Francouzské cizinecké legie.
1939 září. Vyhlášení války mezi Francií a Německem.
Jaroslav Odstrčil je v Alžíru uvolněn z Francouzské cizinecké legie.
Transport do Francie. Tábor ve městě Agde.
Je zařazen do vytvářené československé vojenské jednotky ve Francii.
1940 červen. Německo útočí na Francii.
Jaroslav Odstrčil s československým pěším plukem se snaží pomoci
Francii.
Za 3 týdny od zahájení útoku Německem představitelé Francie
podepisují kapitulaci. Ve stejném železničním vagónu a na stejném
místě, kde 11.11.1918 podepisovalo Německo kapitulaci po
první světové válce.
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1940 červen. Francie přístav Sete. Jaroslav Odstrčil a 2371 vojáků,
dobrovolníků odhodlaných dále se zbraní bojovat za Československo,
odplouvá okolo Gibraltaru do Anglie.
1940 Anglie. Liverpool. Cholmondeley.
Podobně jako ve Francii, Agde, rozsáhlý nouzový tábor pro evakuované
československé dobrovolníky z Francie.
Jaroslav Odstrčil zařazen k pěšímu praporu československé brigády.
Nespokojen. Hlásí se ke zvláštnímu určení a k nasazení v protektorátu.
Požadavky na zařazení: dobrovolnost, zdravotní stav, hodnocení
dosavadních velitelů.
Je vybrán pro zvláštní určeni. Skupiny zvláštního určení organizuje
zpravodajské oddělení ministerstva národní obrany v Londýně ve
spolupráci s anglickým SOE.
SOE – oddělení pro zvláštní operace při
anglické zpravodajské službě pro
zahraničí SIS ( někdy označované též
MI6), se zaměřením na vedení boje
nestandardními metodami.

Skotsko a Anglie, výcvik ve speciálních výcvikových stanicích:
 výsadkářský
 sabotáže a zacházení s výbušninami
 tělesná příprava a fyzická zdatnost
 práce s mapou, topografie
Výcvik k válečné propagandě u BBC.
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 radiové spojení
 fotografování
 konspirace
 válečná propaganda

BBC = British Broadcasting Corporation v Anglii proslulá společnost
zajišťující rozhlasové vysílání. V 21. století zajišťující též televizní
vysílání podle veřejnoprávního statutu.
1942 Jaroslav Odstrčil úspěšně ukončil speciální výcvik.
Hodnocení: inteligentní, snaživý, energický, iniciativní, spolehlivý,
výtečně připravený pro úkoly v zázemí nepřítele.
Na dobu, než bude nasazen v protektorátu, je přidělen do vyčkávací
stanice. Zúčastňuje se zdokonalovacích kurzů.
1943 Zřízena skupina Calcium.
Velitel skupiny podporučík Jaroslav Odstrčil. Členové:
zástupce velitele
radista
rotmistr Josef Gemrot rotný František Široký rotný Karel Niemczyk

Skupina je přepravena z Anglie přes Maltu do Alžíru.
1944 leden. Skupina Calcium je přepravena z Alžíru do Itálie ( Brindisi).
Calcium je plánováno vysadit do protektorátu v oblasti východních Čech
a Českomoravské vrchoviny za účelem:
- radiové spojení mezi odbojem v protektorátu a zpravodajci
ministerstva národní obrany v Londýně, předávání zpráv o situaci v
protektorátu
- pomáhat v organizaci odboje a součinnosti odbojových organizací
- vytváření podmínek pro povstání v protektorátu (domácí odboj,
podpora ze zahraničí) v závěrečné fázi války
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Poznámka
Od roku 1942 vysazování parašutistů v protektorátu spojeno s velkými
problémy při letech přes západní Evropu, zejména Německo.
Proto rozhodnuto vysílat parašutisty do protektorátu z jihu Evropy. Nad
Jugoslávií a Maďarskem slabší protivzdušná obrana a lepší orientace
v noci. Část zpátečního letu už probíhá za denního světla s menším
stresem osádky letadla. Letadla vyčleňuje polská a anglická peruť
zvláštního určení.
První let z jihu, Brindisi (Itálie), do protektorátu, se skupinami Calcium
a Barium.
1944 duben. Calcium a Barium jsou letecky přesunuty z Itálie (Brindisi)
do protektorátu.
Skupina Calcium je vysazena
po 5 hodinách letu v 00:50
hod.
4. dubna v okrese Chrudim
u Čejkovic.
K plnění úkolů ve dvojicích a v zájmu nahraditelnosti je skupina
vybavena 2 soupravami radiostanic. Jeden balík s materiálem, včetně
soupravy radiostanice, po shozu z letadla skupina nenašla. Materiál se
poté dostává ke gestapu a stává se jednou z informací pro gestapo o
parašutistech.
První pokusy o radiové spojení s Londýnem z východních Čech
neúspěšné.
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Pomoc skupině odmítnuta na dvou, v Anglii doporučených, domácích
adresách.
Další pomoc hledána podle dřívější znalosti Jaroslava Odstrčila
v oblasti Žďár nad Sázavou – Březí. Pomoc poskytnuta.
1944 květen. Další pokus o radiové spojení s Londýnem úspěšný.
Skupina se rozděluje na dvojice, od sebe oddělených.
Dvojice Jaroslav Odstrčil a Josef Gemrot přechází k obci Netín.
Pomoc poskytuje hajný Josef Pavlas.
1944 červen. Gestapo v Brně informováno svou tajnou spolupracovnicí
o pohybu nějakých lidí v lese u Netína.
Akce gestapa.
Jaroslav Odstrčil při přestřelce v obklíčení a fyzickém zápase
s příslušníkem (pracovníkem, úředníkem) gestapa zastřelen.
Josef Gemrot zraněn, ale gestapu uniká.
Ruční zbraně pro výsadky z Anglie

Ruční zbraně gestapa

Tělo Jaroslava Odstrčila odvezeno do Velkého Meziříčí k identifikaci
a poté do Brna ke spálení.
Popel je gestapem v Brně rozházen u bočního vchodu do právnické
fakulty, aby nebyl připomínkou.
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Zvláštnosti:
! na právnické fakultě Jaroslav Odstrčil před válkou studoval
! v budově právnické fakulty za války sídlil úřad gestapa v Brně
Poznámka
1. Po smrti Jaroslava Odstrčila skupina Calcium pracuje do konce války
a v celku.
Podařilo se nové spojení s Londýnem a udržovat jej.
Spojila se s významnou domácí odbojovou skupinou – „Rada tří“.
Skupina Calcium v protektorátu pracovala nejdéle ze všech výsadků,
které byly z Anglie vysazeny.
V době 1941 – 1945 bylo celkem plánováno 46 výsadků.
Uskutečnilo se 37.
2. Bratr Jan Odstrčil. 1944 červen. Zatčen gestapem. V Brně vyslýchán,
mučen, a vězněn v Kounicových kolejích. Poté vězněn v Malé pevnosti
Terezín.
Jaroslav Odstrčil, ocenění a úcta
Povýšen do hodnosti štábního kapitána
Rok 1945
Hodnost štábní kapitán pěchoty
Československé armády

Rok 2021
Armáda České republiky
hodnost kapitán

Československý válečný kříž 1939
Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Československá vojenská medaile Za zásluhy 1. stupně
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Jaroslav Odstrčil, ocenění a úcta
Československá vojenská pamětní medaile
 Hvězda 1939 – 1945
uděluje  Za obranu
medaile:  Krále Jiřího VI.
Za zásluhy
Netín – pomník na místě zastřelení
Památník Hrabyně
Gymnasium Zábřeh – pamětní deska
Brníčko – památník v obci
Úctu je možné vyjádřit i u rodinného hrobu na hřbitově v Brníčku.

Nad životem Jaroslava Odstrčila je možné si položit otázky
a hledat odpovědi. Např.:
Co by se z jeho života mělo opakovat v 21. století ?
Jaký vztah k České republice mají absolventi gymnazia v 21. století ?

členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí
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