spojen se Šumperskem

plukovník Vojtěch Lehar
naše úcta


květen 1916 Brníčko


červenec 2004 Praha

Chudé rodinné poměry
Dětství Vzorem ředitel základní školy v Brníčku František Macháček,
Mládí
český vlastenec, starostlivý učitel.
František Macháček se přimluvil, aby nadaný žák Vojtěch Lehar mohl
studovat na Gymnaziu v Zábřehu.
1936 Maturita. A po maturitě ……..
Základní
vojenská
služba

Absolvoval školu pro důstojníky v záloze
Odbornost – obsluha kulometů
Impuls pro cíl – důstojník v armádě
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Kulomety v československé armádě

1938 Po „Mnichovu“ Vojtěch Lehar propuštěn z armády, ALE ..
sociální původ,
rodiště obec Brníčko,
výchova ve škole



Rozhodnutí odejít do zahraničí,
bojovat za Československo.

1939 Odhodlání – opakovaný pokus o přechod do Polska.
V Polsku Krakov, Gdyně a transport lodí do Francie.
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1939 Francie
Nucený vstup do
cizinecké legie Francie.

Velmi tvrdé podmínky služby.
Marseille, Alžírsko, Egypt

1939 Útok Německa na Polsko. Francie spojenec Polska.
Začátek světové války umožnil …..
Odchod z francouzské Přihlásit se ve Francii
do zahraničního
cizinecké legie
vojska

Bojovat za
Československo

1939 Francie, město Agde, vznik československého pěšího praporu.
Podle příchodu dobrovolníků, vojáků, odhodlaných bojovat za
Československo se prapor rozšiřuje na pluk a divizi.
Vojtěch Lehar cvičen k obsluze minometů a protiletadlových kulometů.
1940 Napadení Francie Německem …….
Českoslovenští dobrovolníci, vojáci, zapojeni
u francouzské armády do bojů.

1940 Vojtěch Lehar transport lodí
z Francie do Anglie.
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Ve Francii chaos.
Kapitulace Francie

1940 Anglie, Liverpool, Cholmondeley – místo shromažďování
dobrovolníků, vojáků, odhodlaných bojovat za Československo.
Podobně jako v Agde – nouzový tábor.
Dobrovolníci letci bojují ve vzdušném prostoru.
Další vojáci:
 hledání německých výsadkářů,
 obrana východního pobřeží Anglie.
Vojtech Lehar příslušníkem československé smíšené brigády.
Vojáci pocit zahálky. Pokusy o zařazení do ……
Vojsko Svobodní
Francouzi, velitel
generál de Gaull.

Jednotky anglické
armády.

Československé
armády na východní
frontě v Sovětském
svazu.

1943 Vojtěch Lehar příslušníkem jednotky anglické armády.
1944 Vojtěch Lehar odvelen do Sovětského svazu, kde chyběli
důstojníci. „Byl jsem hrdý, že jedu na východní frontu“.
Z Anglie do Sovětského svazu také odjeli Vladimír Přikryl z Horních
Studének, Karel Hlásný z Bludova, Bohumil Muzikant z Loštic.
Cesta na východní frontu v Sovětském svazu …….:
Liverpool směr Gibraltar a Egypt
lodí
Palestina (Izrael), Sýrie, Irák, Irán
vlakem
V Iránu ke Kaspickému moři
nákladním autem
Sovětský svaz, v Kaspickém moři směr Baku lodí
Baku směr Ukrajina
letadlem
Na Ukrajině k velitelství československého
nákladním autem
armádního sboru
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1944 Vojtech Lehar u československého armádního sboru
Československý armádní sbor ……

1 Volyňská gubernie, vznik sboru 2 Dukla 3 Ondava 4 Jaslo 5 Branisko
6 Liptovský Mikuláš 7a Ostrava ( tankisté, letci ) 7b Žilina
8 Pivín, konec války pro československý armádní sbor 9 Šumpersko
Vojtěch Lehar nasazen přímo do boje o Duklu.
Jedna ze situací. Výbuch miny na silnici. Střepinu z miny zastavilo
chromované ocelové zrcátko v náprsní kapse Vojtěcha Lehara.
Při bojích na Slovensku určen velitelem 3. brigády Karlem Klapálkem
velením průzkumu brigády.
1945 Příjezd československého armádního sboru do Prahy.
Vojtěch Lehar jede na koni.
1945 Nejdříve úkol Vojtěcha Lehara
Průzkum Kladska, před uvažovaným
obsazením Československem.
Kladsko do roku 1742 součástí Českého
království.
5

1945 Další úkol Vojtěcha Lehara
Organizace spojených národů

V Německu zmocněnec
československé vlády v programu
UNRRA.
Program Organizace spojených
národů (OSN) na pomoc obětem
2. světové války.
OSN – organizace pro zachování
mezinárodního míru, bezpečnosti
a spolupráce.
Hlavní sídlo New York ve
Spojených státech amerických
(USA).

1947 Propuštěn z armády. Program k zabránění vlivu vojáků
působících za války v Anglii.
Různá pracovní místa v Praze – např. minér, deratizátor.
Vyznamenání a projevy úcty
3x „Československý válečný kříž 1939“
2x Československá medaile „Za chrabrost před nepřítelem“
Kapitola v knize Zdeněk Filip: Cesty hrdinů československého
zahraničního odboje 1939 – 1945
Povýšení do hodnosti
 major
 podplukovník
 plukovník
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Co je u Vojtěcha Lehara také vhodné k zamyšlení ?
Význam prostředí malé základní školy pro přístup k velkým tématům.
Válečné podmínky s různými problémy, přesto touha pomoci
Československu, i když existovaly důvody pro výmluvu.
Pobyt v různých kulturních prostředích a zvládnutí zvláštností.
Schopnost komunikace s lidmi hovořícími různými jazyky.
Proč ………. ?

členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí, vyznamenaní Městem Šumperk
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