Pozdrav Ing. Antonína Bartoše ml., Blazice – 1. září 2018

Dovolte, abych se Vám nejprve představil. Jsem Antonín Bartoš
mladší, syn velitele paraskupiny CLAY. Spolu se mnou jsou zde
Čestmír Šikola syn radisty a oba Janové Štokmanovi z rodiny
šifranta Jury Štokmana.
Děkuji Vám všem za účast na dnešním setkání při výročí příchodu
vysílačky Eva do Blazic. S panem profesorem Křižanem-Hasilíkem
jsem se seznámil v Americe, když tam působil ve výzkumu. Byli jsme
spolu v Sokole. Nevěděl jsem tehdy, že jeho prastrýcem byl
František Hradilík z Blazic, u něhož radista Šikola bydlel a odkud i
vysílal. Chtěl bych poděkovat jemu a panu Daňkovi, starostům a
všem dalším, kteří dnešní oslavu a vzpomínku organizovali a
podporují. Jsem rád, že je zde i řada potomků přímých
spolupracovníků CLAY. Bohužel, poslední přímý účastník práce
skupiny paní Ing. Zdenka Veselá – Sousedíková, která se do odboje
zapojila ve 14ti letech se nemůže účastnit. Tato vzpomínka je nejen
na telegrafistu Čestmíra Šikolu, ale i na ostatní členy a
spolupracovníky skupiny.
Nedávno jsme zaznamenali 50. výročí zákeřného obsazení
Československa pěti vojsky Varšavské smlouvy. I tehdy se našli naši
stateční lidé, kteří se s tím nechtěli smířit, byli připraveni bojovat
proti okupaci a položit svůj život, stejně jako naši otcové a jejich
spolupracovníci za 2. Světové války. Vítám bývalé příslušníky 7.
výsadkového pluku v Holešově. Svojí činností přímo navázali na
odkaz CLAY. Vzhledem k poválečné spolupráci s gen. Palečkem, je
radista Čestmír Šikola považován za zakladatele zpravodajských
výsadků čs. armády.

CLAY-EVA zahájila vysílaní z Blazic do Londýna za 2. Světové války 1.
září 1944. V okupovaném Československu působila rok a den.
Celkem odeslala přes 800 depeší. Veliká část se právě odvysílala
z Blazic.
Pokud já vím, tak do Československa bylo posláno asi 95
parašutistů a z toho třetina přežila válku. Spolupráce s parašutisty
případně jakákoliv jejich podpora byla trestána smrtí, nejen pro
spolupracovníky skupiny ale i jejich rodiny. CLAY, na rozdíl od jiných
skupin měla to štěstí, že se jí podařilo brzy získat spolehlivé a
obětavé domácí spolupracovníky, a za jejich pomoci vybudovat
rozsáhlou zpravodajskou síť. Ohromné štěstí měla v tom, že místní
lidé, bývalí i sloužící četníci v Bystřici pod Hostýnem a v blízkých
Blazicích skupinu podporovali i za velice těžkých a nebezpečných
podmínek. Díky lidem jako Jan Filip, Procházkovi, Kučerovi, Hájkovi,
bratři Imrichovi, Strakovi a samozřejmě rodina Zicháčkových, Josef
Sousedík, četník Bohumil Synek, František a Marie Hradilíkovi a
mnoho dalších, se CLAY na východní Moravě mohla uchytit a
rozvíjet na sever a na jih. Díky těmto a mnoha dalším statečným
lidem, se CLAY rozrostla do velké zpravodajské sítě, která sahala
“od Břeclavi k Ostravě.”
Ani při této maximální pomoci místních lidí a opatrnosti skupiny,
činnost CLAY neunikla pozornosti gestapa a došlo k zatýkání a
popravám části spolupracovníků skupiny.
Prosím abyste minutou ticha uctili jejich památku.
Moc Vám všem děkuji a Nazdar!

