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Osvoboditel Ostravy maršál
Jeremenko si přes Stalinův
zákaz psal válečný deník

BOLESLAV NAVRÁTIL

P řed sedmdesáti
třemi lety získal
čestné občanství
města Ostravy ge-

nerál Andrej Ivanovič Jere-
menko. Této pocty se do-
čkala plejáda komunistic-
kých osobností. Řada z nich
byla později ze seznamu
vymazána, takže tam zůstali
– z těch sovětských – jen
generál Jeremenko a roz-
vědčice Marie (Tamara)
Bobyreva.

VÝBORNÝ VELITEL
A. I. Jeremenko se narodil
14. října 1892 nedaleko Lu-
hansku, tedy na Ukrajině.
Otec byl zemědělec. Na voj-
nu musel už za první svě-
tové války. Po demobilizaci
v roce 1917 se vrátil domů,
ale celý kraj trpěl pod ná-
jezdy loupeživých band. Je-
remenko proto založil do-
mobranecký oddíl a roz-
prášil je. Do Rudé armády
vstoupil v hodnosti plukov-
níka, později absolvoval Vo-
jenskou akademii M. V.
Frunzeho a byl suverénně
nejlepším studentem.
V srpnu 1941 už velel
Brjanskému frontu a získal
hodnost generálplukovníka.
O pár měsíců později se
účastnil zimní protiofenzivy
u Moskvy, kde čelil tanko-
vým jednotkám generála
Heinze Guderiana tak
úspěšně, že Hitler tohoto
velitele odvolal.
Další pozoruhodnou eta-

pou generála Jeremenka byl
Stalingrad. Převzal velení
Jihovýchodního frontu, kte-
rý se účastnil známé obkli-
čovací operace německé
6. armády generála Friedri-
cha Pauluse. Stalin – při vě-
domí, jak dovedně si Jere-
menko počínal proti Gude-
rianovým tankům u Moskvy
– využil jeho schopností
k odražení útoku mistra
vojenské taktiky polního
maršála Ericha von Man-
steina, který chtěl obklíčená
vojska útokem vyprostit.
Později velel Jeremenko
4. ukrajinskému frontu,
který zdolával Karpaty. Když

v březnu 1945 uvízla
opavsko-ostravská operace,
dostal na starost osvobození
této důležité průmyslové
oblasti právě on.

OSTRAVSKÁ OPERACE
Generál Jeremenko byl
zvláštní osobností. Posedle
si psal podrobný válečný
deník. Což mu zakazoval
dokonce sám Stalin. Jere-
menko deníky ukrýval. Ob-
jevily se až po válce jsou pro
historiky cenným zdrojem
informací. Nalezneme zde
takové perly, jako například
zápis o tom, že velitel
43. armády generálporučík
Golubev měl u svého štábu
chov krav, prasat a ovcí, aby
měl čerstvé mléko, sýr
a klobásky. Jiný velitel –
Zygin – vlastnil pro osobní
potřebu 310 litrů vodky,
každý den vypil litr. Po sta-
lingradské operaci se Jere-
menko zeptal Stalina přímo,
kdo způsobil, že na začátku
války byli zavřeni výborní
velitelé jako Rokossovskij,
Juškevič, Chlebnikov. Stalin
mu zlostně odsekl, že to za-
vinili Vorošilov, Buďonnyj,
Timošenko a Mechlis.

ZAKÁZANÝ DENÍK
Zajímavé jsou i Jeremenko-
vy zápisy o Ostravské ope-
raci, kdy 26. března 1945
převzal velení 4. ukrajin-
ského frontu. Byl rozhořče-
ný neschopností generála
J. Petrova, vyčítal mu ob-
rovské ztráty. Neexistovala

součinnost mezi dělostře-
lectvem a pěchotou, velitel-
ské štáby byly od útvarů
daleko, takže nebyl přehled
o tom, co se děje na frontě.
„Mám dobývat pevnosti,“
psal s hořkostí v deníku
„a plamenomety zůstaly
daleko v armádních skla-
dech“. Armádní chemik ne-
zajistil generátory pro dý-
movou clonu. Někteří veli-
telé nevěděli, kde mají dis-
lokovány své jednotky.
O generálu Grečkovi (velel
sovětským vojskům při ob-
sazování Československa v
roce 1968), veliteli 1. tanko-
vé armády, napsal přímo, že
je příliš mladý a bezpáteřní.
Dělostřelci jsou na místě,
odkud nevidí, kam střílí.
Armádní průzkum a ženisté
nezjistili, kde jsou mosty,
kde lze překročit Odru. Své
schytal i velitel 8. letecké
armády generálporučík Ru-
banov, že jeho letci si létají,
jak chtějí, házejí bomby
nazdařbůh, místo aby nalé-
távali v kruhu a přesně
bombardovali hlavní cíl.
Z deníku je jasné, že řada
velitelů byla ze svých míst
odvolána. Po Jeremenkově
ostrém zásahu se situace
výrazně zlepšila a schopní
němečtí velitelé – jako třeba
generál Walter Nehring ne-
bo maršál Ferdinand
Schörner – nebyli s to jeho
armádu zastavit.
Teprve v roce 1955 byl Je-

remenko povýšen na mar-
šála.

V OSTRAVĚ. Velitel 4. ukrajinského frontu generál A. I. Jeremenko
(sedící v autě) rozmlouvá krátce poosvobozeníOstravy s velitelem
1. čs. samostatné tankovébrigádymajoremVladimírem Jankem.
Foto: archiv

Významná
osobnost

Počítání kamarádů Václava Chytila

P rávě vychází po-
slední a bohužel
posmrtná kniha
známého ostrav-

ského spisovatele Václava
Chytila (Vítězslava Bělov-
ského). Pracoval na ní ještě
koncem roku 2016, ale už ji
nestihl dokončit. Dostala
název Kamarádi. Je to krás-
ná, pravdivá, hořká, poetic-
ká, veselá i smutná knížka.
Několik studentů se ná-
hodně sejde při začátku
studia na Karlově univerzitě
v Praze. A budou spolu trá-
vit hodně času, studovat,
navštěvovat hospody, přá-
telit se s dívkami.
Autor se snaží zachytit

ten důležitý mezník, kdy se
z chlapců postupně stávají
dospělí lidé. Každý má jiné
rodinné zázemí, sociální
i materiální, jiný vztah
k rodičům. Jsou šedesátá
léta a doba poněkud vol-
nější a svobodnější, debaty
studentů se týkají politiky,
filozofie, hašteří se nad
knihami a přou o to, jaký
bude jejich další život, ka-
riéra, jakou chtějí mít rodi-
nu. Někteří ještě stále věří
v komunismus, jiní už ne,
vedou sáhodlouhé spory na
společenská témata.
O prázdninách si v ho-

rách pronajmou hospodu
a jejich štamgasty jsou po-
většinou dřevorubci. Někdy
je poznávání světa a odno-
cení sebe sama trpké až

k nežití. Každý z kamarádů
si nakonec vytváří vlastní
identitu, tak odlišnou od
těch druhých, až se začínají
vzdalovat. Mění se jejich
vnitřní etické hodnoty.
Pak přichází rok 1968

a každý se musí rozhod-
nout, některé ta doba cha-
rakterově upevní, jiní se
přizpůsobují. Hlavní prota-
gonista Aron se s dobou
vyrovnává s bolestí i úz-
kostmi, snaží se najít mo-
dus vivendi a není moc
úspěšný. Nicméně dospívá
k pokoře i prosté lidé sluš-
nosti. Jeho největším štěs-
tím při hledání smyslu ži-
vota je jeho žena Ida a pak

jeho děti; je ve své rodině
šťastný. I po roce 1989 na-
stávají kamarádské krize
a opět se mění hodnoty
politické i společenské. To
kamarádství se u dospělých
mužů ztrácí v mlžném
oparu, stali se lidskými so-
litéry a každý žije sám,
uvnitř sebe a pro sebe.
Aron trpce poznamenává,
že „nakonec je každý sám“,
ale u něho to tak docela
není pravda, ve své duši
nedokáže kamarády opustit,
zůstanou v něm přes
všechna protivenství, křivdy
a povahové nedostatky do
poslední chvíle. Aron je
prostě takový. (na)

Recenze knihy

PŘEBAL KNIHY.
Foto: archiv
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Píše se rok 1899 a do ro-

diny člena pražského ha-

sičského sboru se narodil 

syn Oldřich. Za devatenáct 

let bude zpívat v operetě 

Národního divadla v Brně, 

až mu bude pětatřicet, bude 

mít dokonce vlastní divadlo. 

Slavnou filmovou hvězdou 

se ale stane až na prahu čtyři-

cítky.  Adině Mandlové bude 

zpívat „Jen pro ten dnešní 

den“, s Natašou Gollovou bu-

de tropit hlouposti a do dě-

jin českého filmu se zapíše 

větou: „Zavřete oči, odchá-

zím…“  Rodiče ještě tenkrát 

netušili, že jim doma vyrůs-

tá jeden z nejoblíbenějších 

českých milovníků. Maminka 

se však jeho úspěchů nedo-

žila, po těžké nemoci odešla, 

když mu bylo pouhých ...ta-

jenka křížovky.

MUDr. Milada Bezděková, 

ortopedka z Vinohradské 

nemocnice v Praze, má 

ve svém lékařském pokoji 

jeho fotografii. Pochopitelně 

mě zajímalo, proč.  Je „jen“ 

jeho obdivovatelkou? Chyba 

lávky: její dědeček Josef byl 

totiž Nového bratranec! 

Jaký podle ní pan Nový byl? 

„Noblesní před publikem, 

ironický ve společnosti, na-

víc přímý a rovný člověk, 

který nikdy nikoho nepod-

razil. S mým dědečkem se 

scházel v kavárně hotelu 

Paříž. Mně jako malé holce 

říkal ´mladá dáma´ a dovo-

lil mi ochutnat koňak i ká-

vu (samozřejmě s vodou). 

Škoda, že jeho manželka byla 

tak žárlivá a nechtěla, aby se 

s příbuznými stýkal. Dědečka 

to velmi mrzelo. Pan Nový 

pro mě navždy zůstává sy-

nonymem dokonalého gen-

tlemana.“

K R I S T I Á N  N A V Ž D Y

Roku 1940 volili čtenáři fil-

mového časopisu Kinorevue 

svůj nejoblíbenější film – zví-

tězil Kristian (1939). Jeho 

popularita trvá dodnes, té-

měř osmdesát let od premi-

éry. Scéna, ve které Oldřich 

Nový dobývá v Orient baru 

srdce Adiny Mandlové, bývá 

označována  za jednu z nej-

erotičtějších scén českého 

filmu. A ještě zajímavost k ná-

zvu veselohry: v úvodních 

titulcích je psáno Kristian, 

s krátkým „a“. V dobových 

popiscích i ve scénáři je ale 

uváděno Kristián. Tak si vy-

berte!

M I L I O N O V É  

H O N O R Á Ř E ?

„Víte, kolik jsem dostal za roli 

Kristiana? 20 000 protektorát-

ních korun. Ani nevím, kolik 

lidí mi ten honorář závidělo,“ 

vzpomínal na svou nejslav-

nější roli sám Mistr. Zajímají 

vás tehdejší filmové honorá-

ře? Svým čtenářům je roku 

1940 prozradil právě týdeník 

Kinorevue: „Režiséři filmů 

mají minimální honorář 

35.000 K, nesmějí však natočit

více než 5 filmů za rok.

O L D Ř I C H  N O V Ý
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Kristián (1939)

Oldřich Nový

ve své divadelní šatně 

Eva tropí hlouposti

(1939)

Roztomilý člověk 

(1941)
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Ošklivá slečna (1959)

Narodil se jako nejmladší ze třinácti 
dětí v rodině topiče z cihelny. Ve své 
memoárové knize vzpomíná, jak jim 
jejich maminka s oblibou vyprávěla 
příběhy. Vidíte, a dnes už Karel Höger 
vypráví pohádky prostřednictvím roz-
hlasu, desek nebo cédéček několikáté 
generaci dětí. 

POSLEDNÍ ROLE
Na jaře 1977 rozehrál roli doktora Sovy 
v televizním seriálu Nemocnice na kra-
ji města, kterou Jaroslav Dietl napsal 
přímo pro něj. Filmování už bohužel 
neměl možnost dokončit a byl nakonec 
přeobsazen Ladislavem Chudíkem.

JAK TO TEHDY BYLO?
Všeobecně se má za to, že Karel 
Höger odešel bez potomků. Před pár 
lety mě ale kontaktoval pan Zdeněk 
Špaček (*1931) a tvrdil, že je jeho sy-
nem. Nedlouho před svou smrtí mu 
to prý sdělila maminka. Odbornicí 
na podobné záhady je má kamarád-
ka, publicistka Blanka Kovaříková, 
a tak jsem jí předal kontakt a če-
kal na výsledek pátrání: „První 

dojem byl ohromující - ten muž barvou 
svého hlasu i dikcí slavného herce 
připomínal! Zdeňkova maminka Marie 
bydlela v Brně-Králově Poli a s mladič-
kým Högerem údajně měla poměr. Pak 
se však provdala za fotografa Františka 
Špačka. S Högerem se Zdeněk vídal až 
do jeho smrti, ale nikdy se ho netroufl 
zeptat, jak to kdysi všechno bylo…“ 
A tak už se nikdy s určitostí nedozví-
me, jestli Karel Höger syna opravdu 
měl a nebo šlo jen o omyl.
 
NEZAPOMENUTELNÉ
KOUZLO HLASU
Ale ještě k výše zmíneným pohád-
kám. Hodně toho bylo napsáno 
o Högerových slavných filmech, ale ne-
smím zapomenout ani na obor, kterým 
se tento Mistr slova zapsal do našich 
pamětí. Díky svému charakteristické-
mu hlasu se stal v pozdějším věku čas-
tým ...tajenka křížovky, animovaných 
filmů a večerníčků. Ferda Mravenec, 
O loupežníku Rumcajsovi, O loupež-
nickém synku Cipískovi, Dášenka, 
Povídání o pejskovi a kočičce, Kocour 
Mikeš, O vodníku Česílkovi – to je 
skvost vedle skvostu. Když si na staré 
desce pustím jeho Zlatovlásku, je ze 

mě zase malý kluk… Sám Höger o své 
práci pro děti řekl: „Čekám, kam až 
je vylákám z půvabného zátiší jejich 
fantazie, kterou jen tuším. Je to hra 
na schovávanou i odkrývanou. Jako 
kdyby přede mnou někdo otevřel dve-
ře do rozkvetlé krajiny nečekaných 
krás.“

ACETYLEN, ARCHAR, 
BALVANY, BULKA, CVIKR, ČERTI, ČÍNA, EŠUS, FUCHS, HAŠÉ, HMYZOŽRAVEC, HOROLEZKYNĚ, CHRIE, IDOL, IŠKA, KÁNOE, KEŠU, KLOBOUČNÍK, KOBOS, KOLOBĚŽKA, KOLOMBÍNY, KOMPRESOR, KONINA, KORYTA, KOSMONAUTI, LETUŠKY, LOŽE, MALICHERNOST, MATEŘŠTINA, MORMONI, NIZOZEMSKO, NOTY, OKNA, OPONA, OSEL, OSIVO, PĚNKAVA, PILY, PODNIKNOUT, POMÍJIVOST, POTOPA, PROPLACHOVAT, PROSTOJ, PSISKO, PTÁCI, RAMPA, ROUS, ROZCHOD, ROZVRHNOUT, SÁLY, SBORY, SESKOK, SKIVO, SKLO, SMEČE, SOUROZENCI, SPORTY, STÁVKA, VLEK, VZDOR, VZTEK, ZBÍT, ŽÍLA

Karel Höger se často 
objevoval v životopisných 
fi lmech. Před kamerou si 

zahrál třeba Mikoláše Alše 
nebo Bedřicha Smetanu. 

V muzikálu Zdeňka 
Podskalského …TAJENKA 

ztvárnil arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic.

V souvislosti s Karlem Högerem bývá neustále připomínána fotografi e z roku 1942, na které společně s řadou dalších českých herců hajluje v Národním divadle. Málo se ale ví o tom, že se tento herec významně zapojil do boje proti Němcům. Paní Eva Högerová, jeho bývalá žena, před lety zveřejnila informace o manželově málo známé odbojové činnosti. Tak například v letech 1943–44 vozil z Prahy na Zlínsko a naopak šifrované zprávy. Krom toho pomáhal fi nančně několika rodinám, jejichž členové se dostali do koncentračního tábora. Uchovával také majetek jedné vězněné židovské rodiny, ve svém bytě poskytl azyl spisovateli Františku Kožíkovi, kterého hledalo gestapo. Novinář Stanislav Motl potvrdil, že Höger nejméně dvakrát navštívil židovské ghetto v Terezíně, kam zřejmě vozil léky. A zmíněná akce v Národním? Zúčastnily se jí desítky herců. Odmítnout účast totiž tehdy 
znamenalo souhlasit s atentátem 

na Reinharda Heydricha.
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Okouzlená (1942)

Lístek do památníku (1975)

Byl jednou jeden dům (1974)
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Nejprve se začínalo bílou 
pohovkou, pak přibyl stůl 
se dvěma židlemi, po čase 
jednu sedačku vystřídaly 
dvě a nově jsou dominan-
tou studia tři gauče a dva 
skleněné stolky. Moderátor 

Jaromír Soukup chce, aby 
se hosté pořadu INSTINK-
TY Jaromíra Soukupa cítili 
komfortně, a proto jim 
dopřává pohodlí.

Z pohledu diváka nyní 
šéf televize Barrandov sedí 
vpravo, prostřední sedačka 
patří hostům a vlevo usedá 
stálý komentátor INSTINK-
TŮ, malíř a bavič František 
Ringo Čech. Změn se dočka-
la i hudební složka pořadu.

Groove Band Aleše Hávy 
mezi sebe přizval zpěvačku 
Andreu Cejpkovou, která 
umí uvolnit atmosféru 
a mezi pány perfektně 
zapadá. Přesvědčte se o tom 
sami na obrazovkách TV Ba-
rrandov každý pátek večer 
ve 21.25!

Moderátor Jaromír Soukup 
změnil studio INSTINKTŮ

Tak jako se program 
televize Barrandov ne-
ustále posunuje dopře-
du, i generální ředitel 
Skupiny Barrandov 
Jaromír Soukup (49) si 
dává záležet na tom, 
aby se vyvíjela a moder-
nizovala studia všech 
pořadů. Diskuzní pořad 
INSTINKTY Jaromíra 
Soukupa se proto dočkal 
náležitých změn!


