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SVATOPLUKA
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Úryvek z kázání u Salvátora v Praze na Ïalm 126.,
ver‰ 4.:
…My nemáme vnitﬁní evidenci o tûch mnoh˘ch,
tﬁeba neznám˘ch a tich˘ch lidech, kteﬁí ve sv˘ch
Ïivotech a na sv˘ch cestách nesklánûli svá kolena.
Mnozí v na‰ich sborech, a katolíci ve sv˘ch sborech
i v podzemní církvi, skauti a sokolové, spisovatelé
a zpûváci na‰eho podzemí – tûch sedm tisícÛ –
sedm znamená dostateãn˘ poãet tûch neevidovan˘ch – o kter˘ch neví Eliá‰ – o kter˘ch ví BÛh.
Takto vnitﬁnû mûní BÛh údûl svého lidu.
Vzpomínám si po okupaci – kdyÏ Karel Kryl zpíval
„tato noc nebude krátká“ – Ïe ne v‰ichni na tuto
beznadûj reagovali rezignací…
PﬁehlíÏíme tûch minul˘ch tﬁicet let – a ﬁíkáme si:
KdyÏ BÛh ná‰ údûl zmûnil, bylo nám jako ve snu.
V roce 1968 pﬁi okupaci nám bylo jako ve ‰patném
snu – v reakci lidí – jako v dobrém snu – zaÏili

JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. – DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU – ČISTÉ ENERGIE ZEMĚ

jsme toho v posledních letech hodnû – vûci po
dlouhé dobû dostaly dynamiku a spád – zaÏili
jsme – jak Pán mûní bûh pﬁíbûhÛ – zaÏili jsme
ty chvíle, kdy se s pláãem rozsévá – i radost potomní skliznû. A tak vyznáváme se Ïalmistou:
„Hospodin s námi uãinil veliké vûci“. Opravdu jsme
proÏili „velké vûci“ a je zajímavé sledovat, jak lidé
dovedou i z tûch „velk˘ch vûcí" udûlat vûci malé,
ubohé a bezv˘znamné. Opravdu je zﬁejmé, Ïe ãlovûk
– chce-li – dovede a je schopen v‰eho: ãisté – potﬁísnit, svaté – znesvûtit, veliké – ukrátit a zlacinût.
I BoÏí velikost dovede degradovat na svou malost,
a to dobré, co bylo a je u Boha – na svou ubohost.
„Hospodin s námi uãinil veliké vûci“. Dûkujeme
za v‰e, co jsme za posledních tﬁicet let proÏili – dík
za nevybojovanou a darovanou svobodu. (srpen 1995)

Jihomoravská plynárenská, a.s., spolupracuje a finančně přispívá na ekologicky zaměřené projekty, jejichž cílem je
přispět ke zlepšení čistoty ovzduší. Mezi tyto aktivity patří i podpora projektů, které řeší problém emisí v dopravě –
využití zemního plynu k pohonu dopravních prostředků. Dopravní prostředky, které využívají k pohonu zemní plyn
řadíme do kategorie automobilů s minimálním množstvím vypouštěných škodlivých emisí, čímž jsou pro čistotu ovzduší
mnohem přijatelnější než vozy na klasický pohon, ale i vzhledem k omezeným zásobám ropy je využívání zemního plynu
strategicky výhodné. Zemní plyn se přitom podobně jako ve vytápění stává synonymem čisté pohonné hmoty, která
nezatěžuje životní prostředí škodlivými a lidskému zdraví nebezpečnými látkami.
Proto je jedním z podnikatelských záměrů JMP, a.s., i oblast rozvoje a využití zemního plynu v oblasti automobilové
dopravy a to jak v soukromém, tak i podnikatelském sektoru. Společnost se zabývá reálnou možností výstavby volně
přístupné plnicí CNG stanice. Jde nejen o snahu plynofikovat postupně vlastní vozový park a ukázat tak životaschopnost
obdobných projektů, ale především o umožnění využití tohoto atraktivního paliva pro širokou veřejnost a zvláště pak pro
podnikatelské subjekty.

Z kázání u Salvátora na Ïalm 23.:
„Na pastvách zelen˘ch pase mne“ – vede mne
k tomu, co má opravdu smysl, i kdyÏ to tak na první
pohled nevypadá, k tomu, co se jako smysluplné
teprve prokáÏe. „Na pastvách zelen˘ch pase mne“
to je pro mne i vyznání opravdové svobody, nezadrÏitelnosti BoÏí intervence. Ideologové a ateistiãtí
hlídaãi slov se snaÏili silnû omezit vliv víry v komunistické spoleãnosti. Tím vzbudili zájem v mnohém
z nás. Uvûﬁili jsme jim i navzdory. Jedno takové
jejich omezení znûlo, Ïe vûzeÀ nemá právo mít pﬁi
sobû Bibli. KdyÏ byl zavﬁen˘ ná‰ pﬁítel, bohoslovec
Ale‰ Bﬁezina na Borech, tak jsme se domluvili, Ïe
mu jeho pﬁátelé po‰lou Bibli. Vûdûli jsme, Ïe mu ji
ve v˘konu trestu nedají, ale pﬁesto jsme mu ji
poslali. KdyÏ Ale‰ po v˘konu vycházel z BorÛ, pﬁedalo mu vedení vûznice ãtyﬁi igelitové ta‰ky plné
Biblí. Bible mohli Ale‰ovi zadrÏet, ale nemohli mu,
ani nikomu jinému, vzít to, co mûl v srdci. Není na

Z hlediska ochrany životního prostředí je zemní plyn nositelem řady výhod oproti ostatním druhům fosilních paliv.
Hlavní přednosti zemního plynu se z ekologického pohledu projeví až při jeho využití u samotných odběratelů. Při
spalování zemního plynu vzniká daleko méně škodlivin, protože prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy
v zanedbatelném množství a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně nižší.
Zemní plyn má i další zásadní výhodu ve srovnání s pevnými a kapalnými látkami, neboť při spalování neobsahuje žádné
dusíkaté látky, takže oxidy dusíku mohou vznikat právě jen ze vzdušného dusíku. Zemní plyn jako každé uhlíkaté palivo
je také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který je z klimatického hlediska považován za médium, které výrazně přispívá
ke vzniku skleníkového efektu. Nicméně ve srovnání s ostatními palivy je zemní plyn výrazně méně škodlivý, protože na
uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu o 40 až 50 % méně oxidu uhličitého ve srovnání s pevnými
palivy a o 30 až 35 % méně oxidu uhličitého v porovnání s palivy kapalnými.
Akciová společnost Jihomoravská plynárenská v posledních letech zaměřila rozvoj plynofikace i do oblastí, které
z hlediska ochrany přírody mají značnou důležitost. V roce 2001 probíhala intenzivní plynofikace v oblasti Českomoravské vrchoviny, zejména v okresech Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč. Všechna tato území jsou vysoce hodnocena
z hlediska krajinářského a i pro svoji vysokou kvalitu životního prostředí. Aktivity naší společnosti v tomto geograficky
hodnotném území pomohly k udržení kvality životního prostředí a v mnoha geomorfologicky členitých územích
napomohly i ke zlepšení ovzduší a to především v období meteorologicky nepříznivých situací, kdy se vyskytují časté
inverzní situace.

svûtû místa, kam by to neproniklo, a není na svûtû
moci, která by tomu mohla zabránit: BÛh ãlovûka
vyvádí na zelenou pastvu – i v té nejvût‰í vyprahlosti se tak nezadrÏitelnû dûje, mnozí svûdci víry
nám o tom svûdãili – Dietrich Bonnhöffer, Jaroslav
·imsa, Dr. Eugen Zelen˘, prof. Biã, Dr. Zvûﬁina,
Anastáz Opasek a mnozí dal‰í – i v té nejvût‰í
vyprahlosti má‰ v BoÏím vedení pﬁístup k té nej‰Èavnatûj‰í duchovní pastvû, pouze vírou a modlitbou, odevzdáním se do BoÏí vÛle. To je poslední
hlubinná svoboda, od které tû ãlovûk, ani nic stvoﬁeného, ani moc, ani nemoc, prostû nic na svûtû
nemÛÏe odlouãit. Na pastvinách zelen˘ch pase
mne, to není v˘rok vypasené ovce, to je vdûãn˘
údiv Bohem vedeného ze smysluplného dramatu
BoÏího království uprostﬁed podivn˘ch kreací
tohoto svûta. Pane, pas nás na pastvách zelen˘ch.
Amen.
(20. února 2000)
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
Česká republika

tel.: + 420 5 45548111
fax: + 420 5 45578571
E- mail: jmpas@jmpas.cz
WWW: www.jmpas.cz
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S. K. s Karlem Krylem na setkání v Rohru (1985)
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PRVNÍ DOKTORKA
TECHNICK¯CH VùD V âSR
J. KÖLEROVÁ
J. MERGANC
(text zkrácen)

V

každém regionu se objevují lidé, kteří se tam buď
narodili, jen krátce pobyli
nebo prožili celý svůj život
a svou mimořádností
vynikli více nebo méně
nad ostatní. Jednou z nich byla
i Ing. Dr. M. Kuklová-Tumlířová, nejstarší ze šesti dětí JUDr. Matěje
Kukly. Narodila se 9. června 1889
v Hradci Králové. Prvních deset let
svého života prožila v Žamberku,
kde si její otec otevřel brzo po jejím
narození advokátní kancelář a kde
se narodilo jejích pět sourozenců.
Jako mimořádně nadaná žačka byla
Marie ve svých deseti letech přijata
v Hradci králové do druhé třídy
měšťanské školy, kterou dokončila
ve dvanácti letech. Jelikož byla podle zákona školou povinna až do
čtrnácti let, přihlásil ji otec do jednoročního kursu pro dívky, právě
zřízeného na Obchodní akademii.
Skončením tohoto kursu však byly
pro ni tehdy vyčerpány všechny
možnosti školního vzdělání i v Hradci
Králové – Městské dívčí lyceum
bylo založeno až v r. 1907 – a tak
Marie musela dostat dispens od
školní docházky. Pokračovala ve
svém vzdělávání soukromými hodinami němčiny a francouzštiny, šití,
hry na klavír a malování. V r. 1906
strávila šest měsíců v Lausanne ve
Švýcarsku, kde zdokonalila svoji
znalost francouzštiny a francouzské
literatury. Své studium zakončila po
návratu domů státní zkouškou.
Tento diplom jí otevřel dveře k finanční nezávislosti. Stala se vychovatelkou v rodinách a soukromou
učitelkou francouzštiny. Jeden rok
přednášela také tento předmět na
učitelském ústavu na Kladně.
Marie stále snila o maturitě na
střední škole, nakonec byla pod
podmínkou, že složí přijímací
zkoušky s nejlepším prospěchem,

přijata v Praze-Vršovicích na reálku.
V roce 1917 přijela do Hradce s maturitním vysvědčením se samými
výbornými. Marie však se studiem
ani teď skončit nechtěla a rozhodla
se pro studium agronomie na
Vysoké škole technické. Bylo to tehdy
rozhodnutí neobyčejně odvážné.
Ženy měly v té době možnost
studia jen na lékařské nebo filozofické fakultě. Na ostatních školách
nesměly být ani mimořádnými
posluchačkami, nýbrž jenom „frekventantkami“. Každý jednotlivý
profesor musel dát souhlas s jejich
přítomností při přednáškách.
Se vznikem Československé
republiky se konečně ženám otevřely brány vysokých škol dokořán.
Marie mohla tedy v klidu pokračovat
ve svém studiu a připravovat se na
první státnici. Zároveň s druhou
státní zkouškou připravovala dizertační práci pro doktorát. V červnu
1921 byly diplomovány na Vysoké
škole zemědělského inženýrství
dvě první české inženýrky – Marie
Kuklová a Anna Horynová. V červenci téhož roku byla Marie slavnostně promována jako první žena
ČSR na doktorku technických věd.
Po dokončení studia se zajímala
o kompetence Dr. Kuklové zároveň
dvě ministerstva – zemědělství
a školství. Po dlouhých diskusích
bylo rozhodnuto, že přijme nabídky

obě a bude úřadovat na každém
ministerstvu tři dny v týdnu. Od
r. 1921 do r. 1928 pracovala jako
inspektorka výzkumných ústavů
zemědělských při Ústavu plemenářské biologie. Byla také pověřena
organizací mezinárodních výstav –
v r. 1921 Haag, r. 1922 Štrasburg,
Paříž, r. 1924 Barcelona a Christiania
(Oslo), r. 1925 Belgie, r. 1928 Madrid.
Již během studií se začala
Dr. Kuklová zajímat o politiku a stala
se členkou Sdružení agrárních akademiků. Jako členka jedné studentské
delegace se setkala poprvé s Ant.
Švehlou, jehož osobnost na ni
udělala velký dojem. Marie přijala
problémy zemědělců za své a svoji
neuvěřitelně mnohostrannou aktivitu
rozšířila ještě o práci v Republikánské
straně zemědělského a malorolnického lidu. Za tuto stranu kandidovala
a byla zvolena do parlamentu, kde
zasedala v letech 1934 až 1939.
Marie se provdala za svého kolegu
ze studií Ing. J. Tumlíře, který byl
odborným radou Ústředního statistického úřadu. Žili spolu na jeho
hospodářství v Předboji u Prahy.
Během německé okupace byla
Marie zbavena všech veřejných
funkcí. Po únoru 1948, manželé
Tumlířovi, obráni o všechny
možnosti existence po znárodnění
hospodářství v Předboji a ohroženi
na životě jako nepřátelé komunistického režimu, byli donuceni odejít
s rodinou do exilu do Francie. I tam
měla Marie ještě možnost uplatnit
své mimořádné schopnosti. Po založení Radia Free Europe (Svobodná
Evropa) v r. 1950, jí byla svěřena
funkce redaktorky vysílání pro ženy.
Dr. Marie Kuklová-Tumlířová po
celých 25 let svého exilu nikdy
nepožádala o francouzské občanství.
Byla hrdá na označení „emigrantka
československého původu“ ve svém
cizineckém pasu.

