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

Îije v Hamburku

PAVEL RICHTER

Îije ve Stuttgartu

PAVEL HRBEK

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.

PAVEL SKALNIK

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.

Îije v Conn USA

HELENA KOLDA
Îije v New Yorku

ALENA HAVLIN

Îije v PaﬁíÏi

JAROSLAV MACEK

Îije v PaﬁíÏi

HEDVIKA KREJCI

Îije v Torontu

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.

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
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Îije v PaﬁíÏi

Îije v Copenhague

DUSAN STOLAR

politickou situaci milované vlasti i hrozbu války.
Pﬁesto, aã nerada, v lednu 1939 do PaﬁíÏe odjíÏdí.
Snad tu‰ila, Ïe se domÛ, zrovna tak jako MartinÛ,
jiÏ nikdy nevrátí. Komponuje, diriguje, pí‰e do
ãasopisu âeskoslovensk˘ boj.
Atmosféra roku 1939 byla stísnûná a Kaprálová
si uvûdomovala, Ïe návrat domÛ nepﬁichází v úvahu.
Pﬁíli‰ se proti fa‰ismu angaÏovala a to se neodpou‰tûlo. 24. 4. 1940 sÀatkem s Jiﬁím Muchou
proÏívá své poslední ‰Èastné chvíle v Ïivotû.
Evakuace PaﬁíÏe ji zastihuje v nemocnici a 16. 6.
1940 po strastiplném útûku do jihofrancouzského
mûsta Montpellier v tamní nemocnici svÛj boj
o Ïivot prohrává. Sedmnáct let po smrti
Kaprálové a deset let po smrti jejího otce zkomponoval MartinÛ na památku Vitulky a jejího otce
Václava svou poslední klavírní skladbu Adagio.
Josef Kaprál (zkráceno)

ROMAN KAME·

Ve chvíli, kdy hlásil rozhlas kapitulaci Francie,
uzavírá se v jihofrancouzském mûstû Montpellier
Ïivotní pouÈ nejv˘znamnûj‰í ãeské skladatelky
a dirigentky Vítûzslavy Kaprálové. Válkou jí Ïivot
zaãal, válkou skonãil. DoÏila se pouh˘ch dvaceti
pûti let. Byla dcerou Janáãkova Ïáka, hudebního
skladatele a majitele hudební ‰koly v Brnû prof.
Václava Kaprála, kde spatﬁila svûtlo svûta 24. ledna
1915. Matkou jí byla pûvkynû Viktorie Kaprálová,
rozená Uhlíﬁová. Vitulka, jak jí doma ﬁíkali, skládala jiÏ od devíti let drobné klavírní skladbiãky,
pﬁesto rodiãe dívãinu zájmu nepﬁikládali valné
pozornosti. Zejména otec si nepﬁál, aby dcera ‰la
v jeho ‰lépûjích, dokonce proti otcovû vÛli ‰la tajnû
na pﬁijímací zkou‰ky brnûnské konzervatoﬁe.
Byla pﬁijata. Otec Kaprál rezignoval.
Umûlecká dráha Vítûzslavy Kaprálové byla
odstartována. Obor skladby a dirigování, kter˘ si
Kaprálová zvolila, byl a dosud je doménou
pﬁedev‰ím muÏÛ. Kaprálová v‰ak brzy pﬁesvûdãila
svojí pílí a pracovní energií o svém nadání. KdyÏ
17. 6. 1935 na svém absolventském koncertu
dirigovala první ãást svého klavírního koncertu,
postarala se tato Ïaãka prof. Viléma PetrÏelky
a prof. ZdeÀka Chalabaly o brnûnskou senzaci.
Pokraãovat ve studiu na Mistrovské ‰kole prof.
Vítûzslava Nováka v Praze bylo pro Kaprálovou
samozﬁejmostí. Studium zde ukonãila autorka
Vojenskou symfonietou (Op. 11,1937), jejíÏ první
provedení si také sama v praÏské Lucernû dirigovala
se svûtoznámou âeskou filharmonií. Osudové
setkání Kaprálové s Bohuslavem MartinÛ v dubnu
1937, kdy Mistr odevzdával v Praze Václavu
Talichovi k nastudování partituru opery Julietta,
ukonãilo dilema umûlkynû, co dál. MartinÛ navrhuje Kaprálové zapomenout na studia ve Vídni
a nabádá mladou umûlkyni poÏádat o stipendium
do PaﬁíÏe ke studiu na proslulé École Normale de
Musigue u dirigenta Charlese Muncha. Francouz‰tina byla ale slabou stránkou Kaprálové, a tak
s povdûkem pﬁijala nabídku Bohuslava MartinÛ,
Ïe jí bude skladbu vyuãovat sám. Pod jeho vedením
vzniká jedno z nejv˘znamnûj‰ích dûl Kaprálové –
Partita pro smyãcov˘ orchestr a klavír (Op.
20,1939). Po triumfálním úspûchu Vítûzslavy
Kaprálové na mezinárodním hudebním festivalu
v Lond˘nû, kde Kaprálová ﬁídila svûtovû proslul˘
Symfonick˘ orchestr BBC pﬁi provedení své skladby
Vojenské symfoniety, odjíÏdí s Bohuslavem
MartinÛ na prázdniny na Tﬁi studnû. Zde MartinÛ
opût nabádá Kaprálovou, aby poÏádala o stipendium ke studiu v PaﬁíÏi. Kaprálová v‰ak
váhala. Uvûdomovala si tíÏivou

Îije v PaﬁíÏi

VÍTùZSLAVA KAPRÁLOVÁ

Jiﬁí Koláﬁ zaloÏil ãtvrtletní Revue K brzy po svém
pﬁesídlení do PaﬁíÏe v roce 1981 s úmyslem katalogizovat (odtud K) ãeské i slovenské umûlce Ïijící v emigraci po roce 1968. V 53 ãíslech vy‰l˘ch od té doby
Revue K proslavila více neÏ stovky v˘tvarníkÛ profesionální
úrovnû z Francie, Nûmecka, Velké Británie, Skandinávie,
·v˘carska, USA, Kanady a Austrálie. Byla znovuobjevena i celá
ﬁada v˘tvarníkÛ star‰í generace pÛsobící mnohdy izolovanû
v minul˘ch dobách.
Více neÏ striktní katalogizaci Revue K dokumentuje v˘voj a promûnu
citlivosti umûlcÛ pod vlivem rÛzn˘ch kulturních prostﬁedí, v nichÏ se tyto v˘tvarníci rozhodli dále Ïít a pÛsobit. Celá ﬁada kolektivních v˘stav
byla organizována pﬁeváÏnû ve Francii, Nûmecku a v âeské republice. Po roce 1989 se aktivita tﬁímûsíãníku obohatilo o vydání poezie (tzv. Collection déféctueuse), nûkolika monografií, portfolií
a grafik i fotografick˘ch publikací.
Následkem nové politické situace mladí umûlci pﬁicházejí
do zahraniãí pﬁeváÏnû v rámci stipendijních pobytÛ
a Revue K vyãerpala svÛj pÛvodní zámûr. Zb˘vá v‰ak
vytvoﬁit syntézu ãeské a slovenské emigraãní ãinnosti,
která se mÛÏe ﬁadit svou kvalitou a poãtem umûlcÛ
vedle porevoluãní umûlecké emigrace.
Roman Kame‰

MARTIN OLIVA
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JOHN LADISLAV

Ladislav Brom se narodil 16. 4.
1908 v Chocni. Byl absolventem
praÏské konzervatoﬁe, na níÏ studoval mimo jiné s Lídou Baarovou,
Jiﬁinou ·tûpniãkovou, Marií Glázrovou,
Janem Pivcem. Po dokonãení studií
hrál v ãeskobudûjovickém a ostravském
divadle, kde posléze i reÏíroval. Mnohostrann˘ talent ho záhy pﬁivedl k filmu, kde
debutoval v men‰í úloze ve filmu Horské
volání SOS (1929). V ãeské kinematografii pak
pÛsobil aÏ do konce druhé svûtové války v rÛzn˘ch
povoláních. Podílel se na psaní scénáﬁÛ, psal texty
k filmov˘m písniãkám, hrál role hlavní, vedlej‰í
i epizodní, vedl produkci a reÏíroval.
Z hlediska ãeské kinematografie má nejvût‰í v˘znam
jeho tvorba reÏijní. Jeho filmy mûly nestejnou úroveÀ, ale
pﬁinejmen‰ím ãtyﬁi z nich Harmonika, Vydûraã, Tulák Macoun
a Skalní plemeno patﬁí k umûlecky hodnotné ãásti národní
produkce. Tulák Macoun byl také s úspûchem uveden v roce
1939 na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, kde
získal bronzovou medaili za „umûlecké a technické pﬁednosti“.
Na sklonku války zaãal psát s Franti‰kem KoÏíkem scénáﬁ filmu
o Africe s názvem Ve spárech dÏungle. V roce 1948 se rozhodl
emigrovat a pokusil se realizovat tento scénáﬁ, na nûmÏ mu velmi
záleÏelo, ve Francii a ·v˘carsku. Nepodaﬁilo se mu to, práce na filmu
musely b˘t zastaveny z nedostatku finanãních prostﬁedkÛ.
Po tomto velkém zklamání rozpustil Ladislav Brom svÛj ‰táb a s kamerou
se rozjel do Afriky sám. V letech 1952–1962 zde natoãil velké mnoÏství
materiálu, z nûhoÏ vytvoﬁil nûkolik velmi oceÀovan˘ch dokumentárních
filmÛ. V˘sledkem jeho pravideln˘ch cest pﬁedev‰ím do rovníkové Afriky bylo
i nûkolik knih.
Zemﬁel náhle, uprostﬁed tvÛrãí práce, na cestû z Montrealu do New Yorku dne
21. 1. 1969. ·estidílná dokumentární série, pﬁipravovaná pro kanadskou televizi,
zÛstala nedokonãená.
BLAÎENA URGO·ÍKOVÁ

