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VOLÁ LOND¯N

1. Zprávy musí být přesné, objektivní a obsažné. Názory a komentáře, ať už jsou z jakéhokoli
zdroje, se musí jasně odlišovat od zpráv zpravodajských analýz, a je třeba je autorizovat.

2. Materiál, který se má vysílat, je třeba důkladně posoudit. Nesmí se vysílat něco, co se zakládá
na dohadech nebo nepodložených informacích. 

3. Vysílané programy musí vždy zachovávat klidný, umírněný tón. Musí sloužit jako vzor civilizované
racionální argumentace a úcty k lidským právům. Je třeba dávat mimořádný pozor, abychom se
ve vysílání nedotkli jednotlivých osob nebo skupin v souvislosti s jejich náboženstvím, národ-
nostní příslušností, společensko-ekonomickým postavením nebo kulturou. 

4. Vysílání nesmí být závislé na žádné politické straně, na vládnoucím nebo opozičním seskupení
či organizaci, na exilové nebo náboženské organizaci v cílové oblasti, či mimo ní. Nesmí 
prosazovat nebo zastávat sektářské politické, hospodářské nebo náboženské názory. 

5. Vysílání nesmí obsahovat žádný materiál, který by bylo možné interpretovat jako štvaní nebo
podněcování k násilnostem. Vysílání o nepokojích nebo jiných napjatých situacích musí být 
vyvážené a věcné. 

6. Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa podporuje právo všech národů na sebeurčení, tak
jak se to uvádí v Závěrečném helsinském aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě. Vysílání však nesmí zastávat či schvalovat separatistické tendence, ani podporovat
iredentistické snahy. 

7. I když je rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa jednoznačně pro legitimní svobodu 
pohybu a cestování pro každého na základě mezinárodně uznávaných norem, vysílání nesmí
podněcovat k útěku ani podporovat emigraci. 

8. Pracovníci rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa se musí úzkostlivě vyhýbat ve styku 
s jednotlivci a skupinami byt' jen zdánlivému konfliktu zájmů. Nesmí být zaangažovaní do stra-
nických či komerčních zájmů v cílové oblasti ani mimo ní. Nesmí nijak zneužívat svoje postavení
veřejných osob na prosazování osobních zájmů a prospěchu. 

PPRROOFFEESSIIOONNÁÁLLNNÍÍ KKOODDEEXX 
RROOZZHHLLAASSOOVVÉÉ SSTTAANNIICCEE 
RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA

zpravodaj6  1.8.2002 15:13  Stránka 4



JIHOMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s.
g e n e r á l n í  p a r t n e r p r o j e k t u
ČESKÝ A SLOVENSKÝ EXIL 20. STOLETÍ

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

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

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 Česko-
moravské 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.

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. 

EMIGRACE

Ferdinand Peroutka

Julius Firt

C. D. Jackson

Pavel Tigrid

Dr. Jaroslav Pecháček

Antonín Kratochvil

Páter Heidler 
čili otec Křisťan

František Meloun

Jožka Pejskar a Luboš Kaválek

Josef Maleček (vlevo)
Honza Douba – Měkota

J. Netík a Jára Kohout

Rozina Jadrná – Pokorná

Jiří Kovtun

Dr. B. Štefánek

Zdeněk Šedivý

Ľudovít Šebesta – Dvorský
(vpravo)

Pavel Pecháček

Zleva sedící: Ivan Binar,
Yvona Přenosilová, Josef
Špetko / zleva stojící: Karel
Moudrý, Karel Friedrich

Zleva sedící: Lída
Rakušanová, Olga Kopecká,
/ zleva stojící: Josef Novák,
Petr Přibík (Langr), 
Jan Šalgovič, Milan Schulz,
Josef Ševečka, 
Martin Schulz

Zleva sedící: Tanjana 
Čižiková, Marie Puldová,
Jana Gavalcová / zleva 
stojící: Rudolf Skukélek,
Jan Měkota, Tomáš Krystlík

Ve studiu: (zleva) I. Faltis,
Vlad. Valenta (stojící), Martin
Štěpánek, Lenka Kravčíková
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Letecký snímek komplexu rozhlasové stanice RFE/RL v Mnichově

Balonková akce RFE v roce 1953, 
kdy se takto posílaly na území ČSR letáky RFE/RL 

Vysílací centrum
RFE/RL v Mnichově

Prezident V. Havel

Oslavy 50.výročí vysílání Svobodné Evropy
generální ředitel Tom Dine

Budova RFE/RL po atentátu 21. února 1981.

Anténa vysílače RFE/RL

STRUČNÉ DĚJINY 
RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA 

Olga Kopecká-Valeská 

1. května 1951 se v éteru ozvalo: Volá hlas svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa. 
O jejím založení se ale rozhodlo ve Spojených státech už v roce 1949, v reakci na komunistické převzetí moci 
v Československu, na cenzuru a stále větší omezování svobody slova. Tehdejší komunistické režimy, v čele se 
sovětským, se však nespokojily jen s překrucováním dějin a lhaním o přítomnosti; rozjely štvavou propagandu – proti
Západu, o němž tvrdily, že chce rozpoutat třetí světovou válku. 

Tomu všemu bylo nutné čelit a ze všech sdělovacích prostředků byl tehdy k dispozici vybrán rozhlas, neboť 
rozhlasové vlny mohly proniknout i železnou oponou, která se začala stavět. Po krátkém pokusném vysílání, které
připravovala redakce v New Yorku, bylo 1. května 1951 zahájeno vysílání pravidelné, a to z bavorského Mnichova,
který se stal sídlem Svobodné Evropy na více než čtyři desetiletí. Ale zde bych chtěla dát slovo kolegovi Františku
Smrčkovi, kterého posluchači znali pod pseudonymem František Tomáš a který byl u začátků vysílání. Je to výňatek
z jeho vzpomínek, které jsme vysílali 1. května 1999. „Mám-li hovořit o minulosti Svobodné Evropy, připadá mi jako
kdybych stál před velkým bílým plátnem, na které pomalými tahy nanáším podoby těch, kteří psali a mluvili první
relace Svobodné' Evropy a hned vedle nich se objevují jména relací, které už dávno neexistují. 

Naše vysílání mělo od první hodiny nahradit v Československu ztrátu svobodného tisku. Proto také náš 
šéfredaktor Ferdinand Peroutka ve svém zahajovacím proslovu výslovně upozornil, že toto vysílání – to jsou noviny
demokratické opozice, které posíláme do českých a slovenských domovů s pomocí rozhlasových vln. 

Muži a ženy prvních hodin nesporně byli: Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Jan Stránský, Julius Firt, dr. Michal
Múdrý, dr. Martin Kvetko, dr. Samuel Belluš, Karel Belák-Berger, Jiří Kovtun, dr. Alexander Heidler, Jan Čep,
František Meloun, dr. Marie Tumlířová, Hana Šklíbová, Jožka Pejskar, dr. Petr Demetz, profesor Vladimír Peška, Ota
Gráf, Josef Kodíček, Ivan Herben, Josef Maleček a celá řada jiných. Buď jak buď, tito muži a ženy, většinou odchovanci
tisku Masarykovy první republiky, vytvářeli pořady, které jistě dodnes zůstaly v paměti desetitisíců posluchačů. Jaké to
byly pořady, které jsme od začátku vysílali? 

Na prvním místě bych jmenoval pořad Vzkazy domovu. V něm jsme na začátku padesátých let odhalovali zločiny
komunistického systému podle výpovědí svědků, kteří se dostali na západ. Tento pořad byl v začátcích vysílání snad
nejposlouchanější. 

Úplnou novinkou v našich poměrech bylo, že jsme začali jako první stanice, která vysílala v českém a slovenském
jazyce, vysílat zprávy v každou celou hodinu. Pravomoci v redakci byly rozděleny: mnichovská redakce psala 
komentáře k domácím událostem a newyorská redakce psala komentáře k mezinárodním událostem. 

V naší kulturní redakci působili muži s opravdovou kvalifikací. Vytvořili ji vlastně dva muži – dr. Petr Demetz, dnes
nejvýznamnější germanista ve Spojených státech, literární kritik a vědec a pak profesor Vladimír Peška, který 
později vyučoval na pařížské Sorbonně. K nim přibyli i Jan Čep a Egon Hostovský. 

Kromě denního kulturního vysílání Slovo a svět  vysílala Svobodná Evropa pravidelně rozhlasové hry autorů, kteří
byli v Československu zakázáni. Také četba ze zakázaných knih patřila dlouho do repertoiru vysílání. Vysílali jsme
také literární kabarety.“ (F. Smrček) 

Tak tomu bylo v prvních letech vysílání Svobodné Evropy do Československa. Během následujících desetiletí se
na pořadech i redakci leccos změnilo – lidé odcházeli a přicházeli, rušily se pořady, které už neodpovídaly vývoji,
vznikaly nové, jako například hudební pořad pro mládež s nezapomenutelnou Rozinou, Rozhlasová univerzita a tak
dále. 

Jistým přelomem byl i pro nás srpen 1968, kdy k nám po invazi vojsk Varšavského paktu přišla řada nových 
kolegů, včetně Slávy Volného. Krutým zážitkem byl atentát, který v roce 1981 na naši rozhlasovou stanici podnikla
skupina mezinárodních teroristů na zakázku z komunistického tábora. Tři kolegové byli těžce zraněni, celé křídlo
naší budovy bylo zdemolováno. Vysílání však bylo přerušeno pouze na několik minut. A tak by se dalo pokračovat.
Dočkali jsme se svobody obou našich národů, dočkali jsme se i toho takřka neuvěřitelného přesídlení celé Svobodné
Evropy do Prahy. 
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