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

Kard. Beran a biskup Moﬁkovsk˘ v kruhu knûÏí vy‰l˘ch
z Nepomucena (Vlevo: p. J. Polc a mons. J. ·karvada, vpravo:
p. P. Esterka, dr. B. Hrub˘ a p. J. Hoﬁák SJ

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.
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.

Opat AmbroÏ Ondrák,OSB vyhla‰uje
zbudování mariánského sloupu pro
osvobozenou Prahu – duben 1953

Biskup ·karvada s p. V. Hrub˘m, p. J. Popelkou
a Járou Kohoutem v Los Angeles – 1967

Biskup ·karvada s ãesk˘m knûzem v Austrálii p. Havlíkem
a panem Nermutûm v Tasmánii – listopad 1986

KnûÏské svûcení p. K. Janou‰ka v Elwangen – 1986

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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ABRAHAM ALBERT TICHO

MUDr. Abraham Albert Ticho se narodil v roce 1883 v Boskovicích jako 6. dítû ze 13ti dûtí
Ignáce a Laury Tichov˘ch. 11 chlapcÛ a 2 dívky. Otec pocházel z Hole‰ova a matka z Boskovic.
Z chlapcÛ Tichov˘ch vyrostli obchodníci, advokáti a vûdci. Vût‰ina rodiny zahynula v holocaustu.
Albert Abraham byl doma vychován v tradiãní Ïidovské v˘chovû. Po gymnáziu v Brnû
pokraãoval v lékaﬁsk˘ch studiích na univerzitách v Praze a ve Vídni, kde také pracoval jako
stáÏista u proslulého rakouského profesora Bergmeistra. Abraham Albert se specializoval bûhem
ãtyﬁ let na oftalmologii – oãní nemoci a jejich léãení v Rudolfovû nemocnici ve Vídni, kde získal
bohatou praxi. A tak, kdyÏ mu bylo nabídnuto ústavem „Lemaan Sion“ vedení oãní kliniky
v Palestinû, opustil v roce 1912 vídeÀskou nemocnici a emigroval.
29ti let˘ Dr. Ticho se usadil v Jeruzalémû a stál v ãele první Ïidovské kliniky pro oãní nemoci.
V Jeruzalémû byl Dr. Ticho ãinn˘ bûhem padesáti let aÏ do své smrti, kdyÏ mûl po boku svoji
manÏelku, nadanou malíﬁku Annu Tichovou, sestﬁenici, která ho následovala do „vzdálené zemû,
nûkde na konci svûta" a se kterou se oÏenil je‰tû v roce 1912. Tichovi byli bezdûtní.
Dr. Ticho byl pion˘rem v oãním lékaﬁství. V roce 1912 ﬁádila v Jeruzalémû epidemie tûÏké oãní
nemoci trachomy, která je zpÛsobena skupinou parazitÛ (Chlamidia Trachomalis) a v mnoh˘ch pﬁípadech je dÛvodem úplného oslepnutí. NakaÏení mÛÏe b˘t pﬁímé, stykem mezi lidmi nebo nepﬁímé,
dotykem se ‰pinav˘mi pﬁedmûty. Nemoc je ãastá u lidí Ïijících v nehygienickém Ïivotním prostﬁedí.
V oné dobû je‰tû nebyly antibiotické prostﬁedky a o‰etﬁování kapáním sulfonamidÛ trvalo léta.
Dr. Ticho organizoval systematické o‰etﬁování této nemoci ve ‰kolách Ïidovsk˘ch a arabsk˘ch.
Organizoval preventivní péãi pomocí o‰etﬁovatelek a díky jemu byla tato nemoc v Jeruzalémû
a v Palestinû vyhlazena, aãkoliv existuje aÏ do dne‰ního dne v okolních zemích.
Za první svûtové války slouÏil Dr. Ticho, jsa státním pﬁíslu‰níkem rakousko-uhersk˘m, jako
vojensk˘ lékaﬁ v Dama‰ku, kde mu byla udûlena za zásluhy v jeho oboru mnohá vyznamenání.
Po válce se vrátil do Jeruzaléma, kde byl jmenován primáﬁem oãního oddûlení v Rotschildovû –
pozdûj‰í nemocnici Hadassa. V roce 1922 otevﬁel v Jeruzalémû soukromou kliniku. Chudé
pacienty, a tûch bylo vût‰ina, o‰etﬁoval zadarmo a za to u bohat˘ch Ïádal více. Mezi jeho
pacienty byl také jordánsk˘ emír, pozdûj‰í král Abdalla, jeruzalémsk˘ mufti ChadÏ Amin El
Husseini, syn krále Ibn Sauda a nemocní z Iráku, Iránu, Kypru, Turecka, Indie, Egypta (ãlenové
královské rodiny), S˘rie a jin˘ch zemí. Pracovní hodiny byly u Dra Ticho takﬁka neomezené. Sta
lidem zachránil zrak. Na prosbu britského guvernéra jiÏní Palestiny pﬁevedl na krátkou dobu
svoji ãinnost do Beer ·eby, kde o‰etﬁoval a operoval beduíny a uãil je základÛm hygieny.
Z deníku kliniky Dra Ticho lze vidût následující údaje: bûhem roku 1927 o‰etﬁoval 7444
nemocn˘ch, z toho 23,59 % ÎidÛ, 65,64 % MuslimÛ a 20,76 % KﬁesÈanÛ.
Arabové ho naz˘vali „El Chakim“ – coÏ znamená lékaﬁ, jiní ho naz˘vali „Pa‰a“ (ãestn˘ název
tureckému pﬁedákovi). Jméno „Ticho“ se stalo je‰tû za jeho Ïivota pohádkou. AÏ do dne‰ka
ﬁíkají lidé nûkomu, kdo trpí oãní nemocí: „bûÏ k Dru Tichovi“.

Z knihy „Povídky z dob TichÛ“ od Miri Debbi, sepsal a pﬁeloÏil Pavel Uri Bass
kresba: Anna Ticho, Portrét manÏela – 1956

EXILU…
…

OâIMA ¤ÍMSKÉHO EXULANTA
MONS. JAROSLAVA ·KARVADY

âeská men‰ina byla v zahraniãí vÏdy pﬁítomná. UÏ za první republiky existovala krajanská duchovní
správa v PaﬁíÏi. âe‰tí knûÏí mûli ve Francii systematizované místo, jinde tomu tak ale nebylo. Po
r. 1945 nás jelo studovat do ¤íma asi 35 bohoslovcÛ, dal‰í pﬁicházeli aÏ do r. 1947. Pak uÏ to nebylo
moÏné. My, kteﬁí jsme byli vysvûceni po r. 1948, jsme se uÏ do vlasti nemohli vrátit a pÛsobili jsme
v rÛzn˘ch, zejména italsk˘ch diecézích.
V˘znamn˘m poãinem bylo zaloÏení ãeské redakce Radia Vatikán. První pﬁenos se uskuteãnil
22. dubna 1947. V˘znamné to bylo z toho dÛvodu, Ïe po r. 1948 to byl jedin˘ svobodn˘ hlas na‰í církve, kter˘ se pﬁes v‰echny pﬁekáÏky dostal i do na‰í vlasti. TûÏk˘ úkol padl tehdy na P. Feﬁta, SJ,
kter˘ musel dávat pozor na kaÏdé slovo, které do éteru ﬁekne. Situace byla politicky napjatá a také
vztahy se slovensk˘mi bratry nebyly jednoduché.
Po únoru 1948 pﬁicházeli do ¤íma politiãtí exulanti. Nejprve se v‰ak katolíci – exulanti snaÏili nûco
dûlat v Lond˘nû, kde byl dobr˘ základ uÏ od války a mûli na co navazovat. Na poli spolkové ãinnosti
vznikla Cyrilometodûjská liga a z ní se vytvoﬁil studijní a dokumentaãní ústav, kter˘ si dal název
KﬁesÈanská akademie a pozdûji pﬁesídlil do ¤íma. Katoliãtí exulanti se spojili s jezuity a zaãali vydávat
ãasopis Nov˘ Ïivot (nejprve vycházel jen hektografovan˘). V r. 1954 redakce pﬁe‰la také do ¤íma
a jejího vedení se ujal zmínûn˘ P. Feﬁt, SJ. Prezidentem KﬁesÈanské akademie byl nejprve Zdenûk
Ehler, následoval ho kníÏe Karel Schwarzenberg, kter˘ publikoval pod pseudonymem Jindﬁich
Stﬁeda. Sekretáﬁem KA byl mons. Planner, pozdûj‰í rektor Nepomucena. Do Nového Ïivota na zaãátku
pﬁispívali napﬁ. Alexander Heidler (otec Kﬁi‰Èan ze Svobodné Evropy), Jan âep, Karel Vrána, Tomá‰
·pidlík a dal‰í; vedení redakce se ujal P. Petr Oveãka,SJ. V˘znamn˘m poãinem KA bylo vydávání
literatury (náboÏenské, beletrie, poezie).
V r. 1965 pﬁi‰el natrvalo do ﬁímského exilu pan kardinál J. Beran. Bylo to pro nûj tûÏké rozhodnutí, ale udûlal ho pro dobro svého národa a ãeské církve. Já jsem byl povolán do ¤íma jako jeho
sekretáﬁ. Tuto sluÏbu jsem vykonával do r. 1969. Pan kardinál Beran byl vrÏen do koncilového dûní a s energií nav‰tûvoval krajany a exulanty v Itálii, Nûmecku, Francii, Norsku a podnikl cestu i do
Spojen˘ch státÛ americk˘ch a Kanady.
KﬁesÈanská akademie nemohla dûlat v‰echno, i kdyÏ tomu tak zpoãátku bylo. Proto vzniklo ãeské
náboÏenské stﬁedisko Velehrad, které spadalo pod diecézi ﬁímskou. Stﬁedisko mûlo rÛzné odbory
a pracovala pod ním i duchovní správa. S vlnou exulantÛ v r. 1968 se objevila dal‰í potﬁeba – mít
poutní dÛm, kter˘ mûl v ¤ímû tradici uÏ od Karla IV. Nakonec se podaﬁilo získat takov˘ dÛm na Via
dele Fornaci nedaleko Vatikánu. Du‰í celého projektu se stal P. V. Hrub˘, SDB. Tam nacházeli útoãi‰tû exulanti a také dnes je tento dÛm uÏíván poutníky z âech a Moravy. Dal‰í dÛm stﬁediska byl
zakoupen v Tyrolsku, kde se dûlaly dûtské tábory. âe‰tí saleziáni provozovali letní tábory pro dûti
krajanÛ a exulantÛ také v Norsku, kde byla du‰í tohoto projektu paní Hana Kvapilová a spolupracovala s prof. Josefem Kratochvilem.
Od r. 1968 jsem z povûﬁení Svatého stolce koordinoval duchovní sluÏbu ãesk˘ch krajanÛ a exulantÛ
po celém svûtû. Existovala síÈ duchovních správ, takov˘ch misií. Ve vrcholné dobû jich bylo kolem
padesáti. Nejstar‰í byla PaﬁíÏ, Lond˘n, v Nûmecku jich bylo ‰est, ve ·v˘carsku ãtyﬁi, v Rakousku dvû,
ve Skandinávii dvû, stejnû tak v Itálii, v Belgii jedna. Ve Spojen˘ch státech americk˘ch jsme mûli tﬁi
duchovní správy, v Kanadû pût, v Austrálii tﬁi a jeden knûz pÛsobil v jiÏní Africe. Byla ﬁada lidí a knûÏí,
kteﬁí pracovali pro na‰i vûc nezi‰tnû a nûkteﬁí se doslova upracovali. Za v‰echny bych zde jmenoval
alespoÀ mons. P. Kuãeru z Norimberka, zesnulého dominikána P. O. PetrÛ a celou ﬁadu dal‰ích. Jim
patﬁí i mÛj osobní dík a tato vzpomínka.
(autor je svûtícím biskupem praÏsk˘m)
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V EXILU…

…Silné zázemí pro ãeské exulanty bylo v benediktinském opatství sv. Prokopa v Lisle u Chicaga, kde
byla ãeská komunita uÏ od r. 1885. Opatství mûlo i svou tiskárnu, kde se tiskly dvojí noviny. Byl to
„Národ“,ãesk˘ deník pro Chicago, a „Katolík“, kter˘ se expedoval po cel˘ch USA. Velk˘m organizátorem byl
tehdej‰í opat AmbroÏ Lev Ondrák,OSB. Ten jmenoval ‰éfredaktorem „Národa" pana Tony Jandáãka, kter˘
jako novináﬁ prosazoval ãeskou vûc. Uprchlíci z vlasti po r. 1948 se zaãali do tûchto aktivit také zapojovat.
Organizovaly se akce na pomoc exulantÛm, kteﬁí byli v nûmeck˘ch uprchlick˘ch táborech. Tehdy byl
jmenován Apo‰tolsk˘m stolcem delegát pro duchovní potﬁeby uprchlíkÛ mons. Lekav˘. Po r. 1949
pﬁicházeli uprchlíci i do USA. ¤ada z nich zÛstala v Chicagu, protoÏe napﬁíklad opat Ondrák mnoho z nich
sponzoroval. Nûkteﬁí pracovali na farmû v Lisle, neÏ si na‰li práci. On to byl spí‰e soukrom˘ podnik pana
opata. Pomáhali mu je‰tû dva broumov‰tí benediktini, a to P. V. Michaliãka (ﬁeditel tiskárny) a P. A.
Macháãek (rektor semináﬁe v Lisle). Do opatství se sjíÏdûla ﬁada ãesk˘ch exulantÛ i knûÏí. Opat Ondrák tam
od r. 1956 zaãal organizovat unionistické kongresy. Druhou vûcí, kterou opat konal, byla reakce na izolaci
biskupÛ ve vlasti. SnaÏil se na to upozorÀovat a psát a dokonce pﬁednesl za mlãící církev modlitbu v kongresu
USA a hovoﬁil o tomto problému s kongresmany. Dennû se pﬁebíraly zprávy z amerického tisku o situaci
v âeskoslovensku, zvlá‰tû po represích po BoÏím tûle v r. 1949. Nûkteré zprávy se k nám dostávali pﬁes
americké vyslanectví a ty se pak uveﬁejÀovaly v Národu.
Místní klérus v Chicagu si v‰ak nepﬁál, aby se tam ãe‰tí knûÏí usadili, a tak pÛsobili v rÛzn˘ch diecézích.
Mimochodem, mons. Muench, apo‰tolsk˘ delegát v Nûmecku, pﬁijal pozdûji ﬁadu ãesk˘ch knûÏí do sluÏby,
kdyÏ byl ustanoven biskupem ve Fargo v Sev. Dakotû (nûkteré pﬁijal i biskup D. Kuãera v Nebrasce). âást
knûÏí pak pÛsobila v Kanadû, kde i dnes existuje ãeská farnost v Chatchan (Ontario). P. Foﬁt,SJ z ¤íma
zaloÏil ãesk˘ dÛm v Montrealu na území jezuitské koleje. Odtud poﬁádali ãeské misie aÏ do Texasu.
Pamatovalo se i na dûti, pro které vznikla táborová základna u Montrealu. Do Toronta se stahovali uprchlíci
zvlá‰tû po r. 1948. V Clevelandu se blahodárnû spojili starousedlíci s nov˘mi exulanty. âeská centra byla
v New Yorku (P. Marie ustaviãné pomoci), Baltimore (redemptoristé u sv. Václava), Chicago (smí‰ené
farnosti z uprchlické vlny v 19. století – sv. Jan Nepomuck˘, sv. Vít, P. Maria svatohorská).
V˘znamnou akcí na podporu umlãené církve ve vlasti byl poãin zhotovit sochu P. Marie v exilu, která
byla volnou kopií sochy, která stála na Staromûstském námûstí na památku a podûkování za ochranu Prahy
pﬁed ·védy v r. 1648. Do akce se zapojila ﬁada lidí, nejen katolíkÛ. Jednak se vybíralo na sochu samotnou
a potom jsem vezl do ¤íma krabici zlata, coÏ byl dar krajanÛ na korunu s hvûzdami kolem hlavy P. Marie.
Opat Ondrák tehdy daroval ﬁetûz ze svého pektorálu, lidé dávali náu‰nice, zlaté protézy, zkrátka bylo to
akce v‰ech. Zakázku realizoval v ¤ímû mistr Monteleone a 22. kvûtna 1955 byla socha slavnostnû instalována
ve svatoprokopském opatství Lisle u Chicaga. M‰i tam celebroval za velké úãasti ãesk˘ch exulantÛ jin˘
exulant, a sice z komunistické âíny vypovûzen˘ kardinál Tien. âe‰i-exulanti tehdy slíbili, Ïe po pádu
bezboÏeckého komunismu poputuje socha do Prahy, kde je dnes instalována v zahradách premonstrátského
klá‰tera na Strahovû.
Aktivní byl i spolkov˘ Ïivot. V Chicagu fungoval Nár. svaz ãesk˘ch katolíkÛ, kter˘ mûl poboãky v New
Yorku, Clevelandu, Baltimore a Texasu. Hlavní vûcí po r. 1948 byla podpora a udrÏení ãeské koleje
Nepomucenum v ¤ímû. ¤ada âechÛ pﬁi‰la také do Texasu. Tam byl biskup A. Moﬁkovsk˘ v Amarillu. Umûl
perfektnû ãesky, protoÏe byl z uãitelské rodiny. Texaské spolky byly na rozdíl od chicagsk˘ch (unie katolick˘ch
muÏÛ a Ïen) spí‰e poji‰Èovací, ale mûly i spolkovou ãinnost. Díky zmínûnému biskupu Moﬁkovskému se
poslalo mnoho tisíc dolarÛ na Nepomucenum, coÏ není také pﬁíli‰ známo. Bylo tam mnoho MoravanÛ,
kteﬁí si zachovali mateﬁ‰tinu daleko víc, neboÈ byli farmáﬁi na venkovû. Jiná situace byla ve velkomûstském
Chicagu. Exulanti byli dále v Nebrasce, Ohiu, Michiganu, Wisconsinu, Indianû, Kansasu a Missouri.
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Pohled na slavnostní pﬁijetí sochy v Lisle

Kardinál-exulant T. Tien z Pekingu na slavnostní instalaci sochy Panny Marie v exilu v Lisle u Chicaga – 22. 5. 1955

