Vás všechny,
milí pátelé, kteí jste v minulosti, a slovem i inem, projevili zájem o Radio Proglas, zdravím a
zvu do Klubu Pátel našeho rádia. V bulletinu, jehož ukázku pikládáme k pi–hlášce, vás chceme
pravideln seznamovat m.j. s pehledem našich program, s naši ekonomickou situací.
o. Martin za kolektiv Radia Proglas

Finance
získává rozhlasová stanice tmito zpsoby:
1. eský rozhlas (stanice Radiožurnál, Praha, Vltava) je, na základ zákona, financován z
koncesních poplatk, které platí každý majitel rozhlasového pijímae (ron 360 K),
doplnných píjmem z reklam. Taková rádia se oznaují jako veejnoprávní, jejich roní
rozpoet se pohybuje kolem sta miliónu K - stát zizuje veejnoprávní rádia na ochranu ped
absolutní komercializací rozhlasové kultury.
2. Soukromá rádia získávají prostedky na provoz a zisk z reklam. Cílem pro n vtšinou je, jako
pro každou komerní organizaci, dosažení co nejvtšího zisku, jejich roní rozpoet se typicky
pohybuje v desítkách milión K.
Radio Proglas je soukromá nekomerní stanice, jejímž cílem není dosažení zisku, ale aktivní
napomáhání šíení evangelia. Jako podobn založená zahraniní rádia (Radio Maria, Pont,
Espérance, TWR, ...) získává Radio Proglas prostedky na provoz a investice pevážn z dar svých
poslucha a pátel. Naši roní potebu odhadujeme na 3-4 milióny K.
Od vás všech, kterým posíláme tento Bulletin, jsme k 8.lednu 1996 získali 150 tisíc korun.
Naše konto: Nadace Radio Proglas, Komerní banka Brno-msto, 85038-621 / 0100 konst.symbol
558, složenkou 379, var.symbol rodné íslo dárce píp. IO

Klub pátel Radia Proglas
je sdru žením tch, kteí nám chtjí pomoci realizovat tuto myšlenku nekomerního kesanského
rádia. Abychom vám mohli sloužit staí, když každý náš poslucha vnuje denn aspo 1 K pro
Proglas. Ron tch korun bude tedy 365+bonus podle uvážení (máme rok je pestupný, takže aspo
365+1).

lenem Klubu mže být




rodina, její lenství je kolektivní
jednolivec, od nevýdlených neekáme peníze (darem se mže stát obrázek,modlitba)
právnická osoba, od které obecn oekáváme vtší bonus, na oplátku budeme podporovat
dobré obchodní jméno lena

Každý len Klubu dostane prkazku, bude pravideln dostávat Bulletin, obsahující m.j. pehled
program, rozhovor, každoroní ekonomickou bilanci rádia. S kesanskými knihkupci jednáme o
možnosti slevy pi nákupu knih leny Klubu. Vnujte prosím pozornost všem otázkám na piložené
pihlášce. Pomohou nám zlepšit naši práci a vám zajistí nap. pravidelné zasílání potvrzení o
pijatém daru, pro snížení dan z píjm.

Radio Proglas
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Historie
Radia Proglas zaíná krátce po revoluci, kdy v Brn založila skupina kesan, duchovních i laik
Nadaci Radia Proglas, soustednou kolem osoby otce Martina Holíka. Nkolikrát se pokusila získat
licenci k rozhlasovému vysílání. Koncem roku 1994 bylo psobení ve sdlovacích prostedcích
Biskupskou konferencí zaazeno mezi základní priority.

Budování
rádia zaalo naostro poté, co na jae Radio Proglas získalo licenci. Otec Martin byl brnnským
biskupem peložen do bližší farnosti a zodpovídá za duchovní profil rádia. Postupn se etabloval
dnešní kolektiv rádia. Poté co Biskupská konference projekt rozhodn podpoila, zažádali jsme o
pomoc vící doslova z celého svta. Od Americké biskupské konference jsme dostali 50 tisíc dolar 
a malé stihací zaízení, vídeská diecéze pispla 300 tisíci šilinky a nmecká organizace Renovabis
44 tisíci markami. Tyto zahraniní dary tvoí pibližn polovinu prostedk, druhá polovina je
tvoena dary a pjkami brnnského biskupství a olomouckého arcibiskupství.

Studia
vznikla v Brn, v budov Biskupského gymnázia, díky osobním obtem desítek spolupracovník.
Odhadujeme, že prací zdarma (elektro, zedníci, podlahái, zámeník, malí, stožár vysílae,...) rádio
získalo asi milión korun, studenti a žáci, zejména ze Stediska Radost, kteí chodí na Biskupské
gymnázium, odpracovali asi 4.000 hodin. V olomoucké arcidiecézi vzniká na podzim z nadšení
student teologické fakulty a z pochopení kapituly a vedení semináe studio Radim. Aktivní centrum
spolupráce vzniklo v Praze.

Pracuje pro vás:
7 zamstnanc, 6 asistent, 2 na náhradní vojenské služb a 1 knz. Naše práce by byla nemyslitelná
bez externích spolupracovník, kteí vám bez nároku na odmnu vnují svj as a schopnosti. Zatím
jich máme patnáct. Vysíláme od svátku Neposkvrnného poetí Panny Marie - 8. prosince 1995. Pro
zajímavost uveme, že 8. prosince mají své „narozeniny“ i jiná kesanská rádia.

Vysíla
máme na Svatém Hostýn, odkud vysíláme na kmitotu 90,6 MHz výkonem 500W. Díky píznivé
poloze je nás, pes tak malý výkon, možno slyšet na pomrn velkém území, naznaeném na
pipojené mapce (pro Brno zatím jen náš pedpoklad). Od 19.3.1996 vysíláme také na kmitotu
107,5 MHz z Brna výkonem 1000 W (vysíla je umístn na kót Hády). V ad pípad se však
jedná o tzv. dálkový píjem, ke kterému je zapotebí kvalitní pijíma s venkovní anténou. Na
vedlejší stran jsme pro vás pipravili pár rad pro zlepšení píjmu.

V nejbližší dob
budeme zejména usilovat o zízení dalších vysíla, prosíme vás o modlitbu na tento úmysl. Rádi
bychom postupn v rzných farnostech natoili medajlonky, k tomu by byl zapotebí osobní
automobil a zaízení pro umožnní pímého vysílání pes telefon. Chystáme se nakoupit záznamový
materiál (na vlastní nahrávky) a rozšíit naši hudební knihovnu.

Pár rad pro zkvalitnní píjmu
Licence, kterou Radio Proglas získalo k vysílání ze Svatého Hostýna, zaruuje kvalitní píjem na
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území Bystice pod Hostýnem. Tento údaj vyplývá z povolené síly vysílae - 500W. Protože Svatý
Hostýn pevyšuje okolí o tém 500m, je nás možno slyšet i na podstatn vzdálenjší místa - nap. v
Nízkých Tatrách, Kižanov, Ostrav - bohužel bez záruky. V Brn je tomu podobn.
Následuje výet asto uvádných problém dálkového píjmu Radia Proglas a možnosti ešení:
1. Zašumný píjem je zpsobený slabým signálem. Pomoci vám mže:
 pepnout pijíma na monofonní píjem
 pijíma s prutovou anténou pemístit na jiné místo, i 20 cm je nkdy velký rozdíl
 poídit venkovní anténu pro píjem VKV-rozhlasu (k dostání v prodejnách elektro za cca
400 K), antény je teba namíit podle mapy k vysílai a otoit tak, aby prvky antény
byly svisle (ptáek si nesedne) pro hostýnský 90,6 vysíla, vodorovn pro brnnský
107,5 vysíla.
 opatit venkovní anténu anténním pedzesilovaem (v elektro za cca 200 K)
2. Rušení jinou stanicí je zpsobeno nedostatenou selektivitou pijímae
 pokud je smr k Svatému Hostýnu resp. k Brnu odlišný od smru k rušící stanici,
pomže poízení venkovní antény a její natoení smrem k Hostýnu resp. k Brnu
 pokud se smr rušícího a našeho vysílae shoduje pomže jen poízení kvalitního
pijímae s dobrou tzv. selektivitou
 na pijímai s digitálním ladním naladit 90.65 MHz, tedy úmysln „trochu vedle“
3. Pokud nechytíte Radio Proglas vbec a bydlíte v údolí (to je astý pípad na Valašsku,
Vsetínsku)
 zkuste zda ve vašem blízkém okolí není kopec, (ani vysoký, ani nízký) splující
následující podmínky:
 vidíte jej
 je na nm objekt se zdrojem elektiny
 je z nj vidt nebo tém vidt Hostýn
 Zkuste zjistit komu objekt patí. Vše nám napište i zafaxujte. Mžeme pak požádat o
malý dokrývací kmitoet a koupit píslušné zaízení. *
 v mnoha mstekách a mstech fungují kabelové rozvody rozhlasu a televize. Pokud
firma, která je provozuje, náš signál chytí, mže (zdarma) obohatit svoji nabídku o
Radio Proglas. Upozornte na to jejich vedoucí pracovníky a nás.

Kam nám mžete psát, telefonovat, faxovat, ...
Hlavní redakce:
Barviova 85, 60200 Brno
tel. 05-4321 7241, tel. do vysílání 05-4321 7242, fax. 05-4321 7245
E-mail: holik@proglas.anet.cz
prac.doba: nepetržit - s výjimkou modlitby Andl Pán,
do vysílání volejte pouze nemluví-li moderátor do mikrofonu

Studio Radim:
nám. Republiky 3, PS 68, 771 11 Olomouc
tel. se záznamníkem 068-52 20 668
E-mail: protivinsky@cmtfnw.upol.cz
prac.doba: po 8:00-12:00, 14:00-16:00, út: 8:00-12:30, 14:00-20:00 st,pá: 8:00-12:30, 14:00-16:00,
t:8:00-11:30, 14:00-16:00, so: 13:00-15:00

Programové schema
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Programové schema
DENN 5:30 Breviá - ranní chvály * 5:50 Myšlenka na den * 6:00 Zprávy * 8:00-8:30 Radio
Vatikán - eské a slovenské vysílání - repr. * 10:25 Informace o poadech * 11:55 Myšlenka na den repr. * 12:00 Andl Pán * 12:05 Hudební siesta * 16:00-16:30 Vzkazy * 17:55 Informace o
poadech * 18:30 Morava II - zprávy z regionu * 18:40 Alespo jedna denn - repr. * 18:50 Pohádka
* 19:00 Modlitba: mše svatá (út, t, pá), rženec (po,st,so), modlitba rodiny (ne)* 20:30-20:45 Radio
Vatikán, záznam eského vysílání 21:30 Poasí, sport, informace o poadech * 21:40 Denní tichá
chvíle * 21:45-22:00 Breviá - veerní chvály * 23:15-23:30 Breviá - tení z Hodinek
Denní programová skladba obsahuje pibližn: 12% modlitby, 12% duchovních poad, 12%
kulturních poad, 10% informací, 20% klasické hudby, 34% populární hudby. Od pondlí do soboty
vysíláme ráno do 6:00 klasickou hudbu, dopoledne moderní, v popolední siest do 13:45 opt
klasiku s Kapkami poezie, poté až do 22:00 moderní hudbu a zbytek vysílání patí hudb klasické. V
nedli hrajeme pevážn klasickou hudbu.
PONDLÍ - PÁTEK 6:05-6:30 Dnešek v kalendái * 6:45-7:00 TWR - Soutsky (po), Setkal jsem se
s... (út), Mana (st), Zrcadlo (t), Svdectví (pá) * 7:00 Zprávy * 7:05 Alespo jednu denn * 7:15
Komentá 8:55 Zprávy * 9:00 Reprízy - teme z kesanských periodik (po), Sociální uení církve
(út), Kesanské akademie (t) * 9:30 Reprízy - Kesan a svt (po), Škola za školou (st), Rodinné
hodnoty (t) * 10:00 Repríza - Knihovnika Proglasu (po) * 10:30 Zprávy a komentáe * 10:45
Reprízy - Historie klíkem (po), Manž.rozhl. univerzita (út) * 11:00 tení na pokraování * 13:4514:00 Morava I - zprávy z regionu * 15:00 Kížová cesta (po,st,pá), Medjugorje (pá po 1.so v
msíci) * 15.20 Dnešek v kalendái * 15:40 Listárna * 15:55 Myšlenka na den - repr. * 16:30 Kolem
se to (po), Fata Morgána (út) - repr., Kesanské akademie (st), Slyšte lidé (t) - repr., Právník radí
(pá) * 17:00 Škola za školou (út), Rodinné hodnoty (st) * 17:30 Hlásí se studio: Brno (po,út,st,t),
Radim - Olomouc (pá) * 18:00 Zprávy * 18:05-18:30 TWR - Svtem Bible * 19:30-19:45 Tikrát z
Proglasu * 19:45 Zprávy a komentá * 20:45-21:30 Jak se vám líbí - folk (po), country (út),
oldies/jazz (st), folklór (t), kes.píse (pá) * 22:00 tení na pokraování (repr.) * 22:15-22:30
TWR - Hledání krále (po)
SOBOTA 6:05-6:30 Dnešek v kalendái * 6:30-8:00 TWR - Na frekvenci Proglasu * 8:50 Alespo
jednu denn 10:00-10:25 Fata Morgána * 10:30 Zprávy a komentáe * 14:00 tení na pokraování
II* 15:00 Medjugorje (1.so v msíci) * 16:30-16:45 Sociální uení církve * 18:05-18:30
Katechismus * 19:30-20:30 Slyšte lidé * 20:45-21:30 Tématický blok hudby - klasika * 21:30
Poasí, sport, informace o poadech * 22:00 tení na pokraování II (repr.)
NEDLE 6:45-6:55 teme z kes. periodik * 8:50 Alespo jednu denn * 9:00-9:45 Mše svatá *
11:00-11:55 Proglaso - kvíz pro mladé i starší * 14:00-14:30 Pohádka * 14:30-15:30 Blahopání *
15:30-16:00 Naše píse * 16:30-16:55 Historie klíkem * 17:00-17:25 Kesan a politika * 18:0518:15 Knihovnika Proglasu * 19:30-20:30 Kolem se to - hitparáda Proglasu * 21:00 Manželská
rozhl. univerzita * 22:15-22:30 TWR - Cesta k životu
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