Slvko
Kdo je profesionál? Kdo se snaží porozumt co nejlépe všemu ve své odbornosti a komu se to také
daí... s vdomím, že bude stále co se uit.
Profesionál kesan je ten, kdo usiluje žít podle vzoru Ježíše Krista s vdomím, že nikdy nebude
dokonalý, a že ho - Ježíše - musí poznávat skrze bližní, skrze Písmo, tebas i skrze rádio...
Neekejme na nic, milí, bume profesionály...
o. Martin

Jak vzniká poad?
Pro zaátek teba krátká podveerní pohádka, který bývá deset minut ped sedmou. S Igorem jsem si
zavzpomínal jak vznikala ta zatím nejoblíbenjší - Birlibán.
Kdo rozhoduje o tom, jaká pohádka zazní?
Nkdo musí dát dobrý tip na knížku, o které se doslechl, v dtství slýchával ... V tomto pípad to
byla, myslím, Danka. Výbr potom potvrdí Danka a Adrianka, které jsou za pohádky zodpovdné.
Co je zapotebí k natáení zajistit?
Birlibána jsem etl s Adriankou, takže nejprve jsme se museli domluvit na volném pldnu, kdy ani
jeden z nás neml službu. Volné musí být také studio, nejastji malý Benjamin, a souasn musí mít
as technik. Zbývá pak již jen pohádku nkolikrát proíst, rozdlit si postavy a mžeme natáet.
V pohádce o Birlibánovi jsem tch lidiek, mluvících hraek a zvíátek napoítal aspo deset. Jak
jste si je rozdlovali?
Už si natolik rozumíme, že se o žádného ptáka, ježka, mašinku i sudiku nehádáme. Adrianka to
rozdlí - a já už jen souhlasím. Potom si každý z nás promyslí a procítí, jaký „hlásek" pro kterou
postaviku zvolí. Mám zkušenost, že nejlepší hlásky vznikají až bhem natáení.

ekni nám njakou zajímavost z natáení!
Díky Bohu je natáení pohádek vždy velkou zajímavostí. Úžasné je, když nám poetika nebo i humor
nkteré pohádky dojde až tsn po jejím natoení, bhem kterého nás vedli andlé strážní. Takže to
asto dopadá tak, že po doznní znlky pohádky sundáme sluchátka a ješt pl minuty se popadáme
smíchy za mikrofony.

Díky za rozhovor. Nedá mi, abych nepipomnl, že se obas rozchechtáte i bhem natáení
(napíklad v „památné" pohádce o ddekovi a babice, kterou jsme - nesestíhanou - vysílali na
Silvestra). To se potom natáí píslušný kousek znovu (pípadn znovu znovu) - technik potom musí
chechot vystíhat - pi tom se už vtšinou nesmje.
-g-

Kdo se smje, nestárne
Z vašich dopis vyznívá spontánní podpora ekumenismu. Takže dovolte jednu anekdotu z tohoto
soudku:
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Katolický fará a evangelický pastor spolu vášniv diskutují o tom správném zpsobu slavení
bohoslužby. Diskusi nakonec smíliv uzave katolický knz: "Inu brate, vždy vlastn každý
chválíme Pána. Vy tím svým zpsobem a my tím jeho ...".
A jedna kterou tropí živor:

Ve Vzkazech volala starší paní tsn ped tvrtou hodinou. Igor ji požádal: "Paní, chvilku pokejte,
už mi to koní - já Vás pak vyjedu na šavli." Telefon zdšen onml ...
Pozn. "šavle" slouží k zesilování a zeslabování signálu. Pi "vyjetí šavle" se tedy postupn Váš hlas
dostane do vysílání, krev pitom obvykle netee ...
A do tetice - Adrianka hlásí as:

Za tyi hodiny bude sedm hodin...

Ptáte se nás
Co vyjaduje slovo Proglas?
Proglas je nejstarší slovanská báse, jejíž text se nám dochoval. Byla složena pravd–podobn
svatým Konstantinem v devátém století jako veršovaný úvod k pekladu ty evangelií do
staroslovnštiny.
I naším cílem je sloužit pijetí radostné zprávy. Naši vrozvstové k tomu použili to nejmodernjší
co ml tehdejší svt k dispozici - písmo. Být pi hlásání slova Božího technicky na úrovni se snažíme
i my.
Ješt poznámka: s asopisem Proglas nemáme organizan nic spoleného, vzájemn jsem se
dohodli, že nám spolené užití tohoto slova nebude vadit.

Ad vážná hudba
Poady vážné jsou rozdleny do kategorií duchovní hudba a hudba svtská - komorní a symfonická.
Duchovní hudba zahrnuje zhruba období gregoriánského chorálu (pop. synagogálních zpv), dále
období Ars Antiqua, Ars Nova, nizozemské polyfonie, renesanní polyfonie palestrinovské, baroka,
klasicismu, romantismu a duchovních kompozic význaných skladatel 20. století. Hudba komorní a
symfonická je z období baroka, klasicismu a romantismu.
Radio Proglas také spolupracuje s JAMU v Brn. Ohlašujeme termíny koncert a chystáme se
nkteré odvysílat.
Plánujeme pípravu komponovaných poad, nap. o djinách hudby.
Laa Kadlík

Pro zaazujeme do vysílání i anglicky zpívané písn?
Ped listopadem 1989 bylo v eském rozhlasu pesn ureno, na kolik eských písní mže pipadnou
jedna zahraniní. Navíc polovina z cizích skladeb musela pocházet ze zemí „východního" bloku.
Zmna nastala s pádem komunistického režimu. Na vlnách státních i soukromých rádií podstatn
pibylo „západních" písní, vtšinou zpívaných anglicky. Tato móda stále trvá.
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Anglicky zpívaných písní je na vtšin rozhlasových stanic nkolikrát více, než písní eských.
Výjimkou je práv Radio Proglas. Ráno a dopoledne pipadá jedna cizí skladba asi na tyi eské,
odpoledne (protože nás poslouchá více mladých poslucha) je pomr asi 1:1. V hitparád Kolem se
to jsou z dvanácti písní anglicky zpívané vtšinou ti. Píjmy a pjky v roce 1995 celkem 6 600
Olomoucká arcidiecéze 1 500 Americká biskupská konference 1 311 Brnnská diecéze 822
Renovabis 799 Vídeská arcidiecéze 793 vrácené DPH 681 ostatní pjky 400 píspvky Klubu
pátel Radia Proglas 229 ostatní píjmy 65
Tento pomr již nechceme dál upravovat ve prospch eských, protože ada poslucha si anglické
písn vysloven žádá. Jsou to vtšinou mladí lidé, kteí se uí anglicky, a to i poslechem text písní.
asto ale reagují kladn i ti, kteí anglicky nerozumí, protože oceují pkné melodie nkterých písní.
Pokud práv vy patíte k zásadním odprcm písní, jejichž textm nerozumíte, zkuste se nauit být v
této vci tolerantnjší a chápat své bratry, kterým se tyto písn líbí a kteí je chtjí na Radiu Proglas
slýchat vedle eských písniek.
Milan Tesa

Pro nevysíláme více modliteb, opakování, vážné hudby, lidových písní, lení na
pokraování, ... ?
Protože náš den má jen 18 hodin.

Pro se nemodlíme breviá stále stejn, tj. "správn"?
Církev nepedpisuje všechny podrobnosti modlitby breviáe. Každý ád, spoleenství si postupn
vytvoily svj zpsob. V Radiu Proglas doufáme, že pomžeme sjednotit zpsob modlitby nkterých
modliteb (Andl Pán, Pod ochranu Tvou se utíkáme, ...). Tžko si však pedstavit, že se jednotlivé
ády vzdají svého stylu modlitby breviáe pro ten náš.
Náš cíl je jiný: naume se pijímat se v rozdílech. Teba i jedná-li se o rozdílnost ve stylu modlitby
breviáe. Tím, že se vzdáme toho svého jako jedin správného, získáme schopnost modlit se jej v
rzných spoleenstvích. Tak chápeme jednotu, o kterou náš Pán tolik prosil svého Otce.

A jednota je nad stejnost.

Jak jsme loni hospodaili
Svými finanními píspvky jste se zapojili do innosti Nadace Radia Proglas, která byla zízena
Brnnským biskupstvím. Máte proto jist právo vdt, jak nadace s tmito dary nakládá, aby splnila
cíl, se kterým byla založena - tj. zídit a podporovat vysílání Radia Proglas.
V roce 1995 byly našimi pevažujícími píjmy dary od vících doslova z celého svta,
koncentrované správou nkterých diecézí. Pehled získaných investiních prostedk v tisících K
podává tabulka.
Píjmy a pjky v roce 1995 celkem 6 600
Olomoucká arcidiecéze 1 500
Americká biskupská konference 1 311
Brnnská diecéze

822

Renovabis

799

Vídeská diecéze

793
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vrácené DPH

681

ostatní pjky

400

píspvky Klubu pátel Radia Proglas

229

ostatní píjmy

65

Rok 1995 byl pedevším ve znamení budování brnnských studií a vysílae na Svatém Hostýnu.
Zbudováno bylo dále studio Radim v Olomouci. Získané zdroje byly použity na poátení investice
a na „rozjezd" rádia. Pehled erpání ukazuje opt tabulka.
Výdaje celkem za rok 1995 6 600
výstavba a zaízení brnnského studia 4 144
vybavení kanceláí, telefony, ústedna

411

poítae, malá a velká kopírka

394

drobnjší technika, CD disky, jiná média

361

vrácení pjky

305

mzdové náklady v. pojištní

290

materiál

244

opravy, služby, práce

182

cestovné, stravné, pohoštní

74

telefonní poplatky, poštovné

61

poplatky za licenci, bance

43

ostatní výdaje

91

Letošní rok potebujeme uhradit pedevším provoz rádia - ten vloni nebyl tak vysoký, vždy jsme
vysílali necelý msíc. Prakticky jedinými prostedky budou pitom píspvky Klubu pátel Radia
Proglas. Na následujícím grafu vidíte, jak jste nám pispívali za první letošní tvrtletí (opt v tisících
K).

Pokud vaše dary bhem roku píliš nepoklesnou, potvrdí se, že náš sen vytvoit kesanskou
nekomerní stanici se uskutenil. A to bychom si spolu s vámi páli.

Co se stalo






Ochran svatého Josefa se Radio Proglas svilo pi zahájení vysílání pro Brno a okolí z
nového vysílae Brno-Hády.
Svatohostýnská pou s Proglasem bude 19. kvtna na Den sdlovacích prostedk. Pou
zahájíme mší svatou v 10:30, po skonení se pesuneme do prostoru tribuny. Tam se v poledne
spolen pomodíme Andl Pán, po kterém bude pipraven program. Pipraveni jsou naši
kouzelníci, pouové Proglaso a další ...
S olomouckými bohoslovci jsme se dohodli na dalším fungování Studia Radim, které pro nás
krom pravidelné pátení relace technicky pipravuje i Manželskou rozhlasovou univerzitu z
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Olomouce.
Pražské Studio Kristián rozšíilo svj ohruh spolupracovník o skupinu nadšených mladých
lidí, vesms student.
Pražské dominikánské Studio Veritas projevilo zájem o spolupráci. Tšíme se na tyto i
všechny další spolupracující dobrovolné spolupracovníky.
Do tetice z Prahy. S náboženským vysíláním eského rozhlasu - stanice Regina Praha jsme si
zaali vymovat nkolik kratších poad.

Slyšíme se?
Tato anténa je pomrn jednoduchá na výrobu, ale pinese Vám urit výrazné zlepšení píjmu.
Vyrobit ji mžete nap. z hliníkového drátu o prmru 4 mm. Pokud pijímáte náš signál ze Svatého
Hostýna, bude dipól dlouhý 165 cm a umístte jej svisle, pro píjem brnnského vysílae bude délka
139 cm a umístní bude vodorovné.
Pijíma by ml mít konektor na vnjší anténu. Najdete-li dva
stejné šroubky, bude impedance vstupu 300 ohm. Na ten
potebujete televizní dvojlinku. Je-li pro pipojení antény uren
konektor, - dírka s trnem uprosted, bude impedance 75 ohm stejn jako máte-li jen výsuvnou anténu). Pak potebujete
koaxiální kabel, k nmu symetrizátor. Pokud Vám podtržené názvy nic neíkají, obrate se na
prodejnu s elektro–spotebii - poradí Vám. Nejlepší píjem je s anténou umístnou venku - na té
stran, kde se nachází náš vysíla, ale i její umístní uvnit na vhodném míst domu mže pinést
dobré výsledky. Pokud ani tato anténa nepomže, kupte si anténu na VKV II. Napíklad Kovoplast
Chlumec dodává typ S 030 FMII (420,-K) pro 107,5MHz nebo 070 GBL Supersonic FMII (do
550,-K) pro 90,6 MHz. Poslední pomocí je zakoupení anténního pedzesilovae (cena asi 200 K+
190 K zdroj).




citlivost na pecházení v blízkosti rádia mže odstranit papírová trubka o prmru pár
centimetr, omotaná staniolem a nasunutá na prutovou anténu.
píjem mže zlepšit postavení pijímae na kovový pedmt (nap. žebík, radiátor)

Bute prosím vytrvalí - od dubna máme posluchae i v Písku - v tom za Vltavou!

Prosíme Vás:
1. Pište píspvky do rzných program na rzné papíry (nap. pímluvy do ržence). Bulletin
Radia Proglas .1 zpravodaj pro leny Klubu pátel Radia Proglas, duben 1996
2. Nechtjte, abychom vám odpovídali na vaše dopisy písemn, nejedná-li se skuten o
nezbytnost. Nechápejte tuto naši prosbu jako projev nezájmu i neochoty. Jde o to, že Vás
poslucha je mnoho a písemné odpovdi na vaše dopisy by zabraly denn nkolik hodin. A o
tento as by byla mén kvalitní píprava poad.
3. Nechtjte, abychom vašim milým, bhem dne hráli uritou písniku. K tomu je uren nedlní
poad Blahopání (písemn).
4. Zprávy do Moravy pište, prosím, na stroji i na poítai, jasn a krátce formulované a
nezapomete uvést svoje jméno i adresu.
5. Kulturní a literární námty na samostatné poady pište rovnž na stroji nebo na poítai.
Píspvky, které nemžeme využít aktuáln, budeme archivovat pro možné pozdjší použití.
Prosíme o strpení.
6. Kazety s ukázkami posílejte až po dohod s hudební redakcí - Laou Kadlíkem nebo
Milanem Tesaem.
7. Telefon „do vysílání" (05) 4321 7242 je uren výhradn pro poad Vzkazy a Proglaso, mimo
tyto poady nám tele–fonujte na redakní íslo: (05) 4321 7241.
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Naši spolupracovníci
Již v minulém ísle jsme uvedli, že autory vtšiny poad jsou naši dobrovolní spolupracovníci. V
souasnosti jich máme více než 60 a následující graf ukazuje jejich podíl na potu pipravovaných

poad. Platíme tedy jen asi tvrtinu pipravovaných poad
Myšlenku dobrovolné spolupráce na poadech jsme pevzali od Radia Maria.
Bulletin Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informaní zpravodaj pro leny Klubu
pátel Radia Proglas. Toto 1. íslo vyšlo 30. dubna 1996. Redakce: Martin Šmídek, neoznaené
lánky pocházejí z redakce.
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