Rumcajs by se divil
Rozhodoval jsem se dost narychlo, protože setkání se m lo uskute nit za necelý týden. Mluvím o
Ji ín – m st pohádky. Jel jsem tam… a nelitoval. Nebudu lí it mimo ádnou atmosféru celého
m sta, protože jsem ji nemohl tolik vst ebat, ale to, co jsem mohl prožít jako p ímý ú astník, mi
chvilkami bralo dech.
Ano, byl jsem už na mnoha setkáních, kde se mluvilo o vin a odpušt ní, a jsem p esv d en, že ješt
nenastal as, kdy bychom mohli íct: “Co jsme si, to jsme si, koneckonc to už moc nikdo z nás
nezažil, už o tom nemluvme.” Jizvy se dlouho hojí, když se dlouho nenechaly dolé it a d ely se a
d ely…
Slyšel jsem up ímnou omluvu od Slezské církve evangelické augšpurského vyznání, slyšel jsem
stejn vroucí slova z úst ímského katolíka. Co jsem však ješt nikdy neslyšel, až v Ji ín , byla
omluva od p edstavitele státu - p ednosty okresního ú adu. V bec nevím, jestli se na to p ipravil,
nebo to byl okamžitý nápad. Ani to nepot ebuji v d t. Prost vstal a omluvil se za k ivdy a
nespravedlnosti, které u inil k es an m stát. Co na tom, že ta slova ekl jako p ednosta a zárove
jako hluboce v ící lov k. Nevím, možná, že to nev ící ani nedokáže. Je totiž obtížné vcítit se do
duše v ícího lov ka, kterému p ed nemnoha lety inili všechna možná p íko í pro to, co bylo tak
protivné, když to nemohli sami uchopit – pro nad ji pramenící z víry. A pro lásku, která alespo tu a
tam p ekonávala nenávist.
A tak na h betu kopce Velíš nedaleko Ji ína te stojí krásný, d stojný, nahrubo otesaný
mnohatunový k íž. Slyšel jsem tu podivuhodnou historii – nápad postavit znamení smíru byl
uskute n n za neuv itelných pár týdn . Když se kamenosocha ská firma dozv d la, k emu bude,
nic za n j necht la, veškeré práce v etn osazení provedla zdarma. Když pak bylo rozhodnuto o
p esném umíst ní k íže, našla se stará mapa – s p esností pár metr stojí toto memento na míst , kde
d ív vedla dnes již neexistující cesta útrpného práva, na míst , které se nazývalo “U spravedlnosti”.
Myslím si, že práv tyto “malé v ci” úmyslu, asu, místa a námahy jsou ty opravdové, které
posunují sv t dop edu. Klobouk dol , ji ínští!A otázka na záv r: Kdy jste naposledy, moji milí, m li
radost z okamžit uskute n ného vlastního mali kého dobrého skutku?
P. Martin Holík
P S: Naposled jsem byl v Ji ín v roce 1984 na vojn . Takovou návšt vu po patnácti letech jsem
tedy ne ekal. Díky.

Ohlédnutí za Svatou Horou
O celostátním setkání mládeže na Svaté Ho e u P íbrami se toho na Radiu Proglas namluvilo hodn .
A tak mi dovolte pouze n kolik post eh jakoby opsaných z pomyslného deníku, který jsem si
b hem setkání na Svaté Ho e vedl-nevedl (viz pohádka Chytrá horákyn ).
P íjezd týmu Radia Proglas v pond lí 16. srpna ráno. Stan, do kterého jsme m li za ít nosit technické
vybavení, ješt nestojí. (O pár hodin pozd ji je postaven, má vojenskou khaki barvu, je prostorný a
dle mého subjektivního názoru pohodlný.)
V úterý ráno se ú astníme mše svaté v bazilice spolu se leny p ípravného týmu. Na ty i stovky
mladých totiž celý týden p ipravovaly p du pro dalších t i a p l tisíce ú astník setkání. Úterní ranní
bohoslužbou tento p ípravný týden všichni završili a zárove se psychicky p ipravili na valící se
davy.
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Úterý kolem poledne: davy se za ínají valit. My vysíláme ze stanu poprvé t i hodiny pouze pro
P íbram, zatímco brn nská hlavní redakce pokra uje v obvyklém programu. Do stanu plného drahé
techniky a lidí, kte í si tam “jen tak vysílají”, p icházejí nakouknout první odvážlivci. N kte í jsou
odchyceni k rozhovor m.
Úterý ve er: P ed svatohorskou bazilikou probíhá úvodní program setkání. Vybrané pasáže m žete
slyšet díky Proglasu i vy doma. Podobn budeme p enášet i n které mše svaté a zajímavé ásti
programu.
Další dny: Skupinka pracovník Radia Proglas má plné ruce (a ústa) práce. Lovíme ú astníky
setkání a klademe jim všete né anketní otázky. Zveme si estné hosty do rozhlasového stanu (k t m
nej estn jším pat í Josef Lux, Miloslav kardinál Vlk nebo apoštolský nuncius Giovanni Coppa). V
pohotovosti jsou vždy dva moderáto i (t ch je na Svaté Ho e více, ale st ídají se) a dva technici (t ch
tu více není, a tak je nemá kdo vyst ídat).
Pisatel tohoto lánku po celou dobu setkání organizuje, b há mezi po adateli a stanem, v kapse má
mobil, bezdrátový telefon a ješt vysíla ku. Když mu n co za ne zvonit i pípat, nem že si
uv domit, do kterého p ístroje za ít mluvit a z které strany. (P edstavte si, že celý týden nosíte po
kapsách t i zmín né p ístroje. Nakonec vás po ádn bolí za krkem a jste rádi, že se jich m žete
zbavit.)
Rozdáváme mezi lidi anketní lístky. Jsme zv daví, jestli mladí katolíci mají as poslouchat rádio,
jaká hudba je zajímá, jaké po ady by cht li slyšet. Výsledky ankety, do které se zapojilo na 2000
mladých lidí, vám p iblížíme v n kterém dalším ísle Zpravodaje.
Díky zprávám koleg z Brna víme, že vstupy ze Svaté Hory posloucháte a že na n telefonicky
reagujete a d kujete nám za n . Díky za díky. Kolem se toho d je obrovské množství. Nesta íme být
všude, a tak se snažíme stíhat maximum. Prožíváme setkání naplno dobrých 16 hodin denn
(v tšinou pracovn , ale je to krásná práce).
Ned le 22. srpna: Setkání kon í, davy se rozjížd jí do svých domov . I náš tým, áste n za ten
týden obm n ný, vyklízí stan a p ipravuje se k odjezdu do Brna. Pokud se vám zdálo vysílání Radia
Proglas v týdnu od 16. do 22. srpna pest ejší a pokud na vás dýchla atmosféra svatohorského setkání,
splnilo se nám velké p ání.
za tým Radia Proglas, který se ú astnil svatohorského setkání, Milan Tesa

Ješt Svatá Hora
Moje velké pod kování pat í moderátor m, redaktor m, technik m. Zkusili si, jaké to je, pracovat
bez dlouhých p íprav, v polních podmínkách, naostro a živ – a p itom zajímav a “in”. Mám z díla
radost a dnes už s ješt v tší jistotou vím, že s tímhle kolektivem se m žeme pustit do ledas eho.
Nejv tší díky Milanu Tesa ovi, který byl za Svatou Horu v rádiu zodpov dný. A vám poslucha m
pat í díky za to, že jste poslouchali a t eba i dopisem dali najevo, že to bylo dobré. Te nám prosím
držte palce, aby to s p íbramským kmito tem 96,0 MHz dopadlo natrvalo.
Martin Holík, editel

Ohlasy na p enosy ze Setkání mládeže
…Moc se nám líbilo vaše vysílání ze Svaté Hory. Díky za to moc. Sama bych tam velmi ráda jela,
ale Svatá Hora te byla pro nás moc daleko, takže jsme byli moc rádi, že jsme se toho mohli
zú astnit aspo takhle, dokonce i toho p edstavování diecézí a tak, no paráda. Myslíme si, že to byla
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moc dobrá v c, bezvadný nápad, díky vám za to. Realizace byla pro vás jist náro ná a byly s tím
problémy, ale výsledek byl na velkou jedni ku. I ve vysílání Proglasu, i tak velmi dobrém, to
zavanulo erstvým v trem… Držíme palce.
Za skupinu kamarád Mirka Marie
Z pohlednice do hitparády Milanu Tesa ovi:
…Dojm ze Svaté Hory bylo hodn ... Dalším zajímavým zážitkem byla návšt va proglasáckého
stanu a sledování tvého p ímého vstupu – rozhovoru s P. Šimá kem. Poprvé jsem naživo vid l, jak to
vypadá v rádiu. A vlastn celé to setkání bylo jedním velkým krásným zážitkem…
René

Reakce na spušt ní vysíla e Ješt d 97,9 FM
Milí p átelé !
Na vaší www-map poslechovosti je sice Praha z dosahu vysíla e Ješt d vykrojená, nicmén u nás
na Pet inách vás již déle než m síc bez problém ráno i ve er, dopoledne i odpoledne chytíme.
Nejprve jsme si mysleli, že je to t eba jen chvilková záležitost, ale zdá se, že ne. Tak vám to dáváme
na v domí, možná, že i na jiných podobn orientovaných místech v Praze sm rem k jejímu
severnímu okraji by se o p íjem mohli pokusit další zájemci. Rádio s anténou (Grundig RR-257)
máme už mnoho let, není to žádný poslední výk ik techniky. Jen jednu mouchu to má, ale ta naši
radost nekalí: velmi asto se nám stává, že po vypnutí a zapnutí rádia nab hne automaticky o jednu
stanici vedle. Ale malý posuv vyhledávacím kole kem to rychle spraví.
Petr a Daria
PS: Vyzkoušeli jsme už i internetové vysílání - bezva nápad, zvláš když lov ka ta po íta ová
“bedna” živí a tráví p ed ní celou t etinu dne.
D kuji vám za sd lení, že vysíláte z Ješt du. Hned jsem informoval p átele kolem našeho kostela
Nejsv t jšího Srdce Pán v Praze. Zatím jsme vysílání zachytili t i. Mn to jde též. Musel jsem dát
p edvolbu na 97,85 MHz. Vyrobil jsem jednoduchou anténu, skládaný dipól, kterou musí manželka
držet ve výši 150 cm. (Což odmítá!!)
Náš byt je situován pod pražským vysíla em Žižkov. Od istého severu jsem musel nato it anténu o
24° na východ. P i jiných parametrech se do vysílání plete Radio Kiss. Mám z vašeho vysílání
úžasnou radost, je to zázrak.
M j synovec Pé a mi nosí nahrané po ady z Proglasu. Rádio má zapnuté 12 hodin denn (je mu 18),
já asi 1 hodinu (m je o 50 let víc).
Srde n Vás pozdravuji
Václav

Studio Radim bojuje s živlem
Olomoucké studio Radim se vždycky chlubilo svým umíst ním v historickém centru m sta, s
krásnou terasou p ímo nad starými m stskými hradbami. Ovšem p ed nedávnem jsme se dozv d li,
že v místnostech nad studiem Radim bude koupelna nového internátu. Ale se šploucháním vody
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p ece vysílat nem žeme! Takže se budeme st hovat.
Za ali jsme pátrat po novém vhodném míst , telefonovali, navšt vovali a p emlouvali, a mezitím se
do budovy nast hovala veselá zednická parta. Na každém staveništi je dost hluku, ale tohle bylo moc
i na naše klidné povahy. Hosté do našeho vysílání mohli p ijít až poté, co stavební ruch utichl. A
chlapi pracovali usilovn , asto až do tmy. P es den nám p ipravili nejedno p ekvapení. Tu nám
zasypali cestu ke studiu hromadou písku, tu odpojili elekt inu, tu se provrtali sbíje kou k nám do
režie, zkrátka bylo s nimi veselo. Vyvrcholením celého dobrodružství byla kolaudace nového
internátu. Instalaté i pustili naplno všechny vodovodní kohoutky v nové koupeln , vždy vyzkoušet
se to musí. Voda tekla spolehliv . Ovšem odpadní roura zkoušku nevydržela. A protože vede p ímo
nad režií studia Radim, za chvíli byla všechna voda u nás. A tak jsme za stálého dešt odpojovali
p ístroje, tla ili kusy nábytku skrze úzké dve e na chodbu a kli kovali mezi kbelíky na podlaze.
Všechny naše nyn jší po ady te tvo íme v malé kancelá i. Ve studiových místnostech je tma a
vlhko, jako ostatn v každé správné historické budov .
Jakub Sk ebský
Po uzáv rce: Studio Radim se poda ilo p est hovat do pr elí stejné budovy na Nám stí Republiky
3. Pozor, nová adresa uvedená ve Vln ní neplatí a platit ani nebude!

Máte starosti?
Samoz ejm , že ano. Všichni máme starosti – n kdo velké, druhý menší, t etí sm šné. asto si
myslíme: “Jeho starosti na mou hlavu, takové starosti bych cht l mít!” Ale které starosti jsou vlastn
k smíchu?
Nedávno naše nejmladší šestiletá dcerka za ala p ed usnutím vzdychat: ,,Ach jo, já nem žu usnout,
po ád se mi to honí hlavou, já mám starosti, mám toho plnou hlavu – ach jo." “ eho máš plnou
hlavu?” ptám se a jen st ží potla uji smích. ,,Ále té Klárky.” (Klárka je naše vnu ka o dva roky
mladší než dcerka a má k nám p ijet na návšt vu. Všichni se na ni moc t šíme, jenom Sabinka je
plná obav. Klárka je totiž velmi energická a pr bojná, bere Sabince hra ky a ob as n co rozbije.)
Ut šuji Sabinku, že Klárka je už jist rozumn jší, dlouho u nás nebyla – te už je jist starší a
moud ejší, p kn si spolu pohrají. – Sabinka však vzdychá dál: ,,A d da mi chce sebrat
delfína!” (Te už dusím smích v polštá i.) M j táta asto Sabinku škádlí a d lá si z ní legraci. ,,Co
by starej chlap d lal s delfínkem?” argumentuji. ,,Chce si ho dát na zahradu do jezírka!” nedá se
ut šit Sab a.
A tak jsme povídaly. Snažila jsem se ji p esv d ovat, ut šovat, radit, a myslí p ed spaním na hezké
v ci, ale v duchu mi to všechno p ipadalo sm šné. Kone n Sabinka usnula a za ala jsem p emýšlet
já. Ano, moje starosti jsou na rozdíl od t ch jejích velmi vážné, honí se mi hlavou, vzdychám,
nem žu usnout. A najednou mi dochází, že ty mé vážné starosti mohou být z Božího pohledu stejn
sm šné jako ty starosti mé dcerky. Že to malé dít se trápí zrovna tak jako dosp lý lov k. Že každý
má své starosti, které prožívá stejn intenzivn jako t eba já.
A pak jsem se rozpomn la na slova Písma: “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitb a
prosb d kujte a p edkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, p evyšující každé pomyšlení, bude
st ežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.” (Fil. 4,6–7)
Že vám to nefunguje? Zkuste to znovu! Hodn úsp šných pokus p eje
Magda Hauserová
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Milí rozhlasoví p átelé!
Když jsem se doslechl, že se n co jako Proglas chystá narodit a zrovna v Brn , nev noval jsem tomu
p íliš pozornosti. Považoval jsem celodenní rozhlas s k es anskou orientací za n co velmi t žko
realizovatelného.
Za p t let potom stojím p ed realitou, kdy Radio Proglas vyrostlo z amatérských “pemprsek” do
podoby manekýna, jehož image m že kohosi inspirovat.
asto poslouchám vysílání Radia Proglas a p iznám se, že si v bec nejsem jist, zda bych já sám
osobn um l brázdit tak široké vody nejr zn jších církví a náboženských sm r . Naproti tomu jsem
vd ný za asový prostor, který Radio Proglas dává mluvenému projevu. Už samotný tento fakt iní
z Proglasu bílou vránu.
Poslání Trans World Radia má svá specifika. Radio Proglas “risklo” spolupráci s námi už v on ch
zmín ných “pemprskách”. Dob e vím, že porodní bolesti naší spolupráce nebyly v bec malé (i když
nevznikaly v realiza ních týmech), a to platilo pro ob strany.
Chci vyjád it svoji vd nost (a myslím, že mohu mluvit i za své kolegy) také za to, že jsem našel v
mnoha pracovnících Radia Proglas kamarády. Stále se u íme jeden druhému rozum t a obohatit se. I
když n které vstupy TWR na frekvence Radia Proglas p inesly jednotlivá rozho ení, na druhé
stran p ichází dost pozitivních ohlas do obou redakcí. Redakci TWR – CZ nikdy nešlo jen o prosté
zaujmutí a polapení poslucha e – kone n , to se hlásáním evangelia ani moc nedá. Proto (stejn jako
Radio Proglas) nežijeme z reklamy, i jiných podnikatelských aktivit, ale z dobrovolných dar
našich podporovatel . Naší snahou je, aby každá naše rozhlasová minuta pooto ila srdce jednotlivce
k Ježíši Kristu, vít zi nad smrtí a Spasiteli odsouzeného lov ka.
Sou ástí naší redakce je také hudební studio, které uspokojí i velmi náro né k es anské hudebníky.
Aleš Bartošek – TWR

Do Hranic za hranice všedních dn
Pro ? Jak? Co? S kým? Cože? Tak to jo! P átelé, chcete-li se prosko it, navštivte diskotéku Radia
Proglas v sobotu 13. listopadu 1999 v Hranicích. Za neme v 17 hodin v kostele St tí svatého Jana
K titele mší svatou s ned lní platností. V sokolovn v Hranicích vás pak od 19 hodin ekají hry,
sout že, tane ní minimum Emana Míška, hudba Radka Habán a možná(!), možná... p ijde i
kouzelník Dušan Baur. Vstupenky v hodnot 50 K si m žete objednat na adrese Radia Proglas nebo
(pokud zbydou) zakoupit p ímo na míst . Informace o aktuálním stavu zbývajících vstupenek zjistíte
z našeho vysílání.
Radek Habá

Kupujeme rádio
Pro snazší orientaci na našem opravdu hodn bohatém trhu s elektronikou napíšu pár ádk o
radiop ijíma ích; snad vám pomohou p i jejich výb ru.
Krabice – Hranatá, 43 centimetry široká krabice je zatím nejd v ryhodn jším kabátem pro
rozhlasový p ijíma . V dnešní dob ale bývají osazeny i tunery v n kterých miniv žích stejnou
elektronikou p i polovi ní pot eb místa. To je jen výjimka potvrzující pravidlo, že nejkvalitn jší
p ijíma e bývají osazeny v samostatných sk í kách a k jejich poslechu je pot ebný zesilova a
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reproduktory. Stojí od ty do patnácti tisíc korun, pokud nehledáme vyložený luxus. Levn jším
ešením jsou již zmín né miniv že, jejich cenové rozp tí je asi p t až šedesát tisíc korun, ovšem za
úplný systém s CD, reproduktory a dálkovým ovládáním. Kvalita radiop ijíma e je ale úm rná cen .
Poslední kategorií jsou p enosné p ístroje, ke kterým se v tšinou nedá p ipojit slušná anténa, takže
nejsou použitelné pro místa se slabším p íjmem. Cena asi 300 až 10 000 K .
Na zadní stran p ístroje hledejte vždy konektor pro koaxiální kabel, ke kterému se p ipojí dobrá
anténa. Dražší p ístroje dokonce mají konektory dva až t i, aby se mohly pro r zné stanice používat
r zn orientované antény. Ale Proglas je jen jeden...
Lad ní – Digitální lad ní umož uje ukládání stanic do pam ti i automatické vyhledávání stanic a
není už p íliš drahé. Doporu uji.
Mono a stereo. Je docela p kné, když slyšíte prostorový zvuk, ale FM vysílání pochází z dob, kdy se
tato vymoženost pokládala za p epych. Proto je rádiovými vlnami p enášen monofonní zvuk, tedy
levý a pravý kanál dohromady a zvláš informace o prostorovém rozložení. Tento dopl ující signál
pak musí být zesílen spolu se vším rušením, ke kterému cestou p išel, a znehodnotí zvuk vysílání.
Proto musí mít dobrý p ijíma možnost ru ního p epnutí na MONO, který umožní potla ení
stereofonní modulace se všemi ruchy a šumy.
“Narrow and wide” je jak známo anglicky “úzký a široký”. Tato funkce (ozna ovaná n kdy jako IF)
je velice dobrá pro místa, kde ruší p íjem stanice na blízkých kmito tech. P ijíma nikdy nep ijímá
jen jednu frekvenci, nap . 97,9 MHz, ale tato frekvence se mírn zv tšuje a zmenšuje p esn podle
toho, jestli se má váš ušní bubínek zrovna prohýbat na jednu i na druhou stranu. Nastavení WIDE
p ijíma i dovolí p ijímat v tší rozsah frekvencí, poslech je o n co lepší, pokud v tomto rozsahu není
obsažena jiná stanice. P epnutím na NARROW se rozsah frekvencí zmenší a rušící stanice ztiší.
M ení úrovn p íjmu. – N které p ijíma e p i nalad ní stanice “jen” hrají, jiné napíší alespo
TUNED, tedy nalad no, nejlepší je však ukazatel složený z n kolika svítících proužk , který usnadní
vyhledávání místa s nejlepším p íjmem p i instalaci antény. N které p ijíma e mají i možnost
íselného zobrazení síly signálu.
V návodu k obsluze je uvedeno plno ísel, která by mohla pomoci p i výb ru. Mohla by, kdyby tyto
údaje nebyly udávány u r zných výrobc r zným zp sobem a s r znou d v ryhodností. Citlivost
ur uje, jak silný signál z antény je pot ebný pro ur itou kvalitu p íjmu. Takže ím mén , tím lépe,
0,9 mV pro mono je slušná hodnota. Selektivita je charakteristika, ur ující nakolik p íjem ovlivní
blízké stanice, tedy ne ty, které jsou na nejbližším kopci, ale ty, které jsou na blízké frekvenci.
Jinými slovy, jestli je p íjem spíše typu WIDE nebo NARROW, což už jsme si vysv tlili.
Další funkce už jsou záležitostí komfortu. RDS je systém p enášení r zných údaj spole n s
vysíláním. Jejich pomocí je možné automaticky p epínat mezi r znými stanicemi p i jízd autem,
zobrazovat automaticky jméno stanice na displeji p ijíma e, vyhledávat stanici, která vysílá žádaný
druh programu, nap . zprávy, zobrazit na displeji p esný as a další. Další užite né funkce jsou
automatické lad ní (p ijíma prochází postupn frekvence a zastaví se, až najde stanici), možnost
textového popisu stanic na displeji a další. Rozhodn však jsou tato usnadn ní obsluhy mén d ležitá
než schopnost kvalitního p íjmu.
Zna ky. – Našt stí, pro n koho naopak nanešt stí, se nedá íci, že nejlepší zna ka je ta a ta a že
jedin tu je dobré kupovat. Renomované zna ky jako AKAI, MARANTZ, TEAC, SONY,
TECHNICS a PANASONIC, YAMAHA, PHILIPS, ONKYO, PIONEER, JVC ( ti džej ví sí),
GRUNDIG, DENON a další mají jist zásluhy na tom, že vývoj jde pon kud dop edu. Ti, kdo jejich
nápady kopírují a prodávají pod zna kami jako SUPERSOUND, QUANG-CHONG a podobn ,
ned lají dobrý skutek tím, že jejich p ístroje stojí o polovinu mén .
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Vysv tlivky:
Tuner: Samostatný p ijíma , ke kterému je nutné p ipojit zesilova a reproduktory, abychom n co
slyšeli.
FM: Frekven ní modulace, zvuk je p enášen malou zm nou vysílané frekvence. Tento zp sob je
odoln jší v i rušení než vysílání na dlouhých st edních a krátkých vlnách, kde se používá tak zvaná
amplitudová modulace (AM).
Konektor: Zásuvka pro p ipojení kabelu.
Koaxiální kabel: Kulatý kabel s jedním vodi em uprost ed a druhým válcov rozprost eným kolem
n j.
Digitální: íslicový. V našem p ípad je kmito et nalad né stanice zobrazen pomocí íslic, samotné
vysílání zatím digitální není.
Displej: Místo, kde se zobrazují informace o nalad ní a nastavení rádia.
Hodn št stí p i nákupu p eje
Lubor P ikryl

Výstup na horu
V Písmu teme, že Ježíš vystoupil na horu, aby tam byl sám se svým Otcem. Dob e v d l, co d lá!
Do kopc se totiž davy nikdy nepoženou! N kam vystoupit znamená vyjít sám ze sebe, p ekonat
sv j strach a vrátit se jiný, lepší než p edtím!
Dostala jsem se spolu s kamarády do italských Dolomit a kdo z vás tam n kdy byl nebo vid l
alespo fotky, ví, co je to za nádheru – vysokánské vápencové hory, nedot ená p íroda – no prost
pohoda. Hned první den jsme si dali po ádn do t la a druhý den ráno jsem celá rozbolav lá
p emýšlela, jestli má cenu v bec vstávat, natož n kam lézt.
V plánu byla totiž nejvyšší hora Dolomit , kterou lze zdolat bez lan a skob – Tofana di Rozes.
Nezbývalo mi, než být rozumná a zvolit jednodušší túru v údolí, prý skoro po rovince, zato s
p knými vodopády…! Jak jsem závid la t m odhodlanc m, kte í vystupovali d ív, aby zdolali
Tofanu! Celou cestu to ve mn hlodalo: Bude ti to líto, povle eš se n kde v údolí, zatímco oni budou
zdolávat výšiny! Autobus stál n jak dlouho. Zv dav jsem vykoukla. Tofanisté práv zpracovávali
Ani ku: “To zvládneš, poj s námi!” Kamarádka m zmer ila: “Ty chceš jít taky, vi ?!” Nedalo se
to zap ít. “Za p t minut vyrážíme!” Ani nevím, jak jsem sebrala batoh, ale do minuty jsem byla
venku! N kde vysoko nad námi se zvedala majestátn Tofana di Rozes, v celé své 3 225metrové
výši! Vyrazili jsme úd sným tempem, pot nám zvolna stékal po zádech a vléval se do kra as .
Pozd ji jsme se navzájem sv ili, že v této fázi to mnozí z nás cht li zabalit, protože nev ili, že
vydrží až do konce. Ale nedalo se nic d lat – as nás tla il. Autobus dole ekal v ur ený as.
Dofun li jsme k chat ve výšce 2 600 metr nad mo em. Vysvitlo sluní ko. Na skále sušíme
promo ená tri ka. Lovíme z batohu sva iny rozšmelcované prudkým výstupem. Po takovém výkonu
a v takové výšce chutná naprosto všechno! Te ješt po ervené nahoru. Kolena a kotníky se už te
hlásí! Pomalu se zvedám a vydávám se nap ed, abych ostatní nezdržovala. Jdu sama, kolem jen hory
a klid. Vlevo odbo uje modrá zna ka prudce nahoru! Ješt že po ní nejdeme, bleskne mi hlavou.
Hora si dovolila malou odbo ku s krásným útvarem skal p ipomínajících n jakou z íceninu. Pod
“hradem” sedí n jaký loví ek a odpo ívá. Máváme na sebe. Obejdu malou skalku a všude m
zamrazí – cesta vede dál úzkou ímsou, plnou kamení, vpravo tak ka kolmá st na, vlevo to samé, ale
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sm rem dol . Po tom se dá jít? Když mi ujede noha, tak ze m nic nezbude! Rad ji po kám na
ostatní. ekám chvíli(hodinky nenosím asi od sedmnácti), nikdo nejde. loví ek naproti se zvedá a
mává. Po ád nic. Co te ? Asi šli tou modrou, nezbývá mi než se vrátit k chat a po kat na n . V
hlav mi hu í slova: “Cho te nejmí po p ti!” Sama bych si v takovémhle terénu ani netroufla.
Smutn se vracím. Kus p ede mnou se vyno í onen turista s batohem. Napadne m spásná myšlenka.
“Mluvíte n mecky?”, volám na n j. “Docela dob e”, odpovídá mi krásnou istou n m inou.
Dozvídám se, že jde také nahoru po modré. Je to dobré, Pán mi poslal strážného and la! Jdeme ve
dvou kamennou sutí p ík e nahoru. Nohy ujíždí, ob as n jaká ta skalka nebo vodopádek i sn hový
jazyk. Nesta íme s dechem. Komunikujeme jednoslovn . P ed námi se vyno í skupinka lidi ek.
“Nejsou to vaši?” Mžourám proti slunci a dešifruji Rad iny kra asy a Kamilovo tri ko. Jsou to oni!
Sláva, vid li m ! Naho e se potkáme! Na malé plošince se naléváme ajem a cpeme hroznovým
cukrem. Zatahují se mraky. V duchu se modlím, aby nepršelo! Poslední metry zdolávám prakticky
po ty ech. Funím a zastavuji na každých deseti metrech. And l stojí hned za mnou, nechá m
popadnout dech a zašveholí: “Jdeme!” Už je vid t k íž a postavi ky u n j! Cosi zpívají. Vtipálci!
Lou ím se s And lem a kmitám ke své sme ce. Utahaná, ale š astná klesám na studený kámen.
P kn tu pofukuje. P ilet ly všudyp ítomné kavky a loudí obživu. Házím jim kousky veky. Fotíme
se a konzumujeme zbytky z batoh . Jenom vydechnout a eká nás ostrý sestup dol . Myslela jsem si,
že to bude zázrak, když vylezu nahoru, ale v tší zázrak bude, dostat se zdraví dol ! Tiše se modlím,
aby nikomu neujela noha. Horor zvaný sestup zapo al. Kloužeme sutí dol a sypeme drobné
kamínky za krk kamarád m jdoucím pod námi. Klouby tiše protestují. Kone n se vyno í chata!
Uplaho ení dopadáme na lavi ky.
Te už je veseleji! Sbíháme ze svahu. Do odjezdu autobusu nezbývá mnoho. Lehkým poklusem
probíháme louku plnou odkvetlých ocún a práv odkvétajících vstava (orchidejí). Nad námi se
ty í hora a nám se nechce v it, že jsme tam v bec kdy byli! Padáme do trávy!Každý máme v sob
n jakou tu Tofanu, horu, co nás láká a vybízí, a nám se prost do kopce nechce a nechce, íkáme:
“Na to nemám!” P eji vám v pravý as ty pravé kamarády, kte í vás v dobrém slova smyslu
vyhecují! Stojí to za to!
Alice Paukertová

tvrtstoletí dostavníku
Mohelnický dostavník se letos konal už po p tadvacáté. Svátek všech folka , tramp , folkrocker ,
country tane ník , kovboj nebo prost t ch, kte í mají rádi p kné písni ky, se už uprost ed
trojúhelníku Šumperk - Olomouc - eská T ebová zabydlel. Pod vedením svého organizátora, Pavla
Nenkovského alias Aligátora, p ináší návšt vník m rok od roku pest ejší program.
A tak se p edloni poprvé na Dostavníku p edstavilo i Radio Proglas, a sice samostatným koncertem
po ned lní mši svaté. Ano, sou ástí jednoho z našich nejv tších folkových festival je ned lní
katolická bohoslužba, sloužená venku mezi stany. Scéna Radia Proglas m la loni repete a letos se
konala do t etice (a ne naposledy).
Jména ú inkujících jsme znali skoro rok dop edu (takový byl o koncertování na scén Radia Proglas
zájem). Na pódiu se postupn vyst ídali písni ká Ivo Cicvárek se svým dív ím doprovodem
(dohromady si íkají Ivo Cicvárek & OKO), st edomoravský A. M. Úlet a brn nské Ryby. A jako
te ka na záv r ekalo diváky první vystoupení Hradiš anu v d jinách Mohelnického dostavníku.
(Mimochodem Hradiš an zpíval vedle sboru Anima Una a skupiny Cesta i na ranní mši svaté.)
Ješt jedna perli ka ke koncertu: krom moderujícího autora tohoto lánku se na pódiu objevili další
dva pracovníci Radia Proglas: Jakub Sk ebský jako baskytarista A. M. Úletu a Josef Fojta v roli
bubeníka Hradiš anu.
Mohelnický dostavník – to ovšem není jen koncert Radia Proglas. Jsou to t i dny, kdy se hraje na
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t ech pódiích a leckde jinde. Je to sout ž amatérských film . Je to p íležitost potkat staré kamarády a
poznat nové. Je to možnost koupit si d ev nou placku s podpisem svého oblíbeného zp váka a
p isp t tak na dobro inné konto. Dostavník je d vod poznat st ední Moravu. P íští rok, od 1. do 3.
zá í, se t eba do Mohelnice vydejte. Ur it se vám tam bude líbit, i když bude t eba pršet jako p i
letošním ned lním koncert Radia Proglas.
Milan Tesa

Rom znamená lov k
je název tém stodílného cyklu po ad , na které jsme ve zpravodaji upozor ovali již na ja e. Pro
naše nové poslucha e proto krátce zopakuji: koncem minulého roku se nám poda ilo získat grant z
prost edk Komise Evropského spole enství. Tyto peníze nám umožnily nato it adu p íb h ,
pohádek, rozhovor a hudebních po ad o Romech a s Romy. S t mito po ady se v Proglasu
setkáváte již od po átku února a budeme v nich pokra ovat i nadále p ibližn dvakrát týdn . Myslím,
že mnoho nedorozum ní vzniká tím, že o sob málo víme a cht li bychom vám proto nabídnout
výb r z toho nejzajímav jšího, co Romové sami vytvo ili. N kdo bude možná trochu pohoršen
drsnou realitou, kterou mnohé p íb hy zrcadlí, je však dobré si uv domit, že naši brat i tuto realitu
musejí nejen vyslechnout formou p íb hu, ale velmi asto skute n prožívat. e eno slovy jednoho
kn ze: každý by si m l p edstavit, jak by se mu žilo a jak by se k n mu ostatní chovali, kdyby se
narodil jako Rom.
MaBla

Novinky
1. Karel je tady! Jmenuje se Beránek a narodil se Agimu (a snad i Klá e) práv v as, nebo Agi už
za ínal být ze všech svých žen pon kud nesv j. Posu te sami: maminka, sestra, manželka, první
dcera, druhá dcera, t etí dcera…dokonce i pes je fenka. Te se všechno zm ní: s narozením Karla
narostl Agimu h ebínek a u Beránk si te budou ješt kupovat psa, kocoura, kohouta a holuba.
2. Uvidíme, jak to dopadne u R ži k : Adrianin druhý syn má p ijít na sv t v prosinci (jenom
abychom stihli doto it rozpracovanou knížku!) a podle m by se mohl jmenovat Johanka.
3. Protože Sta ka Havlí ková vychovala jako p stounská maminka mnoho d tí, ut šen jí p ibývá
vnou at. Nejnov jší se jmenuje Veronika a maminka Irena ji p inesla ke k tu do Proglasu koncem
zá í.
4. Šmídkovi poctili svou d v rou Biskupské gymnázium v Brn a za ali do n j už p ed asem
postupn posílat své d ti: Honzu, Hanku, Jakuba…nemáme t ch Šmídk u nás n jak moc? zoufala si
usoužená t ídní jednoho z pán kluk . “Ani ne”, odv til bratr Martin ctnostn . “Jenom ješt naše
Jani ka k vám za ala od zá í chodit do primy.”
5. Lucie Endlicherová velmi dob e usp la u p ijímacího ízení a za ne tedy v podzimním semestru
pokra ovat ve svém vzd lávání studiem d jin um ní, estetiky a p idružených obor na Filozofické
fakult Masarykovy univerzity v Brn . Autorka t chto ádk se na Luciino studium t ší, nebo sama
p ed lety tento obor na stejné škole absolvovala a velmi ji zajímá, co se od té doby ve výkladu
zm nilo (k lepšímu).
6. Pavel Dome ek Chaloupka se od zá í stal ádným a plnoprávným zam stnancem Proglasu v
kombinované funkci hlasatele ( i moderátora, jak jsme se rozhodli tuto profesi ozna ovat u nás),
pomocného technika a hlasové rezervy na tení pohádek. Nejvíce jej t ší namlouvat draky a velká
kožešinová zví ata, protože v této roli m že beztrestn siln vát.
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7. Kate ina Li ková se piln v nuje dokon ení svého studia francouzštiny a pedagogiky na
Filosofické fakult Masarykovy univerzity. Katko, vydrž, už ti chybí jen kousí ek!
8. Úsp šn dokon it studium záv re nými státními zkouškami se práv poda ilo Milanu Tesa ovi a
Renat B lunkové. (Milan se v noval historii a žurnalistice a ješt mu to nesta í! Renata eštin a
divadelní v d ). (P kné, že?)
9. Od po átku íjna by m lo za ít pracovat královéhradecké ministudio, které laskavostí tamního
biskupství získalo prostor v Adalbertinu a ást pracovního asu ve prosp ch Proglasu. Jméno nového
kolegy je Petr Polehla.
10. O návšt v otce Martina, bratra Martina a Marie Blažkové ve Vídni p inášíme zprávu na jiném
míst . Sluší se podotknout, že p edevším otec Martin byl velkým švihákem, nebo si nezapomn l s
sebou vzít krásný bílý letní klobouk. Tento je pro p.t. tená stvo ke spat ení na fotografii – kterak
sluší otci biskupovi Petru Esterkovi – v minulém ísle našeho zpravodaje.
11. P i setkání s kolegy z evropských k es anských rádií jsme si znovu a zvláš siln uv domili, jak
velkou d ležitost pro hlásání Božího slova mohou rádia mít – a jaká zodpov dnost z tohoto poznání
pro nás všechny plyne. Opakovan proto prosíme všechny p átele o modlitbu, abychom nezhloupli,
nezpychli a nezleniv li a byli schopni v rn plnit tento krásný úkol, který práv nám Pán – z d vodu,
který zná jen On – sv il.
MaBla

P ijetí do CERC – krok do Evropy
Setkání s p áteli je vždycky p íjemné a neztrácí své kouzlo ani opakováním. Setkání s p edstaviteli
evropských k es anských rádií ve Vídni bylo navíc i užite né. Letošním tématem bylo zamyšlení
nad tím, jak spoluvytvá et duši Evropy. Ú astníci se v novali p edevším diskusi o budování morální
a etické identity našeho kontinentu. P esv d ení ú astník , že k es anská rádia v tomto úsilí hrají
významnou roli, vyjád il v zahajovací p ednášce kardinál Christoph Schönborn, víde ský arcibiskup.
Výzvu, aby jubilejní rok 2000 byl využitou šancí pro Evropu, vyjád il Mgr. Pier Franco Pastore,
sekretá Pontifikální rady pro sociální komunikaci ve Vatikánu.
Ú astníci reprezentovali tém 500 evropských rádií s více než 15 milióny poslucha . ada rádií se
sdružuje do v tších sítí a sdílí po v tšinu dne spole ný program – typickým p íkladem je francouzská
sí RCF sdružující 50 diecézních rádií.
D ležitou sou ástí setkání byla prezentace jednotlivých sítí i samostatných rádií – hovo ilo se
nejenom o úsp ších, ale také o problémech. Nejv tší krizi prožila od minulého setkání k es anská
redakce státního rádia v Monaku. Po privatizaci ji nový majitel zrušil a o její po ady p išlo nejenom
Monako, ale také ást jižní Francie.
Na pracovních sch zkách se ešily nap íklad otázky spolupráce r zných církví ve vysílání. Dobrým
zdrojem zkušenosti bylo švýcarské rádio, ve kterém je programová rada složená z p edstavitel šesti
církví.
Zjistili jsme, že zp sob financování rádia zna n ovliv uje jeho programovou skladbu. Jak ekla
redaktorka chorvatského rádia RCC, mezi hlavní problémy komer ních rádií pat í vy ešení dilematu,
jak si udržet konkurenceschopnost a p itom neztratit k es anskou identitu. Je velkým darem našich
poslucha , že Radio Proglas m že být nekomer ní a mít tak pro hlásání dobré zv sti úplnou
svobodu.
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Ú astníci se dohodli na systému p edávání d ležitách zpráv mezi zú astn nými rádii, zejména v
p ípadech, kdy ostatní média zaujímají protik es anské postoje. asto jsme také sv dky lidské
lhostejnosti a neinformovanosti – vyzn lo to z vystoupení našich portugalských p átel, když
referovali o situaci na východním Timoru. Práv tento p ípad hrubého porušování lidských práv byl
29. zá í podrobn rozebrán ve všech lenských rádiích CERC. Po ady k tomuto tématu zazn ly i na
Radiu Proglas, které bylo, spolu s dalšími šesti rádii, 17. zá í do CERC p ijato.
Myslím, že to byl jeden malý, ale rozhodn užite ných krok naší zem do Evropy.
bratr Martin

K es anská rádia a CERC
P ipojená mapka znázor uje, ve kterých státech Evropy p sobí k es anská rádia sdružená v CERC.
Francie – sí RCF – padesát francouzských diecézních rádií se p ed patnácti lety spojilo pomocí
satelitu do jedné sít , která zajiš uje 80 % programu. Ve zbylém ase jednotlivá rádia vysílají lokální
program. Program, který obsahuje 30 % hudby a 30 % duchovních po ad , poslouchají tém dva
miliony poslucha .
Itálie – sí CORALLO má p es 4 miliony poslucha . Sdružuje také 64 farních mini–rádií,
vytvá ených dobrovolníky v dané farnosti, která ástí sbírky hradí jejich provoz.
Špan lsko – rádio COPE – t etí nejposlouchan jší rádio ve Špan lsku. Rádio COPE bude hostitelem
konference CERC v roce 2000. Ze Špan lska p ijelo také malé nekomer ní rádio Toledo.
Portugalsko – Rádio Renascenca je po 70 letech své existence nejposlouchan jším rádiem v
zemi.Vysílá dva hlavní programy, ke kterým v lo ském roce p ibyl program MegaFM, ur ený pro
mladé. Do skupiny Renascenca pat í dále 8 lokálních rádií a vysílání v portugalštin pro zahrani í.
Zatím vyjmenované zem vlastn CERC v roce 1994 založily. Do letoška p istoupili:
Belgie – RCF Bruxelles – které se p ipojilo do RCF.
Lotyšsko – K es anské rádio Riga.
Polsko – Radio Plus – které sdružuje 25 lokálních diecézních rádií.
Letos p ijaté zem jsou na mapce zobrazeny tmavší barvou:
eská republika – Radio Proglas.
Chorvatsko – RCC – Chorvatské katolické rádio, svým obsahem nám dosti podobné. Také má sv j
klub p átel, jehož lenové p ispívají na provoz rádia.
Malta – RTK. Nizozemí – KRO – sdružení, které vzniklo p ed 74 lety a v sou asnosti sdružuje t i
rádia a televizní programy.
Slovensko – Radio Lumen – komer ní rozhlasová stanice s evangeliza ním charakterem, která
signálem pokrývá v tšinu Slovenska.
Slovinsko – Radio Ogniš e – je t etí nejposlouchan jší rádio v zemi s 300 tisíci poslucha i. Jeho
profil je nám dosti podobný, v etn existence klubu p átel rádia.
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Rakousko – Radio Stephansdom – je rádio víde ské diecéze, které vzniklo p ed rokem a již te je
poslouchá 80 tisíc obyvatel Vídn . Bylo hostitelem konference, a tak jsme m li možnost toto rádio
navštívit. Do jeho studia m žete p es rameno moderátorky nahlédnout i vy. Vzhledem k tomu, že
vysílá hlavn klasickou a duchovní hudbu, nepot ebuje velká studia, je však velice dob e a modern
vybavené. Spolupracuje s rádiem Horeb (soukromé duchovn zam ené rádio pro západ Rakouska a
jih N mecka) a s rakouským Radiem Maria.
Setkání ve Vídni se zú astnilo také rádio DNR z Lucemburku, které vysílá z benediktinského
kláštera, ruské katolické rádio Dar a frankofonní rádio ze Švýcarska.
Tak, eknete, a co Radio Vatikán? To se zú ast uje setkání pravideln jako host. Není totiž rádiem
jen evropským, ale celosv tovým. A o takových si povíme n kdy p íšt .
bratr Martin

Našli jste dárek?
P ijm te jej jako pod kování za jakýkoliv Váš p ísp vek našemu rádiu v uplynulém roce. Jestliže
jste p isp li modlitbou, v te, že i my se modlíme za Vás. Náklady na tisk Zpravodaje se nám vždy
vrátily ve Vašich darech. V íme, že tomu tak bude i nyní. M žeme Vám totiž sloužit jen s Vaší
podporou.

Katolický týdeník
Vy, kdo jste byli na dni otev ených dve í, víte, že prostory Biskupského gymnázia spole n s námi
obývá i brn nská redakce Katolického týdeníku. Vzájemn si vycházíme vst íc. Nap íklad hledáte-li
program vysílání Proglasu, naleznete ho kde? P ece v Katolickém týdeníku! Vzájemn se
informujeme o d ležitých událostech a spolupracujeme na p íprav po ad pro vysílání i lánk do
tisku.

Ples Radia Proglas
V po adí již 4. tradi ní ples se bude konat 12. února 2000 v Brn ve spole enském sále Stadionu na
Kounicov ulici 20/22. Zahájíme ho v 19 hodin. Od 17:30 hodin bude pro ú astníky plesu sloužena
mše (s ned lní platností) v kostele sv. Tomáše na Moravském nám stí.
Pro leny Klubu P átel Radia Proglas je cena vstupenky 150 K , pro ne leny 180 K . Po p e tení
t chto ádk si je m žete pouze písemn , objednávat na adrese: Radio Proglas, Barvi ova 85, 602 00
Brno. Lze využít i fax 05 – 4321 7245nebo e-mail: ples@proglas.cz
Vstupenky na ples budou rozeslány b hem prosince. Zájemce uspokojíme v po adí, v jakém budou
jejich žádosti o vstupenky docházet. Nesmíte se na nás zlobit, pokud se na n koho nedostane, prostor
v sále opravdu není nafukovací.
Agi

Radio Lumen
Když pojedete na Slovensko, zkuste si naladit slovenskou k es anskou stanici Lumen. Vysílá na
frekvencích:
93,3 FM - Hont a Tekov
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97,8 FM - Tren ín
102,9 FM - Bánská Bystrica a Vysoké Tatry
104,5 FM - Handlová, Prievidza, Martin
105,8 FM - Orava
106,3 FM - Lu enec a Gemer
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