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bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005

Slavíme a vzpomínáme

Na provoz Radia Proglas můžete přispět jakoukoli částkou na následující účty:
Radio Proglas s. r. o.: 4200042422/6800

Nadační fond Radia Proglas: 4200043003/6800
jako variabilní symbol uveďte své číslo člena Klubu přátel Radia Proglas nebo rodné číslo.

Děkujeme!

Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už 
deset let rádio s cyrilometodějským jménem Pro-
glas:

Nositelé nápadu a nápadů, budovatelé a sym-
patizanti všeho druhu, finanční podporovatelé, 
rodiny těch, kdo v něm pracují, technici, redaktoři, 
hlasatelé, sekretariát, finančníci, autoři a posky-
tovatelé práv, uklízečky, správcové, elektrikáři, 
muzikanti naživo, muzikanti natočeně, tvůrci 
znělek a mnoha písní a skladeb; mnohá společen-
ství i jednotlivci modlící se „do rádia“ i v soukromí 
za naše dílo, kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, 
farní společenství,  katechetky se svými třídami; 
různé ty povolující nebo nepovolující úřady a rady 
a také výrobci antén, vysílačů, kabelů a stožárů;  
pomocníci, dohazovači, kluci civilkáři, studenti 
a studentky, univerzitní pro-
fesoři externě přednášející, 
znalci všeho druhu, firmy 
technologické, trestní rejst-
řík a přidělovatelé IČ, DIČ, 
banky, pojišťovny zdravotní 
i jiné; mediální partneři, 
spolupracující rádia, 
tisk, půjčovatelé kde-
čeho se slevou, soft-
weráři i hardweráři, 
kamarádi Proglasu 
KaPři, Sumci, rybičky, 
velryby a tak dále.
Nádech.

Některé církve a křesťanská společenství,
katolická církev jako celek a biskupové svou pod-
porou, mnoho lidí dobré vůle.

A ono to šlo a ono to jde. Vzpomínáme, jak se 
někteří vytrvalí pomocníci jen tak stavili na kafe 
a zůstali devět let! Proglas je jemný mechanismus, 
složité soukolí, každé kolečko je důko je důko je d ležité, lze je 
měnit a nahradit jinými podobnými kolečky, ale 
bez nich by to nešlo! A Duch si vanul, doufejme, 
kam chtěl. Zavanul do blízka i do dáli, dal rozkvést 
dílu, které těší, které občerství, které přivzdělá, 
které rozjasní tvář, které jen občas pobouří nebo 
zklame.

Dá se tedy toto nazvat katolicitou Proglasu 
ve smyslu všeobecné shody dělat dobrou věc dle 
nejlepšího svědomí těchto všech? Jestli ano, tak 
k větší cti a chvále Boží, jak doufá, jak doufá, jak douf me. A přejeme 
posluchačům chuť dělat dobro a sílu nenechat 

se od takového konání odradit. Neskuhrat na 
společnost, na okolí, stěžovat si když tak jen 

trošičku, být kamínkem nikoli 
na hromadě kamení, 

ale – i když jen 
kamínkem, přec 
důdůd ležitým, pro-
tože – ve stavbě 

katedrály.
Dobré dny přejí 

a vyprošují

P. Martin Holík ík í
a spolupracovnícící i
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Tak Adriana Johanka má novou hol-
čičku jménem Markéta. Těší se z ní
nejenom celá rodina Růžrodina Růžrodina R ičkových, 
ale i brněnská větev Schönstat-
ského hnutí, v němž Adriana s Fi-
lipem našli své duchovní zázemí, 
a konečně i farnost svatého Jakuba 
v Brně, neboť budoucí posila druži-
ček je vek je vek ždy vítána.

O narození Janičky Chaloupkové jsme zvěs-
tovali v minulém čísle – dnes můžeme přinést 

zprávu o křti-
nách v kos-
tele svatého 
Jana Nepo-
m u c k é h o 
v Brně – Sta-– Sta-–
rém Lískovci. 
Slavnost pro-
běhla v sobotu 
25. června.

Před ne-
dávnem odešla 
do jiného rádia 

moderátorka Kamila Kvapilová, arci (takové pěkné, 
starodávné slovo na vyhynutí! Dejme mu šanci!) se 
slibem, že i nadále se bude podílet na tvorbě našeho 
Zpravodaje. Uvidíme, zda se to bude dařit!

Na začátku prázdnin nám pak oznámil věrný 
zpravodaj Kuba Skřebský ebský ebsk z olomouckého studia 
Radim, že by rád se svou ženou na zkušenou do světa 
(svět rovná se v tomto případě severní Irsko) a po 
roce hurá do školství, učit děcka (Kuba je vlastně 
vystudovaný pedagog). Co se dá dělat, zamávali 
jsme na rozloučenou a ejhle: naskytl se nový 
Plaváček, jenž převzal veslo převozníkovo 
za zpravodajskou část Kuby a bude se 
angažovat v naší brněnské redakci nádav-
kem ke své stávající moderátorské službě. 
Kurážným mladým mužem je Ondřej 
Krajtl z Kyjova, který , který , kter se osvědčil také 
jako autor některýkterýkter ch pořadůadůad . Technicky 
s obsluhou studia v Olomouci bude vypo-
máhat Ondřej Miklas z Prostějova.

Počátkem září odchází 
na nové působiště do Újezdu 
u Brna P. Miloslav Kabrda, jeho 
místo zaujme P. Pavel Šenky-
řík, který dosud jako novok-
něz působil dva roky u svatého 
Jakuba v Brně.

Aby změn nebylo málo, 
naše moderátorka a redaktorka 
studia Radim Katka Rózsová 

posílí tiskové středisko České biskupské konfe-
rence v Praze (má vystudovanou teologii, rozsáhlou 
redakční i autorskou praxi v Proglasu a mimo jiné 
dovede italsky). Čest pro nás, závazek pro Katku 
a příjemnříjemnří é vědomí, že budeme ve stálém spojení 
s někýkýk m, kdo v Proglasu začínal před osmi lety 
ještě za studií a takto krásně se vypracoval.

Mezi sekretářkami jsme nově uvítali Majku 
Sychrovou, jednu z prvních posluchaček našeho 
vysílání. Majka se nám svěřila, že ji kdysi lákalo 
divadlo, na vysoké 
škole se však věno-
vala ekonomickývala ekonomickývala ekonomick m 
studiím. S manže-
lem a čtyřmi dětmi 
přichází občas 
posílit naše spole-
čenství při úterní 
mši svaté, živě 
vysílané ze studia 
Goliáš, a v tom si 
z Majky můžete vzít příklad i vy, přátelé, kteří byd-
líte v Brně či okolí!

K bakalářům (hezký(hezký(hezk , starodávný a mezinárodně 
dobře působící titul) se od června může počítat 
Jakub Marek, jenž se stará na plný úvazek o stav 

našich počítačů. Diplom si odnesl z Ji-
hočeské univerzity v Českýeskýesk ch Budě-
jovicích a stojí na něm, že je Kuba 
způsobilý rozumět aplikované informa-
tice. Aspoň že někdo, neboť otci řediteli 
začíná jít z většiny nových informací 
a jejich aplikací na naše každodenní 
živobytí (rozuměj: stěj: stě álých změn) občas 
hlava kolem.

Marie BlažMarie BlažMarie Bla kovžkovž á

Markétka Růžičková

Majka Sychrová

Pavel Chaloupka s dcerou Janou
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Sloganem našeho vysílání ze Svoboďáku 
bylo „Proglas, rádio do nepohody“.

Jarní akce ProglasuJarní akce Proglasu

Děti se učí skládat Origami

Moderátorky seznamují kolemjdoucí s Proglasem

20. dubna jsme se rozhodli vyjít do ulic, konkrétně 
mezi Brňany na náměstí Svobody. Sotva jsme ráno 
rozbili stan, začalo pršet a u toho zůstalo celý den. 
A tak jsme pouze rozlišovali – teď prší víc a teď 
zase méně. To nás ale nemohlo odradit, sloga-
nem našeho vysílání ze Svoboďáku bylo „Proglas 
– rádio do nepo-
hody“. S úsmě-
vem jsme chodili 
mezi lidmi a roz-
dávali letáčky 
o Proglasu, s těmi, kdo chtěli, jsme se zastavili i na 
kus řeči. Do toho se ze stanu k lidem linula hudba 
všech žánrů nrů nr a také povídání o pořadech na našem 
rádiu. Velký údiu. Velký údiu. Velk spěch slavilo i Rozhlasové městeěsteě čko. čko. č
A tak, i když jsme měli trochu mokro v botech, naše 
dresy se daly ždímat a nikdy jsme asi nevypili tolik 
teplých čajů a kafí a kafí a kaf za den, bylo nám v ten deštivý 
den MOC dobře.

Dana PilchovDana Pilchováá

Den otevřených dveří, letos spojený se setká-
ním rodin kamarádů Proglasu (KaPrů), připadl 
na sobotu 4. června. Den to byl svěže červnový 
s ranním sluníčkem a odpoledním deštěm, podle 
údajů otce Martina, který vítal u vchodu, vás přišlo 
na tři sta padesát. Někdo přišel či přijel tak jako 

každý rok, někdo už po letech, mnozí u nás byli 
poprvé. Měli jsme radost, že se vám líbily stezka 

lesem se  soutěž-
ními úkoly pro 
nejmenší, otevřená 
brněnská hvěz-
dárna, divadelní 

představení Dušana a Igora i dětí ze Slavkova či 
koncert skupiny Mošny. Vzpomínáme na vaše 
tváře a milá slova – vyslovená první červnovou 
sobotu i ta, která jste nám napsali po návštěvě do 
dopisů a e-mailů. Jsou krásná otevřená srdce. 

Renata Bělunkovělunkově á

Společné zakončení pouti na Svatém Hostýně Setkání s pražskými přáteli
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Zeptali jsme se...
P. Leoše Ryšky, SBD, 
z Ostravy, jednatele spo-
lečnosti  TELEPACE, 
s.r.o., ředitele studia 
TELEPACE a předsedy 
správní rady stejno-
jmenného občanského 
sdružení

P. Leoš RyškaSpolečnost TELEPACE po-
žádala nedávno Radu pro 
rozhlasové a televizní vysílání o licenci k vysí-
lání televizní stanice NOE. Co vyjadřuje slovo 
TELEPACE, proč se budoucí televize má jmeno-
vat NOE a jakou televizi  byste se svými kolegy 
chtěli založit?

Název  TELEPACE  jsme dostali darem od 
našich italských přátel. V přátel. V přátel. V řekladu znamená tele-
vizi pokoje. Když přišla nová možnost mít svůj 
vlastní vysílací kanál, začali jsme opět přemýšlet 
o názvu. Takový, aby vystihoval obsah myšlenky 
šíření pokoje a byl zároveň krátký. A tak nás 
napadlo slovo NOE. Jde v té myšlence ještě dál, 
je navíc biblické. Vystihuje dobře i to bláznovství, 
s kterým do toho jdeme. Chceme, aby tato tele-
vize byla postavena na křesťanských hodnotách,
podporovala vytváření a upevňování rodinných 
vztahů, byla nositelkou dobrých zpráv a hlasem 
všech chudých a opomíjených lidí.

Ředitel Radia Proglas, P. Martin Holík, je 
současně jedním z jednatelů společnosti TELE-
PACE. Proč jste jej pozvali ke spolupráci a kdo 
další se podílel na přípravě projektu televize 
NOE?

Otce Martina Holíka znám víc než 12 let 
a prožil jsem s ním už nejedno dobrodružství. 
Neznám lepšího člověka do tohoto projektu. 
S Boží pomocí se mu podařilo vyplout a ukormi-
dlovat velký koráb, jakým je Radio Proglas. Jsem 
mu vděčný, že se rozhodl své zkušenosti nabídnout ěčný, že se rozhodl své zkušenosti nabídnout ěčný, že se rozhodl své zk
také Tv NOE. Dalšími spolupracovníky na pro-
jektu jsou zaměstnanci Telepace. Těší mne, že 
i „Proglasáci“ nabídli svou pomoc.

Máte nějaký vzor či zkušenost ze 
zahraničí?

Velkým vzorem je pro mne ital-
ské Telepace. Tato televize vysílá 
24 hodin denně dobré zprávy, přes 
digitální satelit pokrývá velkou část 
zeměkoule, a to vše žije jen z darů  darů  dar
Boží Prozřetelnosti. Vysílání je 
nekomerční, bez reklam, s neustálou 
podporou modliteb mnoha lidí.  Mají 
za sebou již 26 let a vidím, jak jim za 
jejich službu Pán žehná.

Jaká je vaše představa o programu televize 
NOE?

Program by měl být jistou alternativou 
současným televizním kanálům. Počítáme s publi-
cistikou a dokumentární tvorbou, zpravodajstvím, zpravodajstvím, zpravoda
hudbou i zábavou, soutěžními pořady pro děti, 
neopomeneme seniory, důležitá bude imeneme seniory, důležitá bude imeneme seniory, d dramatická 
tvorba. Nesmí chybět pořady duchovní.

Kolik hodin denně chcete vysílat?
První dva roky budeme vysílat pouze 12 hodin,

a to ve dvou programových blocích. Třetí rok při-
dáme další dvě hodiny atd.  Důraz bude kladen
především na kvalitu pořadů, kterou chceme 
upřednostnit před kvantitou.

Existují nějací zahraniční partneři, s nimiž 
byste mohli jednat např. o vzájemné výměně 
programů?

Ano, existuje několik produkčních center, 
kde je možné přihlásit se s vlastními pořady.  
Výhoda je obrovská. Např. za jeden náš doku-
ment můžeme získat autorská práva stovky 
dalších zajímavých pořadů. Nahlédl jsem do jedné 
databanky dokumentů křesťanské nadatabanky dokumentů křesťanské nadatabanky dokument dace a byl 
jsem mile překvapen, kolik tam mají kvalitních 
a velmi zajímavých pořadů.  Před 14 dny jsem byl
přítomen festivalu katolických filmů v polském 
Niepokalanowě.  Celý týden probíhala od rána do 
večera projekce filmů na různá témata, která pálí různá témata, která pálí r
dnešní svět – potraty, eutanázie, krize rodiny apod. – potraty, eutanázie, krize rodiny apod. –
Byli tam producenti z celého světa a nebyl pro ně 
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problém nabídnout autorská práva těchto filmů pro
naši zamýšlenou Tv NOE.
Kolik stojí založení  soukromé televizní stanice, 
kolik peněz je nutné mít na roční provoz a jak 
tyto peníze hodláte získat? Počítáte například 
s vysíláním reklam?

Mnoho lidí se domnívá, že nikdy peníze 
na provozování televize neseženeme. Ano, je 
zapotřebí sehnat na rozjezd alespořebí sehnat na rozjezd alespořebí sehnat na rozjezd ň 30 milionů 
a pak ročně celý provoz může pohltit i víc než 
80 milionů korun. Zní to šíleně, ale pokud máte 
víru, že sloužíte tomu Nejvyššímu, nemusíte se víru, že sloužíte tomu Nejvyššímu, nemusíte se vír
bát. On má dost prostředků... Nepočítáme s vysí-
láním reklam, chceme zůstat nekomerční televizí.
Peníze chceme získat především z darů televizních rů televizních r
diváků, kteří se ztotožní s programovou náplní 
vysílání a stanou se členy klubu přátel Tv NOE.
Dalším významným zdrojem příjmů bude sponzo-
ring formou sponzorských vzkazů.

V květnu letošního roku proběhlo veřejné
slyšení předkladatelů projektu Tv NOE před 
Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. 
Pokud byste uspěli již v prvním kole, v jakém 
časovém horizontu by vysílání mohlo začít?

Podle stávajícího zákona je to 12 měsíců od 
obdržení potvrzení o udělení licence.

Na jaře se na mnoha místech objevily podpi-
sové archy na podporu televize NOE. Má ještě 
smysl tyto archy vyvěšovat a podepisovat? Kde 
je možné je získat a komu se posílají?

Anketa o průzkumAnketa o průzkumAnketa o pr u zájmu byla nahodilá. 
Potřebovali jsme vědět, zdali bude o televizi 
vůbec zájem. Výsledek nás překvapil a mile 
potěšil. Došlo více než 58 000 podpisů. Samo-
zřejmě to má pro nás nesmírný význam. Pokud 
chceme před Radou pro rozhlasové a televizní 
vysílání obstát a obhájit nekomerční filosofii, 
musíme jim doložit, že za Tv NOE stojí jistá sku-
pina lidí, která ji uživí. Za každý další podpis jsme 
nesmírně vděční. Podpisové archy jsou na inter-
netových stránkách www.telepace.cz, zájemci si 
mohou o ně napsat na adresu: Telepace, Kostelní
nám. 2, 702 00 Ostrava 1.

Jakým jiným způsobem je možné televizi NOE 
podpořit?

Jsou dvě stejně důležité věci. Modlitba a peníze. 
Jen do přípravy projektu Tv NOE jsme již vložili 
několik set tisíc korun. ěkolik set tisíc korun. ěkolik set Čekají nás nezbytné opravy 
a přestavba budovy v Ostravě, vybudování nových 
technických pracovišť včetně pracoviště v Brně 
u Radia Proglas, rozjezd dabingu apod. Věříme, že 
nám lidé pomohou jak penězi, tak modlitbou.

Kam se mají obrátit zájemci o spolupráci 
s Tv NOE nebo lidé, kteří by chtěli nějak při-
spět?

Pokud někdo cítí, že by chtěl s námi spolupra-
covat a jít do jistého dobrodružství, ať se určitě
přihlásí. K podpoře vysílání jsme založili nadační 
fond s číslem konta 35-3936570207 /0100.

Co očekáváte od nás, kolegů z Radia Proglas 
a našich přátel, kteří nás poslouchají a pomáhají 
nám?

Děkuji za tuto otázku. Vím, že je v ní láska 
a zájem a zájem a zá z vaší strany. Nemohu však říct, co oče-
kávám, ale spíš se radovat a děkovat Bohu za to, 
čeho jsem svědkem. Totiž toho, že nás neberete jako
konkurenci, ale jako přátele a spolupracovníky na 
podobném Božím díle. Těším se moc na spolupráci. 
Je zcela reálné, že některé vaše pořady půjdou 
převést i do televizní podoby. Je více nápadů,nápadů,nápad  jak 
využít a propojit některé typy pořadůěkteré typy pořadůěkteré typy pořad . Ve výsledku 
to může přinést i jisté finanční úspory. Navíc máte 
skvělé moderátory, kteří se jistě nezaleknou kamery 
a objeví v sobě další hřivnu hereckých schopností.

Chcete něco vzkázat čtenářům našeho Zpravo-
daje?

Patřit do rodiny „Proglasáků“ je podle mne 
velkým darem. Vidím to i na své mamince, jak je 
hrdá na to, že je KaPrem Proglasu. Ve své farnosti 
v Ostravě-Heřmanicích jsem svědkem, jak farníci 
milují toto rádio a pružně reagují na cokoliv nového. 
Kéž se stále rychleji šíří milý, radostný a užitečný 
hlas, kterému již deset let říkáme Proglas. 

Za rozhovor děkuje 
Marie Blažková



6

Letní čtení
Trocha námahy

••  Jednoho dne se star  Jednoho dne se starý   Jednoho dne se starý   Jednoho dne se star vesničan vracel z trhu 
domů. Měl s sebou kozu, vlka a v podpaží svíral 
hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování 
povedlo, když přišel k řece. Na břehu měl přiváza-
nou malou pramici a už chtěl nasednout, když tu 
ho náhle dobrá nálada opustila. „Safra,“ říkal si, 
„vždyť já se do té lodičky se vším tím nevejdu. 
A když tu nechám 
vlka samotného, 
sní mi kozu. Když 
tu nechám kozu, 
sní mi zelí. Jak 
já to jenom pro-
vedu?“ 

P o m o z t e 
staříkovi dostat 
vlka, kozu a zelí 
na druhý břeh! 
Do loďky se mu 
přitom vejde jen 
jedna věc. A na 
žádném z břehů 
přitom nesmí 
nechat samotného 
vlka s kozou nebo 
kozu a zelí.

Řešení: Nejprve naloží a převeze kozu, pak se 
vrátí pro vlka a při vysazování na druhém břehu 
si vezme kozu zase do člunu a vrátí ji na původní 
břeh. Tam jí vysadí, naloží zelí, aby ho koza 
nesnědla, a odveze ho k vlkovi na druhý břeh. Pak 
už se jen vrátí pro kozu. 

••  P  Představte si, že na stole leží dvě stejné 
mince  těsně u sebe. Ta jedna je ke stolu přilepená 
a tu druhou začnete po obvodu té pevné odvalovat. 
Kolikrát se pohyblivá mince otočí kolem své osy, 
než dospěje do svěje do svě é výchozí polohy? Vyzkoušíte 
to?

Řešení: Mince se otočí přesně jednou, i když 
to tak vlastně nevypadá. Možná se vám zdálo, že 

se mince po půlkruhu už otočila do své původní 
polohy, ale to bylo způsobeno tím, že se odvalo-
vala dolů po kružnici. Takže to vlastně zkresluje 
a mince se opravdu otočí jen jednou kolem SVÉ 
osy.

Příhodičky

• • Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli 
budu kázat o lži a chci, abyste si všichni pře-
četli sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“

O týden později se ěji se ě
před kázáním ptá z ka-
zatelny, kdo všechno 
četl sedmnáctou ka-
pitolu. Zvednou se 
ruce všech přítom-
ných. Kněz s úsměvem 
povídá: „Marek má 
jen šestnáct kapitol. 
Takže teď začnu kázat 
o hříchu lži…“ 

• • Ležel starý skot-
ský horal na smrtel-
ném loži. Jeho žena  
pracovala vedle v ku-
chyni, plakala a mod-
lila se. Každou chvíli 

přitom nahlédla do světnice  umírajícího, aby se 
přesvědčila, zda pro něj ještě může něco udělat. 
Všimla si, že její manžel klidně leží, má otevřené 
oči a usmívá se. Přistoupila tedy k jeho posteli, 
pohladila jej po vlasech, vzala za ruku a zeptala 
se něžně: 

„Na co myslíš, Jocku?“
„Cítím vůni. Něco tady tak nádherně voní...“
„Možná je to vůně ráje, jsi blízko nebi“, rozzáří 

se Fionna.
„Spíš myslím, že je to tvůj výborný jablečný 

koláč. Nemohl bych ještě jednou, naposledy v ži-
votě, sníst aspoň malý kousek?“ 

„Vyloučeno, praví manželka rezolutně. „Ten 
koláč přece připravuji pro smuteční hosty na tvůj 
pohřeb!“

66666
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Hloupost, žádný život
po porodu není.

Pro zamyšlení

V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se 
druhého zeptalo:

- Věříš - Věříš - V v život po porodu?
- Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme 
tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co 
bude pak.
- Hloupost, žádný ždný ždn ivot po porodu není. Jak by í. Jak by í
vůbec mohl vypadat?ůbec mohl vypadat?ů
- To přesně nevím, ale 
určitě tam bude víc světla 
než tady. Třeba budeme 
běhat po svých a jíst 
pusou.
- To je přece nesmysl! řece nesmysl! ř
Běhat se neděhat se nedě áhat se nedáhat se ned . A jíst íst í
pusou, to je úplnúplnú ě směšněšněš é! ŽivŽivŽ í nás pás pá řece pupeřece pupeř čnčnč í 
šňůra. Něra. Něra. N co ti ěco ti ě řeknu: řeknu: ř Život po porodu je vylou-Život po porodu je vylou-Ž
čenčenč ý ený en – pupečnčnč í šňůra je už ra je už ra je u teď moc krátkátkátk .
- Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno 
trochu jinak, než jsme tady zvyklí.
- Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrřece odtamtud po porodu nevrř átil. 
Porodem prostě život končí. A včí. A včí ůbec, život není 
nic než nic než nic ne vleklá vleklá vlekl stísnísní ěnost v temnu.ěnost v temnu.ě
- No já přesně nevím, jak to bude po porodu 
vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se 
o nás postará.
- Má Má M ma? Ty věříš na mámu? A kde má jako podle 
tebe býtebe býtebe b t?
- Přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. 
Bez ní bychom vůbec nebyli.ůbec nebyli.ů
- Tomu nevěřím! ěřím! ěří Žádnou mámu jsem nikdy nevi-
děděd l, takěl, takě žl, takžl, tak e je jasnže je jasnž é, é, é že že ž žádná není.í.í
- Ale někdy, když jsme zticha, můžeš zaslechnout, 
jak zpívá nebo cítit, jak hladí náš svět. Víš, já 
si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až 
potom...

(od neznámého autora)

Jak se balí Zpravodaj
Možná vás, členy Klubu přátel 
našeho rádia, bude zajímat, co 
všechno se děje, než se vám do 
rukou dostane tento bulletin. 

Na počátku je slovo. Slovo 
sekretářky. Tedy několik slov. Helenka, 

Majka nebo Anička v telefonu oznamují, že se 
bude balit a odesílat náš „občasník“, Zpravodaj 
Radia Proglas. A pak se jako rota rychlého nasa-
zení v určený den a hodinu schází početná skupina 
„baličů“ ze všech koutů ech koutů ech kout Moravy v jedné ze tříd 
Biskupského gymnázia v době, kdy není vyučo-
vání. Na chodbě jsou připraveny obálky. V každé 
je jeden výtisk pro každého z vás.

Do boje vyrážíme vyzbrojeni klubíčkem pro-
vázku, nůžkami, nožíkem, 
balicím papírem, izolepou 
a kartonovými krabicemi 
růrůr zných velikostí. V těch 
se odesílají „velryby“, 
tedy zásilky s velkývelkývelk m 
počtem Zpravodajů.

Sekretářky nachys-
tají pro každého Kapra hromádku s přiloženou 
samolepkou s „kapří“ adresou.  A pak začíná to 
hlavní. Každý z nás si podle nátury vybere veli-
kost zásilky a odnese do třídy. Neposedné obálky 
je třeba nejdříve převázat provizorně provázkem. 
Potom následuje to nejdůsleduje to nejdůsleduje to nejd ležitějějě ší. Pečlivě zabalit, 
přelepit izolepou a převázat provázkem. Zbývá 
jen nalepit samolepku s adresou Kapra a odnést 
na chodbu školy, kde děvčata z rádia na jednotlivé   
balíčky podle váhy nalepí známky a správce Jarda 
Černý je odveze na poštu.

Tuto práci děláme velice rádi už několik let. 
Většinou se všichni známe, a tak při balení probí-
ráme všechno, co přináší život. A konec už znáte. 
Kapr vám vhodí obálku do schránky nebo předá 
u kostela po mši svaté (jako je to u nás). Myslíte 
si, že se u takové práce neužije legrace? Kdepak! 
To je radosti, když zjistíte, že jste v pečlivě zaba-

leném a ještě pečlivěji izolepou oblepeněji izolepou oblepeně ém 
balíčku zapomněli samolepku s ad-

resou Kapra!

Jiří Krempl, 
balič Zpravodajů a nočnčnč í 

hlídaídaí č v Proglasu

  dvoustranu připravila 
Kateřina Rózsová a kolektiv
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Součástí oslav 10. výročí Proglasu byla i naše 
rozsáhlá prezentace na největším festivalu fol-
kové a příbuzné hudby Zahrada 2005 v Náměšti 
na Hané. Zahrada je hudební veletrh. Během čtyř 
dnů vystoupí na čtyřech stálých a několika dal-
ších scénách kolem 150 skupin, dvojic a sólistůlistůlist . 
Vedle největších hvězd (Nezmaři, Druhá tráva, 
Hradišťan, Traband, Pavlína Jíšová, Oskar Petr) 
se na pódiích objeví spousta vycházejících hvěz-
diček a také mladé kapely a písničkáři, soutěžící 
o divácké ceny – Krtečky. Letos u diváků ků k zabo-
dovaly skupiny Bezefšdovaly skupiny Bezefšdovaly skupiny Bezef eho, Marien a Strašlivá 
podívaná, mezi písničkáři zvítězila Tereza Ter-
čová a cenu od redakce časopisu Folk & country 
si z Náměště odvezlo pražské trio Šantré. Všechny 
vítěze můžete znát i z našeho vysílání. 

Vedle oficiálních „zahradních“ cen v podobě 
sošky hmyzožravce se v náměšťském amfiteátru 
udělovalo ještě jedno zajímavé ocenění. Jiří Pav-
lica převzal z rukou našeho ředitele P. Martina 
Holíka cenu za nejúspěšnějějě ší skladbu v téměř 
desetileté historii naší hitparády Kolem se toč (jde 
samozřejmě o píseň Modlitba za vodu). 

Vám posluchačům jsme atmosfém jsme atmosfém jsme atmosf ru Zahrady 
přiblížili přímým přenosem v pondělí 4. července 
večer. Do našeho živého vysílání z hlavního pódia 
se vešla vystoupení Nezmarů Nezmarů Nezmar a Sester Steinových 
a stihli jsme také závěr bloku trampského Lístku 
a úvod recitálu bluegrassového Copu. Součástí 
přenosu byly rozhovory s dramaturgem festivalu 
Michalem Juppem Konečným, s hudebním pub-
licistou Jiřím moravským moravským moravsk m Brabcem nebo s ka-
pelníkem skupiny Lístek Zbyňkem Zatloukalem. 
Po technické stránce přenos zajišťoval Miloš 
Švábek. ábek. á

Přímo u vchodu na hlavní scénu festivalu stál 
po tři dny propagační stánek Proglasu, ve kterém 
se střídali Zuzka Petlanová a Tomáš Zikmund. 
A oficiální součástí festivalu byla Scéna Radia 
Proglas v úterý terý ter odpoledne se skupinami Pětník, 
Dlhé diely, Žamboši a Koňaboj a se mnou v roli 
moderátora.

Milan Tesař

Na Zahradě jsme byli vidět Strážnice pošedesáté
V letošním roce se už pošedesáté sešli příznivci 
folkloru v jihomoravské Strážnici na největším 
folklorním festivalu u nás. Kulaté výročí je příleži-
tostí k zastavení a vzpomínání a proto byly mnohé 
pořady věnovány historii, strážnickým legendám 
a blahopřání. Návštěvník si mohl zazpívat a zatan-
covat v parku s muzikou nebo mohl v kompono-
vaných pořadech obdivovat tanečníky a hudebníky 
z mnoha regionů Česka. 

Festival nezapomněl ani na ty, kteří se chtějí ve 
Strážnici něco nového naučit.

Hlavní pořady byly věnovány Strážnici, 
jejímu výročí. Sobotní program „Kytice Strážnici“ 
byl téměř beze slov, nerušeně jsme mohli vnímat 
hudbu, zpěv a tanec. Jen na začátku a na konci 
zaznělo krátké zamyšlení. Jedno vám posílám pro 
povzbuzení, napsal ho už kdysi dávno František 
Halas: 

„Zpěv je nejpokorněv je nejpokorně ějějě ší jší j formou díformou díformou d kíkí ůkůk . Jak jinak 
také také tak poděpoděpod kovati Stvoěkovati Stvoě řiteli za dobrotu bytí. Kolik í. Kolik í
těch pěch pě ísnísní í je a kažje a kažje a ka dždž á dá d jiná. A kde sestra píseíseí ň, tam 
bratříčbratříčbrat ek tanec. Ti chodříček tanec. Ti chodříč í ek tanec. Ti chodí ek tanec. Ti chod světem odjakětem odjakě žtem odjakžtem odjak iva spolu.

ZdáZdáZd lo by se, že lidovže lidovž á píseíseí ň je odsouzena 
k smrti a že jen tvrdohlavže jen tvrdohlavž é stařenky tiřenky tiř šenky tišenky ti e zpívajívají í 
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Podzimní čas přinese do našeho vysílání obměnu 
některýkterýkter ch pořadů adů ad i nové relace. Redakce mluve-
ného slova připravuje pro nedělní dopoledne další 
vzdělávací cyklus, nazvaný Katechismus katolické Katechismus katolické Katechismus katolick
církveírkveí . Ve spolupráci s olomouckou komunitou 
bratří kazatelů pod vedením P. Damiána Němce 
OP jej natáčí Kateřina Rózsová

Zájemci o biblická studia mohou od první 
adventní neděle  sledovat třetí sérii cyklu Bible 
v liturgii – výklady nedělních čtení liturgického 
roku B, které vystřídají stávající pořad TWR Světem ětem ě
bible. Pro naše posluchače je opět připravují spo-
lupracovníci Českého katolického biblického díla 
a rediguje P. Petr Chalupa SDB, současný děkan 
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.

V rubrice Čtení na pokračovčovč ání se í se í
můžete těšit na rozhlasové zpra-
cování knihy Terezia  Bosca, 
nazvané Don Bosco, v podání 
Václava Baura. Přináší známá 
i méně známá fakta z živo-
topisu zakladatele salesián-
ské rodiny i  vylíčení doby, 
ve které oblíbený světec žil 
a pracoval.

Literatura a totalita je 
název konference, kterou 
pořádá 8. října muzeum Vyso-
činy v Havlíčkově Brodě při 
příležitosti 15. podzimního 

Z redakčního stolu

knižního veletrhu . Radio Proglas na konferenci 
představí knižní tituly, které se této tématiky týkají 
a byly během deseti let vysílání zařazeny do rub-
riky Čtení na pokračování.

Mezi aktuální témata patří ochrana přírody 
a šetrný způsob života. Od září dostanou prostor 
i v našem čtvrtečním dopoledním magazínu pro 
seniory. Ve spolupráci s ekologickým institutem 
Veronica chystáme okénka věnovaná především 
domácí ekologii.

Ve spolupráci s dr. Radomírem Malým při-
pravujeme pro začátek adventu cyklus pořadů 
věnovaných osudům křesťanů za nacistické i ko-
munistické totality

V rámci týdeníku Do života
pokračuje seriál Co chtějějě í říci í říci í ří

ženy ženy ž ženženž ám, ve kterém přibližu-
jeme ženské osobnosti rozma-
nitého věku, profese a osudu. 
Mozaiku portrétů zajímavých 
žen budeme skládat do konce 
kalendářního roku vždy třetí 
pondělí v měsíci od 16 hodin.

Na naše vzájemná  setká-
vání při práci a  poslechu  se 
jménem redaktorů těší

Marie Blažková 
a Renata Bělunková

prastaré ukolébavky novýbavky novýbavky nov ch pokolením do dím do dí ěm do děm do d t-ět-ě
skýskýsk ch snů. Ale píseíseí ň neumírírí á, pá, pá íseíseí ň je věčněčněč á. To 
jen lidé jen lidé jen lid přicházejázejá í a odcházejázejá í. A kdykoliv jejich í. A kdykoliv jejich í
srdce vzkypí radostí či í či í č žalem, bude to zase jen žalem, bude to zase jen ž
lidová píseíseí ň, která jejich citu propůjůjů čí slova oprav-
dová a čistčistč á.“

A tak kéž si strážnický nický nick festival uchováme, 
abychom se do Strážnice mohli vracet a nalézat 
vzácné hodnoty obsažené v tradiční lidové kultuře. 
Už nyní si můžete zapsat do kalendáře, že příští 
61. ročník bude 22. – 25. června 2006.

Helena Bízovízoví á

Václav Baur při práci
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pondělí až pátek
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Programové schéma platní od 1. srpna 2005. Program uveřejňuje 
každý týden Katolický týdeník. Přehled pořadů – objednávky na e-mail: 
redakce@proglas.cz, redakce@proglas.cz, redakce@proglas.cz (R) – opakování (repríza) pořadu.

00:05 po - Folklorní okénko (R)
 út - Křesťan a svět (R) 
 st - Oktáva (R)

čt -  Duchovní vzdělávací pořad (R)   
 pá - Všimli jsme si (R)
00:30 út - Noční bdění s folkem
 st - Noční bdění s jazzem a blues
 čt - Noční bdění s etnickou hudbou
01:00 Komorní hudba
02:00 po - Vítejte, senioři (výběr)
 út - Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
 st - Církve CČSH/SCEAV/Dotýkání světla (R)

čt - Radio Vatikán slovensky (R)
 pá - Duchovní vzdělávací pořad (R)
02:30 Písně
03:00 po - Slyšte lidé! (R)
 út - Jak se vám líbí (R)
 st - Do života (R)   
 čt - Folklorní okénko (R)
 pá - Jak se vám líbí (R)
04:00 Písničky před svítáním
04:45 Jitro s dechovkou
05:00 Informace o pořadech
05:05 Hudebně-zpravodajský magazín 
05:27 Myšlenka na den
05:30 Vážná hudba
05:42 Evangelium, Duchovní slovo
06:00 Zprávy BBC
06:10 Ranní chvály
06:45 Ranní zíváček (po Proglaso - pís. zadání)
07:00 Zprávy BBC
07:20 Putování po krajích
07:45 Třikrát z Proglasu
08:00 Zprávy BBC
08:45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu)
09:00 Vážná hudba
09:15 Vysílá TWR
09:30 Dopoledne s Proglasem
 po - Živý kraj (R)
 út - Kafemlýnek
 st - Magdazín
 čt - Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
 pá - Knihovnička Proglasu (R)
10:25 Informace o pořadech
10:30 Vonička (út, čt dechovka)
11:00 Zprávy BBC
11:05 Čtení na pokračování
11:30 Písničky před polednem
11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta
13:00 Zprávy BBC
13:05 Vzkazy

13:20 Písničky časně odpolední
13:50 Dnešek v kalendáři
14:00 Pozvánky
14:30 Třikrát z Proglasu
15:00 Zprávy BBC 
 (1. pátek v měsíci a v postu - Křížová cesta)
15:05 Písničky pro hezké odpoledne
 po - Komentář týdne (R)
15:25 Informace o pořadech
15:40 Listárna (út, čt)
16:00 po - Do života
          út - Barvínek
          st - Rozhlasové městečko

čt - Církve CČSH/SCEAV/Dotýkání světla (R)
pá - Všimli jsme si

16:55 po - Hitparáda Kolem se toč (R)
 út - Slyšte, lidé! (R)

st - Folklorní okénko
 čt - Hrajte, kapely!
 pá - Oktáva 
17:25 pá - A capella/Jazzový podvečer
17:55 Myšlenka na den (R)
18:00 po, st - Modlitba růžence
 út, čt, pá - Mše svatá
18:35 Hudební zastavení 
18:45 Večerní zíváček
19:00 Zprávy (BBC, Proglas)
19:15 Jak se vám líbí
20:00 Světem Bible (TWR)
20:25 Duchovní hudba
20:45 Radio Vatikán
21:05 Večerní chvály
21:15 Křesťanské písně
21:30 Čtení na pokračování (R)
22:00 po - Církve CČSH/SCEAV/Dotýkání světla
 út - Osobnost kraje
 st - Živý kraj
 čt - Příběh z kraje

pá - Pravoslavní
22:30 út, pá - Živý růženec
 st - Noční cukrárna
 čt - Křesťan a svět (R)
22:40 po - Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
23:00 po - Noční linka
 út, pá - Duchovní hudba
 čt - Písničky k usínání
23:50 Duchovní slovo
23:58 Půlnoční modlitba



               104,2 Valašské Klobouky*  oo  107,2 Znojmo oo  104,0 Žďár n. Sázavou

sobota neděle

         89,5 Písek oo 93,3 Praděd oo 96,0 Příbram oo 90,6 Svatý Hostýn         89,5 Písek 

00:05 Jazz/blues
01:00 Magdazín (R)
02:00 Komorní hudba
03:00 Z archivu slovesných pořadů
04:00 Písničky před svítáním
05:00 Informace o pořadech
05:05 Hudebně-zpravodajský magazín
05:30 Myšlenka na den
05:33 Písničky pro sobotní ráno
06:20 Evangelium, Duchovní slovo
06:30 Ranní chvály
06:45 Křesťanské písně
07:00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu)
07:30 TWR - Na sobotní frekvenci Proglasu
09:00 Pozvánky
09:30 Barvínek (R)
10:25 Informace o pořadech
10:30 Vonička
11:00 Zprávy BBC 
11:05 Magdazín/Všimli jsme si (R)
11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba
12:06 Hudební siesta se Střípkem poezie
13:30 Písničky k odpočinku
13:50 Dnešek v kalendáři
14:00 Čtení pro děti a mládež
14:30 Tržiště - telefonická inzerce
15:00 Jak se vám líbí (R)íbí (R)
16:00 Zprávy BBC
16:05 Čteme z křesťanských periodik
16:20 Informace o pořadech
16:30 Hudební listování
17:00 Osobnost kraje (R)
17:30 Písničky pro příjemný podvečer
17:55 Myšlenka na den (R)
18:00 Zprávy BBC
18:05 Komentář týdne
18:10 Za lidovou písničkou
18:45 Večerní zíváček
19:00 Zrcadlo týdne
19:15 Slyšte, lidé!
20:15 Radio Vatikán
20:30 Modlitba růžence 
21:05 Večerní chvály
21:20 Vstupenka na operu/operetu
22:10 Do života (R)
22:55 Informace o pořadech
23:00 Písničky k usínání
23:50 Duchovní slovo
23:58 Půlnoční modlitba

00:05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
01:05 Příběh z kraje (R)
01:30 Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
02:00 Komorní hudba
02:30 Písně do tmy
03:00 Z archivu hudebních pořadů
04:00 Písničky před svítáním
05:00 Vážná hudba
05:30 Myšlenka na den
05:33 Písničky pro sváteční ráno
05:55 Informace o pořadech
06:00 Čteme z křesťanských periodik (R)
06:20 Evangelium, Duchovní slovo
06:30 Ranní chvály
06:45 Křesťanské písně
07:00 Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
07:45 Vysílá TWR
08:00 Duchovní hudba
09:00 Mše svatá
10:00 Varhanní hudba
10:25 Informace o pořadech
10:30 Duchovní vzdělávací pořad
11:00 Proglaso
11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba
12:06 Hudební siesta se Střípkem poezie
13:20 Knihovnička Proglasu
13:30 Písničky k odpočinku
13:50 Dnešek v kalendáři
13:55 Proglaso - písemné zadání
14:00 Nedělní pohádka
14:30 Blahopřání
16:00 Zprávy BBC 
16:05 Vzkazy
16:20 Informace o pořadech
16:30 Písničky z archivu
17:00 Křesťan a svět
17:30 Pravoslavní (R)
17:55 Myšlenka na den (R)
18:00 Modlitba rodin
18:25 Proglaso - písemné zadání (R)
18:45 Večerní zíváček
19:00 Hitparáda Kolem se toč
20:15 Radio Vatikán
20:30 Koncert duchovní/vážné hudby
22:05 Večerní chvály
22:20 Písničky k usínání
22:55 Informace o pořadech
23:00 Komorní hudba
23:50 Duchovní slovo
23:58 Půlnoční modlitba

Světle označené části = vysílání BBC z vysílače Tábor 88,7 MHz* zahájení vysílání ve Valašských Kloboukách – od října 2005
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Hospodaření vašeho rádia Zejména v jižních Čechách, kde jsme v loň-
ském roce instalovali tři nové vysílače a u jednoho 
zvyšovali výkon, jsme doufali ve větší přízeň poslu-
chačů. Naději, že bude pokračovat růst naznačený 
grafy z letošního jarního Zpravodaje, kazí čerstvé 
jarní údaje o darech z této oblasti. Zkrátka provoz 
jihočeských vysílačů je stále dražší než ocenění 
jejich provozu ze strany posluchačů. 

Výdaje
Myslím, že vás na první pohled upoutalo, že jsme 
vloni utratili přes dva miliony víc, než kolik jsme 
získali. Nenašli jsme žádný zázračný recept, jak žít 
s rozpočtovým schodkem – pouze jsme si museli 
již koncem roku 2003 vypůjčit a ušetřit na nové 
vysílače. Součty příjmů a výdajů těchto roků jsou 
již vyrovnané.

Ve výdajích najdete proto v roce 2004 výraz-
nější podíl investic. Jsou tvořeny zejména částkou 
1,8 miliónu korun za nové vysílače a související 
techniku pro Písek, Tábor, České Budějovice. 
V této částce je také zahrnuto posílení vysílače 
v Nových Hradech. 

Vloni jsme se rozloučili s naší starou kopír-
kou. Její udržování při životě už bylo dražší 

než koupě kopírky nové. Stála sice osmdesát 
tisíc korun, ale slouží velice dobře nejen pro 
kopírování, ale i pro tisk a skenování doku-
mentů do počítače. Dopisy s poděkováním 

za vaše dary byly vytištěny právě na ní. 
Za vaše peníze jsme si bohužel mohli koupit 

méně než v předchozích 
letech. Nepříjemně se nás 
totiž dotkla změna zákona 
o DPH. Radio Proglas jako 
neziskový subjekt není plát-
cem DPH, a tak její zvýšení 
za služby z 5 % na 19 % se 
na výdajích „podepsalo“ 
téměř osmi sty tisíci korun. 
Poznali jsme to zejména 
na fakturách za rozhlasové 

vysílání, které se tak legisla-
tivní úpravou prodražily o půl 

miliónu korun.

Také letos jsem pro vás připravil několik mapek 
a grafů, abyste si mohli udělat představu o našem 
hospodaření s prostředky, které jste nám svěřili 
v roce 2004.

Podívejme se nejprve na příjmy. V loňském 
roce jste nám v darech dali 19,5 miliónu korun. Je 
to přesně o tolik více, kolik za uplynulý rok ztra-
tily peníze na hodnotě vlivem inflace. Děkujeme 
vám za vaše dary. Dále jsme získali půl miliónu na 
grantech a čtvrt miliónu prodejem různých propa-
gačních předmětů a našich CD a kazet.

Příjem
Na dvou připojených mapkách je ukázáno, jak nás 
oceňujete v jednotlivých okresech. Pokud se vám 
zdá vybarvení mapek stejné, podívejte se pozor-
něji například na okolí Prahy, na okresy Hradec 
Králové, Tábor, Vyškov...  Ale popravdě řečeno, 
změny nejsou příliš velké. 

2004

2003
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Dobrá zpráva:
Proglas pro vás postavil další vysílače

Přibližně miliónový 
náklad věnovaný na pro-
pagaci byl o něco vyšší 
než v předchozím roce. 
Souviselo to s naší snahou 
stát se viditelnými v mís-
tech, kde nás je sice slyšet, ale odkud nedostáváme 
žádné dary. Proto jste na různých místech mohli 
vidět naše letáčky a v místním tisku číst informace 
o Radiu Proglas. 

Mapka ukazuje, že na mnoha místech lze 
pomocí běžných i nákladnějších přijímačů, interne-
tem, přes kabel či ze satelitu přijímat naše vysílání. 
Je to díky vám, kteří jste se rozhodli spolupracovat 
na díle našeho rádia. Třeba tím, že nám posíláte 
dary a tím umožňujete poslech sobě i dalším poslu-

chačům. Aby se radost 
a pokoj šířily éterem do 
všech koutů naší země.

Martin Šmídek

Graf příjmů - dary, granty, půjčky ...

Graf výdajů - mzdy, poplatky, propagace, materiál ...

Proglas je stanicí pro informovanou rodinu, stavě-
jící na křesťanskýanskýansk ch hodnotách. Pořady si mohou 
vybrat děti, mladí,  rodiče i senioři. Mluvené slovo 
zaujímá přibližně polovinu z 24 hodin vysílání 
denně. Proglas vysílá už desátý rok díky dobro-
volnému přispívání samotných posluchačů. 

Pracovníky Proglasu těší, že se tak rychle od 
přidělení podařilo vybudovat čtyři z pěti vysí-
lačů, takže jich k polovině roku má Proglas čtr-
náct. Zároveň doufají, že se podaří vrátit půjůjů čky 
poskytnuté na jejich vybudování a  také získávat 
pravidelně prostředky na jejich provoz i na výrobu 
pořadůadůad . 

1. Obyvatelé Velkomeziříčskaříčskaříč se dočkali 
lepšího příjmu Proglasu 19. bříjmu Proglasu 19. bří řezna 2005. Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) při-
dělila Radiu Proglas s.r.o. dokrýlila Radiu Proglas s.r.o. dokrýlila Radiu Proglas s.r.o. dokr vací kmitočet 
100,6 MHz s povoleným výkonem 200 W, a to 
bez směrového omezení; polarizace antény je 
svislá, umístěn je na Fajtově kopci nad dálnicí.  
Pro Velké Pro Velké Pro Velk Meziříčí je pro provoz a splacení vysí-
lače do 5 let zapotče do 5 let zapotč řebřebř í ročnčnč ě 95 000 KčKčK . Takovou č. Takovou č
částku včástku včá současnosti časnosti č „dá dá d dohromady“ přibližibližibli nžnž ě  
95 členčlenč ů Klubu (splacení za 3 roky předpoklředpoklř áedpokláedpokl dá dá d
již již ji 130 členčlenč ů). Na udrů). Na udrů ž). Na udrž). Na udr enženž í chodu vysílaílaí če pak če pak č
postačí 44 členčlenč ů Klubu, další čKlubu, další čKlubu, dal lenovší členovší č é budou svýbudou svýbudou sv mi 
dary přispívat na vytvívat na vytví ářenářenář í programů Proglasu. 
TakovýTakovýTakov ch „programových „programových „programov ch“ členčlenč ů by bylo potřeba řeba ř
dalšídalšídal ch 132.ších 132.ší

2. Druhý vysílač v oblasti vysílá od 8. květ-
na 2005 z kopce Blažkov nad Rudolcem, má 
kmitočet 104,0 MHz, povolený vyzářený výkon 
200 W s výrazným omezením na jih, polarizace 
antény je též svislá. Pokrý. Pokrý. Pokr vá Žďársko.

Pro provoz a splacení vysílaílaí če do 5 let je če do 5 let je č
třeba rořeba roř čnčnč ě 123 000 Kč123 000 Kč123 000 K . Tolik penč. Tolik penč ěz věz vě současnosti časnosti č
„poskláposkláposkl dá“ dá“ d přibližibližibli nžnž ě 123 členčlenč ů Klubu (splacení 
za 3 roky předpoklředpoklř áedpokláedpokl dá dá d již již ji 165 členčlenč ů). Na udrů). Na udrů ž). Na udrž). Na udr enženž í 
vysílaílaí če v chodu potom postače v chodu potom postač čí 60 členčlenč ů Klubu, 
ostatní členoví členoví č é budou svýbudou svýbudou sv mi dary přispívat na ívat na í
vytvářenářenář í programů Proglasu. TakovýTakovýTakov ch „progra-
movýmovýmov ch“ členčlenč ů by bylo zapotřebřebř í dalšídalšídal ch 180.ších 180.ší
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Pohlednice ze Svaté Hory

3. RRTV přidělila Proglasu též dokrýdokrýdokr vací FM 
kmitočet pro TřTřT ebřebř íč 96,4 MHz; vyzářený výkon je 
nízký – zký – zk 100 W, orientace antény svislá, vysílač je 
umístěn s laskavým svolením a podporou farnosti 
Třebíč-město v kapli svatého Jana Nepomuckého 
na Strážné hoře (Kostelíček). 

Pro TřPro TřPro T ebřebř íč to znamená, á, á že pro provoz a splacenže pro provoz a splacenž í 
vysílaílaí če za 5 let je zapotče za 5 let je zapotč řebřebř í 52 členčlenč ů Klubu (spla-
cení za 3 roky předpoklředpoklř áedpokláedpokl dá dá d již již ji 73 členčlenč ů). Na udr-ů). Na udr-ů
ženženž í vysílaílaí če v chodu potom stače v chodu potom stač čí 19 členčlenč ů Klubu, 
ostatní členoví členoví č é budou svýbudou svýbudou sv mi dary přispívat na ívat na í
vytvářenářenář í programů Proglasu. TakovýProglasu. TakovýProglasu. Takov ch „progra-
movýmovýmov ch“ členčlenč ů by bylo zapotřebřebř í 56. Ná56. Ná56. N klady na 
provoz vysílaílaí če jsou nče jsou nč ízkízkí é zké zk dídíd ky tomu, íky tomu, í že pronže pronž ájem ájem á
a elektrickou energii (do 5 kWh denně, 2 000 kWh ě, 2 000 kWh ě
ročnčnč ě) hradě) hradě í  ) hradí  ) hrad farnost Třfarnost Třfarnost T ebřebř íč-míč-míč ěsto zěsto zě vlastních ích í
zdrojů. 

4. Obyvatelé Znojma a okolí se doí se doí čkali lep-
šího příjmu Proglasu od 15. říjmu Proglasu od 15. ří června 2005. RRTV 
přidělila Proglasu dokrýlila Proglasu dokrýlila Proglasu dokr vací kmitočet. 107,2 MHz; 
vyzářený výkon je 200 W, polarizace antény svislá, 
umístěn je s laskavým svolením a podporou bratří 
křížovníkůkůk , pod patronací sester boromejek u sva-
tého Hippolyta na Hradišti.  

Pro Znojemsko to znamená, á, á že pro provoz že pro provoz ž
a splacení vysílaílaí če za 5 let je zapotče za 5 let je zapotč řebřebř í 87 členčlenč ů 
Klubu (ke splacení za 3 roky je třeba 122 řeba 122 ř členčlenč ů). ů). ů
Na udržNa udržNa udr enženž í vysílaílaí če vče vč chodu potom stačí 34 členčlenč ů 
Klubu, ostatní členoví členoví č é budou svýbudou svýbudou sv mi dary přispívat ívat í
na vytvářenářenář í programu. Takovýprogramu. Takovýprogramu. Takov ch „programových „programových „programov ch“ 
členčlenč ů je třeba (dalřeba (dalř šíeba (dalšíeba (dal ch) 100. Provoznších) 100. Provoznší í náklady jsou 
nižší nižší ni dídíd ky velkoryse níky velkoryse ní ízkízkí ézkézk mu nájemnájemná ému.

5. Dá-li Bůh, dočkáme se po prázdninách i le-
tošního pátého, celkově patnáctého vysílače – ve 
ValašValašVala skšskš ýskýsk ch Kloboukách Kloboukách Klobouk ch.

Na rozšiřování rodiny posluchačů, zejména 
členstvím v Klubu přátel, se těší

P. Martin Holíkíkí
a spolupracovníci.íci.í

Podrobnosti o dosahu novýPodrobnosti o dosahu novýPodrobnosti o dosahu nov ch vysílaílaí čů 
a o  polečenstvčenstvč í přátel Proglasu najdete 
na www.proglas.cz (odkaz NOVINKY).www.proglas.cz (odkaz NOVINKY).www.proglas.cz
TypickýTypickýTypick m členem Klubu pčlenem Klubu pč řátel jsou 
dvě příbuznříbuznří é osoby s ročnčnč ím pím pí říspříspří ěv-ěv-ě
kem 1000 Kčkem 1000 Kčkem 1000 K .č.č

Mnoho zajímavých koutů ch koutů ch kout Prahy a středních Čech  
jsem už s mikrofonem Radia Proglas navštívila 
a každé si našlo své místo nejen na prchavých 
vlnách rozhlasového éteru, ale i v mé paměti. 
Dlouho v ní budou doznívat dojmy z červnové 
Národní pouti na Svatou Horu při příležitosti 100. 
výročí povýšení na baziliku. Nejen proto, že jsem 
byla na tom místě poprvé, ale také pro zvlášť svěží  
atmosféatmosféatmosf ru,  kterou jsem tu vnímala. Nenarušila ji 
žádná nervozita příprav na slavnostní  bohoslužbu 
ani zkoušky sboru a stavba techniky pro přímý tele-
vizní přenos, ani provoz u pouťových stánkůnkůnk . Auta 
zůstala dole na parkovišti, po svatohorskýti, po svatohorskýti, po svatohorsk ch scho-
dech si cestu nahoru vyšlapal každý sám. 

Na Svatou Horu přijeli biskupové z Čech a Mo-
ravy i dva biskupové z Indie. A jak slíbili, dostavili 
se i tři apoštolští nunciové České republiky. Před-
stavitelé města Příbram pozvali hosty z celé střední 
Evropy. A přece to byla pouť domácky srdečná. 
Žádné oficiálnosti, žádná upjatost slavnostních 
ceremoniálů.

O desáté hodině se rozhlaho-
lily zvony svatohorské baziliky, 
bohoslužba pod širýirýir m nebem 
začala. O  smyslu svatohorskýala. O  smyslu svatohorskýala. O  smyslu svatohorsk ch 

poutí a úctě k Panně Marii  krásně  
hovořil v úvodu slavnostní boho-
služby apoštolský tolský tolsk nuncius v České 
republice, arcibiskup Diego Cau-
sero. Jeho anglická promluva byla 

OZNÁMENÍ!
V průběhu podzimu tohoto roku se 
chystá změna satelitu pro šíření Proglasu. 
Místo družice Eurobird na pozici 28.5° 
východně to bude Astra 3A na 23.5° 
východně. O nových parametrech a časo-
vém harmonogramu budete včas infor-
mováni prostřednictvím našeho vysílání. 
Tato změna se týká pouze posluchačů, 
kteří náš program přijímají pomocí sate-
litního přijímače. 



překládána do češtiny. Kázání při hlavní bohoslužbě 
pronesl kardinál Tomáš Špidlík. Tuto svatohorskou 
pouť zasadil do širšího rámce poutí k mariánskýnskýnsk m 
svatyním. 

Z poutí si nosíme obrázky jako hezkou připo-
mínku našeho putování. Já jsem  přinesla ze Svaté 
Hory do vysílání Proglasu obrázky zvukové. Ale 
tento obrázek, otištěný v našem  Zpravodaji, berte 
jako moje doporučení k návštěvě. Kdykoliv se na 
Svatou Horu vypravíte, ať už  v pozdním létě či na 
podzim, budete objevovat přitažlivost a duchovní 
vyzařování tohoto poutního místa. Od roku 1990, 
kdy je ve správě bratří redemptoristůredemptoristůredemptorist , probíhá prů-prů-pr
běžná rekonstrukce památek a budov, ale hlavně 
se obnovil duchovní život. Pro české věřící jsou 
připraveny exercicie i nabídka tradičně zachováva-
ných zvyklostí. Jana Beránková 

V sobotu 25. června jsme obdrželi 
smutnou zprávu: v brněnské nemoc-
nici Milosrdných bratří zemřela 
PhDr. Božena Rejnušová, dobro-
volná a obětavá spolupracovnice 
našeho rádia. 

Život paní Boženky byl napl-
něn modlitbou, láskou a prací: Jako 
hluboce věřící katolička se vzdala 
za totality profese učitelky dějepisu, 
dala přednost  ednost  ednost svému náboáboá ženskému 
přesvědčení a pracovala mimo jiné 
jako pokojská. Jako mladá vdova po významném 
rozhlasovém redaktoru Miloši Rejnušovi nahradila 
svým  dětem  lásku a starostlivost tragicky zesnu-
lého otce a poskytla jim vzorné vychování. A jako 
velmi vzdělaná žena s odborným osvědčením  prů-prů-pr
vodkyně turistů turistů turist a znalostí několika jazyků kolika jazyků kolika jazyk se po 
roce 1990 věnovala doprovázení poutních zájezdájezdá ů jezdů jezd
po četných místech západnápadná í Evropy. S mnoha pout-
níky navázala přátelský telský telsk vztah a na svých cestách 
pak na ně a jejich potřeby pamatovala ve svých
modlitbách. 

Takovou jsme ji poznali také v Proglasu, když 
nám zcela nezištně nabídla své síly, vědomosti 

a vzácný čas. Mezi lety 2003 až 2005 tak vzniknul 
rozhlasový cyklus Poutní místa Evropyísta Evropyí , na němž 
jsem se ke své radosti mohla podílet a zároveň se 
při jeho vytváření  zblízka  přesvědčit  it  it o žité víře,
výtečných charakterových vlastnostech a stateč-
ných životních postojích paní doktorky. Ze zamýš-
lených šestatřiceti dílů seriálu pro první pátky 
v měsíci  na dobu tří let jsme stihly společně nahrát 
devětadvacet  pokračování a představit prakticky 
všechna významnějějě ší starodávná i novějějě ší  pout-
nická centra  křesťanského Západu. Byla to krápadu. Byla to krá ásná 
práce a pro mne osobně radost ze setkávání s pře-
mýšlivým a laskavým člověkem, vždy ochotným 
se o své zkušenosti rozdělit a směřovat  ovat  ovat všechno 
své konání k větší cti a slávě Boží. 

Rozloučily jsme  koncem května při práci nad 
historií španělského poutního místa Limpias, kde 
je uctívána památka Kristova kříže. V dalším plá-

novaném pořadu jsme chtěly 
posluchačům přiblížit život a 
odkaz polské řeholnice Faus-
tiny Kowalské. Bůh však 
mínil jinak a místem našeho
posledního shledání se v so-
botu 2. července stal kostel 
P. Marie na KřP. Marie na KřP. Marie na K enové ulici 
v Brně, kde se rodina a přá-
telé při zádušní mši svaté 
s paní Boženou Rejnušovou 
setkali v tomto životě napo-
sledy. R. I. P.

Marie Blažková

Poslední setkání

Královno nebes, je Ti podrobena,
má kněžno, propast pekelná i zem.
Přijmi mne, byťsi nicotná má cena
k těm vyvoleným svojím bytostem,
Tvá ponížená křesťanka já jsem.
Tvou milostí, má vládkyně a paní
se rozhřeší mé hříšné putování, 
neb nelze bez ní ráje dosíci.
Co říkám, není plané povídání:
já v této víře žít a zemřít chci.

(Úryvek modlitby k Panně Marii, kterou složil   pro 
svo matku  Francois Villon. Z francouzštiny přelo-
žil Otokar Fischer.)

15151515
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1. září 2004

VÍDEŇ/LONDÝN 16. září (ČTK) 
– „Milý deníčku, tak se ti zase svě-
řuji....řuji....ř “ – tato a podobná slova mohou 
škodit zdraví nebo svědčit o tom, že už 
je narušené, zejména v psychické rovině. 
Kdo pravidelně nebo velmi často zapisuje 
své zážitky a niterné pocity, ten si rozhodně 
neprospívá, tvrdí britská psycholožka Elaine 
Duncanová z Caledonské univerzity ve skot-
ském Glasgowě. 

Na základě své dlouhodobé studie, uskuteč-
něné na studentech univerzity, došla k poměrně 
jednoznačnému závěru, že ti, kteří si psali deníky, 
vykazovali ve specifických oblastech zřetelně 
horší zdravotní stav než stejně velký vzorek jejich 
kolegů, kteří se takovou činností nezabývali. Nej-
častějším projevem potíží „deníkářů“ byly bolesti 
hlavy, zjištěny však byly i podstatnější problémy 
jako například poruchy spánku nebo zažívání

Tým badatelů kolem Duncanové tak ke svému 
překvapení musel odmítnout dosud značně rozší-
řenou tezi, že psaní deníku pomáhá, protože „očiš-
ťuje duši“ od špatných zážitků. Naopak podrobné 
popisování traumatických zážitků do deníku podle 
skotských badatelů zdraví pisatele spíše zhoršovalo 
a bolesti hlavy v takových případech byly častější. 
Jednoznačné vysvětlení tohoto zjištění ale psycho-
logové nemají. Duncanová se kloní k závěru, že 
psaní deníku zřejmě není činností, která by lidem 
umožňovala zbavovat se prožívaných problémů. 
Spíše je tomu naopak: podrobné vypisování trau-
mat a osobních neúspěchů nutí lidi „topit se“ ve 
svých problémech déle a neumožňuje jim rychle 
se jich zbavit. To se při častém opakování promítne 
i do psychického zdraví pisatele deníků

Duncanová však připustila, že otevřená 
zůstává ještě jedna otázka, ono pověstné „co bylo 
dřív – vejce nebo slepice“?  Získané statistické 
údaje lze totiž vyhodnotit i tak, že lidé s napade-
ným zdravím, zejména v psychikou ovlivnitelné 
rovině, se častěji uchylujěji uchylujě í k psaní deníků ků k než ti, 

kteří takové problémy nemají. „Proto 
otevřeně říkám: nemůžeme prokázat, co 
bylo dříve – psaní deníků ků k nebo zdra-
votní problémy,“ uzavřela Duncanová 
podle agentury APA.

Náš příští Zpravodaj v ohro-
žení! Co bude s Deníčkem Radka 
Habáně? Radio Proglas neskrý? Radio Proglas neskrý? Radio Proglas neskr vá 
obavy o zdraví svého milého 
moderátora! Atd.

PS: Můj milůj milů ý Deníčku. Můžeš být klidný. 
Netrpím ani bolestí hlavy, ani nespavostí. Můj ůj ů
zdravotní stav je více než dobrýdobrýdobr , traumata hážu za 
hlavu… Takže i nadále zůstávám tvým největším 
kamarádem a už zítra Ti zase něco napíšu. 

Tvůj Habůj Habů žažaž

Z Deníčku Radka Habáně

Kdysi mi vyprávěl jeden zněl jeden zně ámý tento mý tento m zajímavímaví ý mavý mav
příbříbří ěh.ěh.ě

S partou mladých lidí byli na dovolené v Bes-
kydech. Při jednom výletě objevili na kraji lesa 
pasoucí se ovci. Široko daleko nebylo žádné sta-
vení, a tak usoudili, že ovce zabloudila. Rozhodli 
se nahnat ji do vzdálené salaše, kterou asi před půl-
hodinou minuli.

Ovečce se evidentně nechtělo vykročit „správ-
ným“ směrem. Mladíci se tedy ozbrojili klacky. 
Hlasitým pokřikem a bušením do stromů se snažili 
ovci přimět k pochodu. Ta se skutečně rozběhla – 
jako smyslů zbavená zděšeně prchala, avšak nikoli 
k salaši, ale skončila v nedalekém rybníce. Našim 
„záchranářům“ nezbylo než k smrti vyplašenou 
polomrtvou ovci vytáhnout. Byla tak vyděšená, 
že nekladla další odpor a do salaše se nechala bez 
odporu odvézt.

Mladíci s pocitem dobře vykonané práce 
čekali na pochvalu. Dočkali se však zklamání. 
Ovce nepatřila do této salaše, ale do sousední!

Proč mě ten příběh tak zaujal? 
Nechováme se i my často jako ti záchranáři? 

Nesnažíme se nahnat naše blízké klackem do 
ráje?áje?á

Klackem do ráje



Hledáme Kapry
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Kapři jsou našimi užšími spolupracovníky, roznáší 
čtyřikrát ročně zásilky svým rybičkám. Svůj rybnůj rybnů í-
ček si každý kapr vymezuje sám. Vybere si ulice, 
obce nebo i konkrétní adresy, na které bude rozná-
šet Zpravodaje. Uvádíme v tabulce jen malou část 
Kapry neobsazených adres. Uvítáme vaše nabídky 
k roznášení odkudkoliv. Ke spolupráci ale vyzý-
váme každého našeho příznivce. Informujte pro-
síme o možnosti poslechu Proglasu. Sdělujte nám, 
kdo a kde naše rádio poslouchá. Na vámi uvedené 
adresy rádi zašleme naše tiskoviny a nabídky člen-
ství v Klubu přátel Radia Proglas.

294 21 Bělá pod Bezdězem 6
569 05 Bělá nad Svitavou  9
602 00 Brno - část  230*
612 00 Brno - část  35
613 00 Brno - část  10
616 00 Brno - část  34
618 00 Brno - část  6
619 00 Brno - část  15
621 00 Brno - část  10
628 00 Brno - část  62
635 00 Brno - část  39
638 00 Brno - část  7
639 00 Brno - část  35
664 01 Bílovice nad Svit.  23
664 01 Bílovice nad Svit.  20
664 05 Tvarožná   6
664 17 Tetčice   6
664 84 Zastávka u Brna  72
666 01 Tišnov   15
671 28 Jaroslavice u Znojma 10
671 53 Jevišovice  7
671 56 Pavlice   11
671 67 Hrušovany nad Jeviš. 12
671 72 Miroslav   20
671 75 Jezeřany   11
672 01 Moravský Krumlov  8
674 01 Třebíč   16

PSČ místo počet rybiček

Seznam míst hledaných kaprů:

   Je nám jasné, jak by se měli chovat naši sou-
sedé, jak by naši přátelé měli řešit své problémy. 
Víme docela přesně, co by měli dělat naši rodiče. 
A nejmarkantnějějě ší je to u našich dětí. Víme, co je 
pro ně dobré a co ne. Víme jaké mají mít zájmy, ájmy, á
do jakýdo jakýdo jak ch kroužků ků k chodit a jakou školu zvolit. 
Chceme přece pro ně to nejlepší, a tak napneme 
všechny síly, aby toho dosáhly.

   A jak se cítí? Někdy asi jako ta ovce.

Magda Hauserová

Posíláte rádi SMS a chcete psát i do Proglasu? 
Můžete využít číslo 603 170 692. Pokud chcete rea-
govat na konkrétní pořad, uveďte nejprve první pís-
mena jeho názvu, např. DZ – Do života, NL – Nočnčnč í 
linka, KA – KafemlýKafemlýKafeml nek, KS – KřKřK esřesř ťan a svťan a svť ětětě  atd. t atd. t
Samozřejmě, že nám můžete posílat i zprávy „jen „jen „
tak“, pozdravy nebo žádosti – netýká se ovšem rub-
riky Blahopřání! Přes SMS si ovšem můžete objed-
nat zaslání Zpravodaje, složenek nebo přihlášky do 
Klubu přátel Proglasu i vyřizovat jednodušší admi-
nistrativu – např. oznámit změnu bydliště. Když 
budete čekat odpověď, uveďte, prosíme, i svůj kon-ůj kon-ů
takt, lépe adresu nebo e-mail. Dané telefonní číslo 
platí také pro volání do redakce rádia; pokud voláte 
z mobilu, využijte ho a váš hovor bude levnějějě ší. 

Samozřejmě, že stále zůstává v platnosti číslo 
775 132 132 – na to můžete zasílat SMS do živého 
vysílání, v průprůpr bůbů ěhu pořadu, kdykoliv k tomu budete 
moderátorem vyzváni. Pokud sem však svoji zprávu 
zašlete mimo tuto dobu, je jisté, že se odpovědi na 
ni nedočkáte... 
Těšíme se na všechny zprávy a zprávičky, ty letní 
i jiné :-).

Lucie Endlicherová

SMS do vysílání
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Z vašich dopisů
Vážení priatelia z Proglasu, občas sa služobne 
zdržujem na Mendrike u Litomyšle a Váš rozhlas 
mi vtedy robí dobrého spoločníka. Príjem signálu 
je výborný a výborné su aj jednotlivé programy 
Vášho vysielania. Páči sa mi jeho rozmanitosť 
a zaujímavosť. Želám Vám vela úspechov v práci 
a rovnako aj v osobnom živote. 

Nech Vás sprevádza Božie požehnanie.
P. Dungel, Nitra

 Nejsem technický typ, a tak neumím napsat 
zavináč, doufám, že si to předáte. Nesmírně Vám 
děkuji za Vaše vysílání, které mě v krizových situ-

acích drží nad vodou, a samozřejmě 
i mimo krize. Už nesčetněkrát jsem 
Vám v duchu napsala, ale stále 

nebyl čas, až teď mě Bůh 
zastavil v horečné činnosti 

a uštvanosti. Chodím 
do práce sice jen na šest 
hodin, ale mám mimo to 
i jiné aktivity, a teď tedy 
mám čas na to, řešit, kde 

ubrat. Moc jsem si oblíbila všechny Vaše, zvláště 
duchovní, pořady, škoda, že některé jsou pozdě 
večer. Mám Vás zahrnuty v modlitbách.

MíMíM laílaí z Prahy 

Malé opáčko
Ve škole jsme ho neměli většinou  rádi, i když je 
prý matkou moudrosti. Ale protože nám v poslední 
době přibývá dotazů i od dlouholetých členů,  
připomeňme si v krátkosti něco málo o našem 
Klubu:

Klub přátel Radia Proglas je sdružení těch, 
kteří nám chtějějě í pomoci tvořit myšlenku neko-
merčního křesťanského rádia.

Členem klubu může být rodina 
(její členství je kolektivní), jed-
notlivec, právnická osoba, farní  
nebo řeholní společenství.

Radio Proglas nevysílá 
reklamy, je ekonomicky 
závislé na svých poslu-
chačích. Příspěvek je dob-
rovolný – doporučuje se 
1,50 Kč denně. Ti, kteří nemohou přispět peněži-
tými dary, nás podporují modlitbou.

Výhody členů Klubu jsou jednak slevy kazet 
a CD „Písničky Radia Proglas“, dále můžeme 

nabídnout trička s logem Radia Proglas a další 
propagační předměty. Jsou k dispozici slevy  na 
knihy ve vybraných křesťanskýanskýansk ch knihkupectvích. 
Členům Klubu zasíláme čtyřikrát ročně Zpravodaj, 
kde je informujeme o dění rádia, a dvakrát ročně 
zasíláme potvrzení darůdarůdar , to znamená, že každý dar 
nám zaslaný lze odpočítat od základu pro výpočet 
daně.

Každé úterý je ze studia Goliáš v Proglasu 
sloužena mše svatá: první úterý za všechny zemřelé 
členy Klubu, druhé úterý za všechny nemocné, 
třetí za živé posluchače.

Tvoříme dohromady živé společenství – 
duchovní rodinu posluchačů a přátel našeho radia.

Majka Sychrová 
a sekretářky z akvárka 

675 01 Smrk   12
675 03 Budišov u Třebíče  13
675 05 Rudíkov   10
675 32 Třebelovice  12
675 55 Hrotovice  20
675 73 Rapotice   6
675 75 Mohelno   8
678 01 Blansko   7
679 11 Doubravice nad Svit. 6
679 22 Lipůvka   11
679 23 Lomnice u Tišnova  21
679 61 Letovice   13
679 62 Křetín   12
687 63 Boršice u Blatnice  10
735 81 Bohumín   21
742 55 Albrechtičky  8
763 51 Bohuslavice u Zlína 9
767 01 Bílany   6
783 22 Bílsko   7
789 72 Bohuslavice u Šump. 6

* lze si vybrat libovolný počet rybiček – dle ulic přileh-
lých k vašemu bydlišti. 



Jubilejní, desátý ples Nadačního fondu Radia 
Proglas připravujeme tentokrát v Brně. Slavíme 
deset let vysílání, proto jsme zůstali na „domácí 
půdě“. V sobotu 25. února 2006 se budeme 
společně radovat v sále Stadionu na 
Kounicově ulici. K tanci nám při-
jede zahrát Šohajka z Dolních 
Bojanovic a Varmužova cim-
bálová muzika. 

Helena Horáková
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Stejně jako v uplynulých letech, i letos se po naší 
republice rozběhly letní festivaly. V rámci pořadu 
Oktáva se snažíme pozvat vás alespoň na některé. 
Na Krajinu hudby v Telči lákal Jiří Besperát. Prv-
ního července to byl pořad o Letní škole starí škole starí š é 
hudby v Prachaticíchíchí . Osmého o Mezinárodním ím í
hudebním festivalu ím festivalu í Špilberk 2005,Špilberk 2005,Š  který  který  kter odstartuje 
v polovině srpna. Pátého srpna nás navštíví teno-
rista Peter Dvorskýrista Peter Dvorskýrista Peter Dvorsk , aby pozval na svůj festival ůj festival ů
v Jaroměřicích nad Rokytnou. Hned po prázdni-
nách (2. 9.) vás pozveme do České Lípy a okolí na 
(již podzimní) festival duchovní hudby. Nezapo-
meneme ani na tradiční Moravský Moravský Moravsk podzim, na nějějě ž 
vás pozveme 16. září. 

Chtěla jsem psát o festivalech. Těch je jistě 
mnohem, mnohem více než stačí Oktáva, vysílaná 
jednou za týden, obsloužit. Proto se pozvánky na 
některé z nich objevují i na našich internetových 
stránkách www.proglas.cz v sekci Zajímavosti ze ímavosti ze í
světa věta vě ážnážnáž é hudby. 

Pokud se na žádný festivalový koncert nedo-
stanete, nezoufejte. Krásná hudba se vysílá každý 
den i na Proglasu. Stačí zapnout rádio v ten 
správný čas.

KláKláKl ra Beránková

Festivaly klasické hudby

10. ples Proglasu

Kalendář na rok 2006 je pro vás opět při-
praven v předstihu. Koupit si jej můžete 
u nás v rádiu, nebo si o něj můžete napsat na 
adresu: Nakladatelství křesťanské literatury 
Cesta, Náměstí Republiky 5, 614 00 Brno.

Podávání novinových zásilek povoleno 
Českou poštou, s.p. OZJM, ředitelství v Brně, 
č.j. P/2 – 1742/97 ze dne 16. 4. 1997

Ráda vaše krásné vysílání poslouchám a vždy 
se těším, jak mě obohatí! Jsem často v nemocnici 
a moje malé rádio mě uspokojuje a jsem šťastná 
a spokojená. Nebudu vám vypisovat moje pro-
blémy. Každý máme toho svého dost, ale je nám 
dáno jen to, co unesem!

Bohumila z Protivanova

Zdravím všechny, kteří mají co do činění s Ra-
diem Proglas: od „velitele“, otce Martina, až po 
rybičku z nejzapadlejší osady naší vlasti. Teď už 
můžu potvrdit, že vím, co naše rádio znamená, co 
je to za „doping“ pro starší rybičky, které nemo-
hou do kostela, někdy ani ven mezi lidi, když jim 
donesu Zpravodaj či Vlnění, jak se slzami v očích 
děkují za vysílání Proglasu. Přál bych vám vidět 
jejich rozzářené oči, když toto poděkování mohou 
někomu sdělit. Já toto poděkování posílám Vám do 
Brna, Vám, kteří si je plně zasloužíte. Jste prostě 
velká, několikrát podtržená jednička na našich roz-
hlasových vlnách.

Vilibald, DolnVilibald, DolnVilibald í Benešovšovš

Jsem celý život na vozíku. Moc ráda bych se 
stala členkou Klubu, stejně jako moje spolubydlící 
z pokoje. V poslední době moc ráda maluji, nau-
čila jsem se kreslicí potřeby držet v ústech. Nejra-
ději zdobím přání pro ty, kdo o nás pečují.

Věrka, Zdenka a Milada, ÚSP Nová Horka
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Brno – hlavní redakce
Barvičova 85, 602 00 Brno

tel: 543 217 241
fax: 543 217 245

GSM brána: 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz

www.proglas.cz

Hradec Králové – studio Vojtěch
Velké Náměstí 32, 

502 00 Hradec Králové
tel., záznamník: 495 063 423

  fax: 495 063 424
e-mail: vojtech@proglas.cz

Olomouc – studio Radim
Blažejské nám. 4
771 00 Olomouc

tel, fax, záznamník: 585 220 668
e-mail: radim@proglas.cz

Ostrava – studio Hedvika
Kostelní náměstí 2

702 00 Ostrava
tel, fax, záznamník: 596 115 047

e-mail: hedvika@proglas.cz

Praha – studio Kristián
Thákurova 3, 160 00 Praha

tel, fax: 224 324 310, 
tel.: 220 181 319

e-mail: kristian@proglas.cz

Litoměřice – studio Štěpán
Diecézní dům kardinála Trochty

Komenského 4, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 077

e-mail: stepan@proglas.cz

ze satelitu (DVB-S) Eurobird I pro celou Evropu,
nekódováno, MPEG 2; 28,5° V-pol.; 12,607 GHz; 

27,5 Ms/s; FEC: 3/4 (čtěte oznámení na str. 14)

zemské (DVB-T ): pro Prahu v paketu CDG

Brno   107,5 MHz-
České Budějovice   92,3 MHz
Ještěd     97,9 MHz
Nové Hrady  107,5 MHz
Písek     89,5 MHz
Praděd     93,3 MHz
Příbram    96,0 MHz
Svatý Hostýn    90,6 MHz
Tábor     88,7 MHz
Třebíč     96,4 MHz
Uherský Brod  105,7 MHz
Valašské Klobouky 104,2 MHz
Velké Meziříčí  100,6 MHz
Znojmo  107,2 MHz
Žďár nad Sázavou 104,0 MHz

živé vysílání na internetu:
live.atlas.cz/proglas.asp

- na mši svatou z Proglasu
všichni, kteří k nám zavítají – každé úterý v 18:00 
přímý přenos do vysílání

- na modlitbu růžence
různá společenství k živé modlitbě do vysílání 
– každé pondělí a středu v 18:00
– v sobotu ve 20:30

- na modlitbu rodin
rodiče s dětmi – každou neděli v 18:00

- na mši svatou dětí za děti
rodiny s dětmi – v poslední úterky v lichých měsí-
cích: 27. 9. 2005, 29. 11. 2005, 31. 1. 2006.

Pozvání do Proglasu:

Digitální vysílání:

FM vysílače Proglasu: KONTAKTY:


