Jak se co íká a jak se co d lá
To se d jí v ci: platy rostou, ale ceny rychleji, po ád se n kdo o n co hádá, politici se ostouzejí,
zlod ji kradou…
Stál jsem ve front na pošt a p ede mnou dva: muž a žena. Zjevn se trochu znali. Paní se do toho
pustila první: to je hr za, ta vláda, co voni si vlastn myslej, že z nás budou d lat blbce!
Nakonec snad ani nebudem mít co jíst! Protože byla pon kud siln jší, usmíval jsem se. A
p emýšlel, že kdybych se zapojil do debaty, asi bych nevydržel nepoznamenat, že ze
stodvaceti druh sýra ze samoobsluhy, odkud nepochybn šla, bude možná k dostání za
n jakou dobu pouhých osmdesát. A že znám v tu „jez do polosyta, pij do polopita“.
A pozoroval jsem, co na to pán. Vypadal zna n seriózn . „To máte, paní úplnou pravdu, takhle to
už nejde dál“, prohlásil nevzrušen . „Podívejte t eba jen na tu cenu poštovného…“ Dál jsem
neposlouchal a p epadl m smutek. To jsme opravdu tak krátkozrací? To se opravdu nic nestalo?
Lidi kové proglasoví! Proglas je tu také proto, aby vléval lidem radost, ze které pramení chu a síla
n co d lat. Je tu proto, aby vám ukazoval nejen špatnosti, ale také dobré, povedené v ci. Proto ty
komentá e Františka Schildbergera a další po ady. Politika je v cí, kterou se každý slušný lov k
v této zemi ZAOBÍRÁ! U nás politik „laik “ za íná politika žádostí o plot p ed školou a o
výhodn jší pracovní dobu na pošt . U politik za íná t eba koali ními snídan mi. Pro všechny je
však pot ebný ZÁJEM O DRUHÉHO.
Pán bu s námi se všemi.
Myslím toho našeho. Nehádajícího se. Nezu ícího. Našeho Pána. Který d lal jedine nou politiku.
Politiku zájmu, politiku angažovanosti. Politiku „chceš-li, poj “. Politiku LÁSKY.
V dobrém a bez hn vu
Váš otec Martin

Novinky z proglasácké rodinky
l. Krásná zpráva hned na za átek: Honza Valoušek, e ený ip, mnohým z nás dob e známý
z úterních po ad pro d ti, dostal pod strome ek malou sest i ku. Maminka Helenka
pracovala n jakou dobu u nás v sekretariátu, než vym nila starosti s administrativou za
radosti s miminkem. U Valoušk mají už t i vzrostlé d ti a malá Karolínka se právem t ší
láskyplnému zájmu celé rodiny. Blahop ejeme - jen tak dál!
2. Váno ní radosti p edcházelo v Proglasu n kolik p kných setkání: druhé výro í zahájení našeho
vysílání, tedy 8. prosinec léta Pán 1997, jsme oslavili velmi krásn mší svatou pro
celou rodinu Proglasu, celebrovanou otcem biskupem královéhradeckým Karlem
Ot enáškem. S vd ností si p ipomínáme, že otec biskup jako první podpo il zám r
z ídit Radio Proglas a v Brn nás již n kolikrát navštívil. P áli bychom do nového
roku jemu i všem v ícím královéhradecké diecéze, aby se brzy poda ilo dokon it
duchovní centrum kraje – Nové Adalbertinum.
3. Den otev ených dve í prob hl podle o ekávání, návšt vnost naše o ekávání p ed ila: mnoha
p átel m stálo za to trmácet se i z velké dálky a celkem se vás sešlo jedenáct set!
4. Také letošní zimní setkání k es anských noviná se z ásti odehrávalo na p d
Proglasu. Toto v po adí již t etí rokování se odehrálo pod záštitou Ob anského institutu
po átkem prosince v budov Biskupského gymnázia v Brn a bylo tedy p irozené, že úlohu hostitel
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p evzali práv pracovníci Proglasu. Setkání se zú astnili pracovníci k es anského vysílání eského
rozhlasu, redakto i Katolického týdeníku, Perspektiv a jiných k es ansky orientovaných periodik, i
nezávislí publicisté. Nechyb li ani naši spolupracovníci ze studia Kristián, Radim a Telepace a
kolegové z TWR i z rádia Hlas nad je. Klika p íznivc Proglasu tak byla zastoupena velmi po etn
a p evážila dokonce i rozsáhlou skupinu noviná ského dorostu z církevní publicistické školy, kterou
v Praze ídí Kv toslava Neradová. Atmosféra setkání byla pracovní a velmi srde ná, p íšt se t šíme
do Ostravy.
5. Velmi poda ené nám p ipadalo setkání Kapr (kamarád Proglasu) rovn ž v ase p edváno ním.
P es t i stovky ochotných pomocník z celé Moravy a p ekvapiv velké ásti ech zahájily sch zku
mší svatou v kostele svatého Augustina (celebroval generální viká brn nské diecéze Msgre. Ji í
Mikulášek, koncelebranty byli otec Martin a otec Tišek, vlastním jménem
P. František Frá a, kdo to nevíte.) Krásné a povzbudivé bylo seznamování
p ítomných po mši svaté, nebo se ukázalo, jak velmi dalekou cestu vykonalo
s veselou myslí mnoho z vás. Po spole ném ob d v jídeln BiGy (všem, kte í
va ili a myli kv li nám nádobí, pat í veliký dík!) následovala velká vále ná
porada: jak na to? Jak ladit rádia, jak doru ovat poštu, jak vy izovat vzkazy, komu a kam
telefonovat. Te víme všechno a nic nás nezasko í. P íští shledání si nenechám ujít.
6. Pam tníci po átk Proglasu možná trochu litovali odchodu moderátora Igora Dostálka, jehož
prom nu v bratra Maxmiliána z ádu brat í kazatel ovšem všichni naopak vítáme. Bratr Maxmilián
studuje od zá í teologii v Olomouci a pro nás z toho vyplývá radostné zjišt ní, že alespo ob as
uslyšíme jeho hlas ze studia Radim.
7. Svou slibnou kariéru v Radimovi ukon il Toník Míšek, pon vadž mu skon ila náhradní vojenská
služba. Nyní se bude v novat své odbornosti - matematice a m žeme mu jenom p át, aby se
mu v práci i v život da ilo (sob p ejme, aby nám zachoval p íze a n kdy pro nás
v Radimovi n co p kného p ipravil).
8. Aby jméno Míšek z stalo Proglasu zachováno, zam stnáváme nov ve funkci moderátora a
p íležitostného redaktora Emanuela Míška, který je u itelem ve Velkém Mezi í í. Po t íleté praxi ve
školství dává Eman z mnoha d vod p ednost práci v Proglasu a my jeho d vody vítáme, nebo si
od jeho p sobení v rádiu slibujeme zpest ení našeho vysílání hlavn pro d ti.
9. Navzdory výkyv m na naší ve ejné scén se snažíme zachovat rozumnou míru optimismu a
sou asn brzdit otce Martina, aby neusiloval o celosv tové pokrytí signálem Proglasu už letos. Pro
za átek sta il by snad signál celorepublikový?
10. Krásná zpráva na samý konec: dá-li Pán, do kají se manželé R ži kovi svého d átka koncem
ervna. Adrianka Johanka kudy chodí, tudy svítí a my všichni jim to tak moc
p ejeme... Kéž betlémské Dít chrání tento i každý nenarozený život, kéž provází
vás i všechny vaše mali ké po celý rok a p ináší teplo a sv tlo, lásku a radost do
všech rodin!
MaBla

Stále to není ono...
Ano, je tu op t sportovní lánek pro onu menšinu (nebo p ece jen v tšinu, i alespo polovinu?)
našeho národa a potažmo našich poslucha . Jak jste asi Vy všichni, kte í máte rádi sport, zjistili
p edevším p i poslechu našich sportovních po ad (Sportovní p tadvacítka Po 19:00 a Út 15:15,
Sportovní pozvánka Pá 14:15 a Sportovní zpravodajství Po-Ne 21:30), nejsem slyšet jen já, ale také
hlasy našich dávných i nov jších spolupracovník (a už jsou to Standa a Karel Plechlovi z Brna,
Hubert Weczerek z Krava , Libor Pechá ek z Hulína, Renata Žilková z P erova, brat i Pavel Šoba z
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Brna a Petr Šoba ze Znojma). Na stole mám te asi t i tipy na další, kte í by rádi spolupracovali.
O form spolupráce jsme Vás informovali v n kterém z minulých ísel našeho zpravodaje, ale velice
rádi zašleme Vám všem, kte í budete mít zájem prezentovat také vaše m sto ( i vesnici) a okolí - co
se týká sportu - dopis, ve kterém budete podrobn informováni, jak by naše spolupráce m la
vypadat. Stará pravda zní stále stejn : ím více spolupracovník , tím pest ejší a hlavn ucelen jší
bude naše sportovní vysílání. Proto neváhejte a to te (totiž chci napsat) - PIŠTE!
P. S. Výzva pro všechny naše KAPRy: Pokud vy sami máte ve svém rybní ku n jakou tu sportovní
štiku, tj. toho, kdo se o sport (p edevším fotbal a hokej, ale i další) zajímá (a
nemusí p ímo být naším stálým poslucha em!), zkuste se s ním domluvit, a nám
také napíše! Díky!
Milan Šoba

N co od fochu - P íslužba
Je mnoho p íb h , které se dají sepsat a svou podstatou nemálo p ispívají
k všeobecnému veselí. Tentokrát bych se však cht l zamyslet nad touto „branží“
nazvanou pon kud netradi n .
P íslužba je služba. Je víc v cí, které d lat nemusíte, než musíte. Tak toto je
jisté stádium pracovního zápalu, o kterém n kte í lidé s oblibou íkají, že
zalezou n kam do kouta a po kají, až je to p ejde. Ono to jde, když o nic nejde. Jakmile se však vaše
práce stane povinností, p estává být ko ením života, jak byste nepochybn o ekávali a stává se z ní
skute ná služba. Potud stru ná charakteristika tohoto slova.
P íslužba v roli „hej, po kej“. Chcete každému vyhov t, ale a se snažíte jak chcete, n kdo stále
n co pot ebuje. A tak bezd n zvednete telefon p i ob d a už n co vysv tlujete nebo vy izujete. A
místo poklidného jídla vám z telefonního sluchátka proudí do uší všeliké slovní druhy, nehled na to,
co máte ješt ud lat hned, jak dojíte. Vpravd e eno, sta í aby se doty ný zmínil o n em, co d láte
rádi a už je po klidném ob d , pon vadž myslíte op t na práci. Zkrátka ukažte, že n co umíte, a od té
chvíle je po vás „veta“. Na to navazuje následující sta .
Um ní rychle ešit situaci. „Písí, prosím t , nejede mi datka, zkus s tím n co ud lat, máš na to 6
minut“. Nebo: „mn blbne po íta , poj se na to podívat.“ A vy b háte a zárove p emýšlíte o tom,
co je ve vašich silách. Vyplatilo se mi neza ít šílet, ale p ed ímkoliv si uv domit jednu moc velkou
pravdu mého duchovního v dce: „Když B h po n kom n co chce, tak ho nejprve obdaruje“. A
s tímto v domím se pouštím do neuv itelných v cí. lov ku je n kdy zat žko si p ipustit v tu:
„Nejen ze svých sil je lov k schopen...“. Rychlost vy ešení se musí vejít do n kolika minut, poté
asto ztrácí smysl už cokoliv d lat, nebo už nelze ovlivnit to, co p edtím šlo. Postupn se však
(úm rn dob zam stnání v rádiu) ve vás vzbudí jakési bojové nap tí, které vám umožní d lat
„zázraky“ v rekordním ase. Co následuje poté, o tom již další lánek.
Volný as p íslužby. e eno expresívn : není. Tato služba skrývá nenadálé situace, jež vám
vezmou p i ob d sousto od úst (n kdy) a donutí vás zdvojit myšlení a za dokon ování úkolu
prvního ešit problém následující.
Ve chvíli, kdy vše funguje tak, jak má a vaši spolupracovníci jsou zabráni do své práce, m žete
kone n za ít d lat to, na se chystáte už t i hodiny a nebyla k tomu volná chvilka. No a kone n
nastává historická chvíle služby, již zmín ný volný as p íslužby.
Plody práce p íslužby. Lidé si vás jistým zp sobem náležit oblíbí. Tento skvostný okamžik
p ichází u každého tehdy, když tzv. je pot eba rychle vy ešit situaci a znát rozhodující detaily, které
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p íslužba jakožto ojedin lá profese zná. Je to dáno tím, že p íslužbák prochází denn snad všemi
místnostmi a zhruba jednou týdn r znými profesemi, jež se v rádiu vyskytují. Vypadá to, jako byste
byli nepostradatelní. V tšinou se však najde i jiný lov k, který si ví rady. Myslím, že je
to tak dob e. Jeden by si totiž málem myslel, že to bez n ho nejde. Jde - ale než si to
p iznáte, zavrtáte nos do všeho tak d kladn , že zapomenete, jaké místo vlastn zastáváte.
A zatímco se neustále snažíte konat dobro, m žete vzít n komu motivaci k práci, nebo
na vás p íliš spoléhá. Nestane se to, pokud d v ujete ostatním, že svou práci d lají
skute n dob e. To je vlastn moje praktická rada pro manažery: Až vám bude n kdy
p ipadat, že kamkoliv p ijdete, pod ízení nasadí bojovný výraz a trochu zezelenají, jedná
se s tém 100% jistotou o p íznak choroby, zvané „šéfot eska“. Proto je v zájmu každého
„šéfa“, aby umožnil pod ízeným cestu vp ed, ne p es jeho mrtvolu, ale díky jejich vlastní píli a
vytrvalosti v dobrém díle, jež už zapo ali. Nebo by se mohlo stát, že o ty nejlepší pracanty p ijde,
ješt než se správn projeví.
Na záv r bych cht l íct, že to, co lov k získá tlakem nad ízených, se normáln do vás nena-tla í
ani za deset let usilovné práce na sob . A tak a už d láte cokoliv a d láte to rádi, nemusíte mít vždy
nablízku lov ka, který by vaši práci náležit ocenil. Ale tu lásku, kterou jste do své práce vložili,
B h prom ní v plody, ze kterých mohou žít vaši bližní i n kolik let. Nev íte?
Zkuste a uvidíte.
p íslužbák Pavel - Písí

Jako vždycky...
Na konci roku starého a za átku nového se d lá po ádek . A tak jsme uklízeli a zjistili ... jak se
nad eme, když musíme zjiš ovat kdo je „ne itelným“ dárcem na složence.
Jen tak pro p íklad – zapsání složenky, kde je lenské nebo eviden ní íslo, trvá cca p l minuty, bez
ísla tvrt hodiny.
Co nám pom že? Když nezapomenete napsat své lenské íslo na složenku (nejste-li lenem, napište
„eviden ní“ íslo, které najdete na každém našem dopisu vpravo naho e). Toto íslo uvád jte jako
variabilní symbol p i platb z ú tu.
Ve své adrese uvád jte prosím jen místo bydlišt a PS (nikoliv sídlo pošty i okres).
D kujeme.
Akvárium

Jak se vám líbily?
Zatímco hitparáda Kolem se to pat í už od svého vzniku k nejúsp šn jším po ad m
Radia Proglas podobn jako hudební blahop ání, nejv tší nár st popularity ze všech
našich hudebních po ad – m žeme-li tak soudit podle vašich písemných ohlas –
zaznamenala v roce 1997 ve erní t i tvrt hodinka Jak se vám líbí.
Po ad, ve kterém by se pravideln st ídalo n kolik hudebních žánr jsme vymysleli už v roce 1995.
Pond lí tehdy pat ilo country, úterý folku, st eda st ídav oldies a jazzu, tvrtek folklóru, pátek
k es anské písni a sobota duchovní hudb . Vzhledem k tehdy vysílanému po adu v novaném
country na eském rozhlasu 1 jsme pozd ji obsah pond lní a úterní rubriky vym nili. Postupn se
v úterý vedle country za aly objevovat i trampské písn . V prosinci 1996 byl zrušen po ad Jak se
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vám líbí duchovní hudba, avšak nov dostala v ned li prostor opera (p ípadn i opereta), které se
ujala Klára Beránková. V roce následujícím se tvrte ní po ad oficiáln rozd lil na „folklórní“ a
„dechovkový“ a jeho vedení se pevn chopila Helena Bízová. O ostatní po ady se vedle
autora tohoto lánku za ali postupn starat i Radek Habá , Emanuel Míšek, Michael Polák,
autorsky ob as Pavel Šafa ík (seriál Co je folk) a jednou za m síc v po adu Jak se vám líbí –
Na lan Mirka Mocková z vydavatelství Rosa s Katkou Hodecovou z TWR.
Už v druhé polovin roku 1996 za ali naše rádio navšt vovat r zní interpreti hlavn folku a
k es anské písn , aby v po adu Jak se vám líbí povídali o své tvorb , o svém život a hlavn
p edstavovali své písni ky. V roce 1997 se pak „živí hosté“ stali ekn me normální sou ástí našeho
hudebního programu. A tak jste se mohli ve vysílání Radia Proglas setkat t eba se skupinou Drc
z eských Bud jovic, s brn nským O ešákem, s Evou Henychovou, Jirkou Žižkovským, Markem
Ebenem, Karlem Plíhalem, Hanou a Petrem Ulrychovými, s leny Fleretu i J. M. C. K vrchol m
pat ily rozhovory s Ivou Bittovou, Nezmary nebo Milanem Nytrou ze skupiny Buty.
Zajímavých návšt v v po adu Jak se vám líbí bude p ibývat. Už p ed Vánoci byly zamluveny
všechny pond lní a n které páte ní, úterní a st ede ní po ady v lednu. V roce 1998 vás navíc ekají
nové seriály Pavla Šafa íka, nap íklad o pozapomenutých folka ích. Nad jná spolupráce se rýsuje
s jazzovým vydavatelství Arta, stejn jako s firmou Happy Music, která za ala vydávat edici u nás
neznámé australské country. Interpreti, organizáto i festival a vydavatelé si informaci o tom, že
existuje Radio Proglas, sami p edávají. A tak zatímco d íve jsme museli telefonovat a pracn shán t
každého hosta, ozývají se te osobnosti samy.
P esto je a stále bude co zlepšovat a zdokonalovat. Všichni tv rci po adu Jak se vám líbí rádi
p ijmou vaše návrhy na to, co by se mohlo zm nit, koho bychom mohli pozvat, kdo se vám
líbí a hlavn JAK SE VÁM LÍBILY UŽ ODVYSÍLANÉ PO ADY. V zte, že to nezajímá
jenom nás, ale na reakce se ptají i naši hosté.
Poznámka pro interprety, kte í by rádi byli hosty po adu Jak se vám líbí: Podmínkou je digitální
nahrávka (CD, MD, DAT) minimáln osmi písní. Pokud ji vlastníte, m žete se ozvat do redakce
Radia Proglas autorovi t chto ádk a telefonicky se domluvit na dalších podmínkách.
Milan Tesa

Koncerty jen z Brna?
Zdá se vám, že upozor ujeme nej ast ji na brn nské kulturní akce? Nám bohužel také. Proto hledá
hudební redakce Radia Proglas spolupracovníky ze všech v tších m st, kte í by
byli ochotni posílat nám anonce na koncerty i jiné akce. Podrobnosti rád sd lí
Milan Tesa .
M. T.

Doprava signálu Radia Proglas k vysíla

m

Když za al v roce 1995 provoz Radia Proglas, probíhal p enos zvukového signálu z
Brna na Svatý Hostýn následujícím zp sobem: zvuk z režie Gabriel p išel do
vysokofrekven ního pojítka. Byl odvysílán na v ž radiokomunikací v Brn na
Hádech. Odtud putoval na další komunika ní bod zvaný Hradisko. Zesílený signál z Hradiska p ijalo
pojítko na rozhledn na Svatém Hostýn a p edalo rozhlasovému vysíla i
pracujícímu na frekvenci 90,6 MHz. Z n ho putovaly po ady do p ijíma
našich prvních poslucha . P enos signálu je znázorn n na obrázku vlevo.
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Zp sob p enosu signálu se s rozší ením vysílání o brn nský vysíla Hády a
Prad d zm nil až do podoby, kterou p edstavuje další obrázek.
V sou asnosti se zvuk na Hády p enáší pojítkem, pomocí dvou
parabolických antén, a odtud na frekvenci 107,5 MHz k poslucha m.
Pro spojení s Prad dem máme od eských radiokomunikací pronajatou
linku, která vede z Barvi ovy ulice do Ostravy-Hoš álkovic a odtud na
Prad d.
Prad dský vysíla vyzá í na frekvenci 93,3 MHz program Radia Proglas.
Možná se vám zdá, že ze hry vypadl Svatý Hostýn, ale hned se mu
budeme v novat. Rozhlasová anténa na rozhledn na Svatém Hostýn
chytá signál z Prad du a p ivádí ho na vstup hostýnského vysíla e. Tento
zp sob p enosu signálu se nazývá ballempfang. Používá se v p ípad , že v míst vysíla e zachytíme
kvalitn vlastní program a zárove pot ebujeme snížit náklady na p enosovou trasu.
Satelitní vysílání
Klasické p enosové linky jsou velmi drahé. Ke každému novému vysíla i bychom museli vybudovat
novou trasu pro jeho napojení na náš signál. Vzrostly by náklady, ale ani v budoucnu bychom nem li
zaru eno, že pokryjeme vysíláním Radia Proglas celou eskou republiku.
Vysílání ze satelitu je jeden ze zp sob , jak, problém vy ešit. Satelitní vysílání p ináší tyto výhody:
bezproblémové p ipojení p ípadných nových vysíla

nebo vykrývacích vysíla

lze zavést signál do kabelových sítí ve m stech i na vesnicích, kde není možný p íjem Radia
Proglas
individuální p íjem Radia Proglas po celé eské republice.
Po vyhodnocení n kolika variant možného satelitního vysílání se nám jeví jako perspektivní využití
nabídky firmy CzechLink. Tato spole nost provozuje digitální satelitní vysílání prost ednictvím
družice Kopernikus 2. Již dnes její služby využívá nap íklad eský rozhlas a eská televize.
Digitální vysílání ze satelitu s sebou p ináší zvuk v kvalit CD a užší p enosový kanál a také nižší
poplatky provozovateli družice. Aby využívaný digitální kanál byl co nejužší, vylou íme ze zvuku
opakující se a tudíž nadbyte né informace, které si dokážeme v p ijíma i zase obnovit. Tomuto
po ínání se odborn íká komprese signálu a získání p vodního zvuku dekomprese signálu. P i
satelitním vysílání se využívá komprese MPEG.
Protože se jedná o p íjem digitálního vysílání, dostane
poslucha na výstupu z p ijíma e stejn kvalitní zvuk jako na
výstupu z odbavení. Signál z družice Kopernikus 2 zasahuje
velkou ást západní a st ední Evropy. Pro individuální p íjem
po celém území republiky by m la sta it satelitní anténa o
pr m ru 60 centimetr a souprava pro p íjem digitálního
vysílání.
Schematicky by p enos po adu k poslucha i vypadal tak, že
bychom nejd íve dopravili signál do Prahy na Kav í hory.
Odtud by byl vypraven na družici Kopernikus 2. Této cest
signálu nahoru se anglicky íká „uplink“.
Následnému odvysílání sm rem k Zemi se p ezdívá „downlink“. Po ady Radia Proglas by klidn
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mohli zachytit t eba poslucha i v Plzni nebo kdekoli jinde v eské republice. Schematicky to
znázor uje poslední obrázek.
Stanislav Agi Beránek

Malé ohlédnutí
po dvou letech vysílání Proglasu nám ukazuje, jak velkou milost nám B h nep estává prokazovat.
Mnoho vody uplynulo od chvíle, kdy si krátce po sametové revoluci otec Tišek a otec Martin (tehdy
ješt tajn sv cení kn ží) uv domili, jak d ležitým prost edkem evangelizace je rádio a mnoho asu
uteklo, než se zformovala první skupinka nadšenc . Jednou se o tom snad bude v d t víc, my si jen
dnes a na tomto míst p ipome me, že nic není zadarmo a sebelepší myšlenka je k ni emu, nebude-li
za ní stát pevné odhodlání k realizaci a velmi, velmi mnoho práce. A nebude to op t k ni emu,
jestliže B h tomu zám ru nepožehná a budeme-li si myslet, že je to naše zásluha.
Proglas se po mnoha pokusech zformoval do té podoby, kterou má dnes, ušli jsme
ovšem dlouhou cestu. Zpo átku, když se Radio Proglas, s. r. o. v osob ing. Martina
Holíka ucházelo o vysílací licenci (v lét roku 1994), vysílací schéma bylo
koncipováno na 6, 12 nebo 18 vysílacích hodin. Ukázalo se však, že hned od
po átku je nutno za ít s 18-ti hodinami denn a ta skupinka blázn bez jakékoliv
rozhlasové praxe (která od po átku roku 1995 bušila kladivy a bourala a stav la zdi a b hvíco ješt
ve sklepích Biskupského gymnázia) si to troufla a 8. prosince 1995 vysílat opravdu za ala.
Z té p vodní skupinky 10 - 12 skalních p íznivc nechal Pán vyr st velké rodin , ítající dnes
mnoho tisíc len , kterých stále p ibývá. Jestliže jsme si po prvním roce své existence mohli dovolit
prodloužit vysílací as na 21 hodin denn , stalo se tak díky modlitbám a ob tem, dar m a pomoci
vás všech. ada lidí nám v novala spoustu práce a bez nároku na jakoukoliv odm nu nám pomohla
(sami tak chyt í nejsme) vyrobit programy zajímavé, zábavné a užite né - mnozí tak iní dosud a
mají za sebou desítky odvysílaných hodin.
Máme-li dnes regionální studia v Praze, Olomouci a Ostrav , stalo se tak díky podpo e a pochopení
biskup i zásluhou t ch, kte í nás n kdy - jako p átelé z pražského studia Kristián - ani nemohli
slyšet. S pomocí Boží a dobrých lidí se rozší il prostor, který pot ebujeme ke své práci. Návšt vníci
Dní otev ených dve í v Proglasu se mohli p esv d it, že máme pracovišt p kné a veselé, cítíme se
tu dob e a naši p átelé doufejme také. Byly to vaše dary, které nám pomohly vystav t naše hnízdo a
byla to láska a d v ra zejména prvních poslucha z okruhu vysíla e na
Hostýn , jež nám pomohla p eklenout as prvních amatérských po ad a
prvních nejistých m síc . Pak jsme dostali p íležitost oslovit Brno a kone n
i dar vzácný a vytoužený - frekvenci z Prad du, jež nám umož uje vysílat
kone n i pro naši rodinu ve východních echách. Bohu díky za to.
M žeme se spojit v modlitb , poznávat se prost ednictvím kontaktních po ad a slavit Eucharistii
s t mi, kte í již nemohou vycházet. Radujeme se na plese, scházíme se na pouti (letos už pot etí nezapome te!) a n kte í z nás už se za všechny p imlouvají v nebi. P ibývá nám d cek! Takto
povzbuzeni rádi bychom rozmnožili h ivny, jimiž nás nebeský Otec chce obdarovat. V dob nep íliš
vzdálené bychom se cht li pokusit prodloužit naše vysílání a sou asn zlepšit n které jeho složky.
Rádi bychom se více v novali d tem, n které po ady chceme ud lat svižn jší (aby se lépe
poslouchaly), jiné trošku zkrátit, aby se nad nimi lépe p emýšlelo. Zveme každého, kdo n co dovede
- posílejte své texty nebo se jiným zp sobem zapojte: vítáme upozorn ní na hodnotné knihy, jsme
vd ni za pohotové zprávy, jsme rádi, když se k nám p icházíte modlit. Za redaktory musím poprosit
za prominutí, pokud nevyžádané texty nevracíme a na dopisy jednotliv nesta íme odpovídat,
pon vadž p i pr m rné frekvenci jedné až dvou stovek dopis denn to prost není možné. Jsme
však skute n a up ímn rádi každé ádce a vždy uvažujeme, jak a kde
zaslané texty použít.
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S vd ností se ohlížíme nazp t, s d v rou ekáme, co nám p inese budoucnost. Pokusíme se získat
další území a spoléháme na vás: pokud pokryjeme oblast s mizivým množstvím v ících, udržíme ji?
T šíme se a jsme zv davi: jaké to bude? Jací lidé nás uslyší? Dá to B h? Jednodušší a levn jší by
bylo z stat, kde jsme, máme však právo - když jsme dostali své rádio - nechat nevyužitou možnost
hlásat evangelium? My jsme ovšem jen ti, kte í Božímu slovu p ipravují cestu: snažíme se naladit
lidské vnímání tak, aby lov k slyšel Jeho hlas. Pot ebujeme vaše modlitby, abychom nezapomínali
na tento sv j úkol a já vám všem d kuji za to, že se po dvou letech našeho trvání m žeme po našich
spole ných d jinách ohlédnout.
Marie Blažková

Jak to vidí Holubice?
Je první pátek v m síci zá í L. P. 1995. Na pozvání svých bývalých spolužák (Adrianky a Igora)
vcházím já, Danka František Holubová, do zadního traktu Biskupského gymnázia. Do míst, která se
zatím podobají víc staveništi, než budoucímu radiu. Jsem p edstavena panu editeli (otci Martinovi)
a jeho zástupci (bratru Martinovi). Po krátkém rozhovoru s otcem Martinem se
domlouváme na trvalé spolupráci. Do zahájení vysílání zbývají ješt asi t i m síce. Zdá
se to být neskute né. Každé ráno p ed zahájením práce se modlíme ranní chvály a
prosíme o požehnání na celý den. Pak bereme v tšinou kýble, hadr, „šmirglpapír“ a
ostatní pot ebné nástroje k zušlecht ní vn jších prostor. T šíme se, až budou hotová
studia a p ivezou p ístroje. Slibují nám m síc zkušebního vysílání.
Už je listopad. Co se týká lidí, je nás už celkem základní sestava, ale p ístroje k vysílání po ád nikde.
Zahájení ím dál více považujeme za zázrak. Stále nám slibují 14 dní zkušebního vysílání. V p lce
listopadu kone n p ivážejí odbavovací pult. Jsou s ním starosti, ale po ád máme nad ji aspo na
týdenní vysílání „nasucho“.
Odtrháváme první prosincový den. Už víme, že se pojede rovnou naostro a tak dostáváme vydatný
„záu ný“ kurs, jak zacházet se všemi p ístroji, co s nimi lze a co nelze. Máme trému a v íme na
zázraky.
8. prosince L. P. 1995. ZÁZRAKY SE D JÍ – ZAHAJUJEME VYSÍLÁNÍ !!!
P ímý p enos mše svaté jde o hodinu pozd ji a ze záznamu, protože se nepoda ilo propojit studio.
P icházejí první pocity slastného vít zství, ale i první zmatky a pr švihy. K tomu všemu se
neslyšíme, jelikož kmito et ze Svatého Hostýna 90,6 MHz do Brna nedosáhne. V rádiu je práce jak...
na rádiu, a tak zde trávíme i hodn volného asu. V mnoha v cech je ješt
zmatek, ale spole né starosti a množství práce nás sbližují. P i modlitb
Simeonova kantika ve 23:30 se nás asto sejde i p t a víc. Jakmile se rozezní
Manilská hymna, otev ou se do odbavení dve e, okno, zpíváme a je nám moc
dob e. Je to t žká doba, ale krásná.
B ezen 1996. Dostali jsme kmito et z Brna – 107,5 MHz. Neuv itelné! Máme velkou radost a strach
zárove . O ekáváme náro n jší poslucha e. Stále d láme hodn chyb. Poslucha i nám v tšinou píší,
že to nevadí, aspo se prý mají emu zasmát.
19. b ezna. Zahajujeme vysílání z Brna. Naše obavy se nepotvrdily. Mají nás rádi i naši noví
poslucha i. Je pravda, že už d láme mén chyb, vždy vysíláme „už“ t i
m síce! Chaos poommaalluu ustupuje, stále však zmatkujeme a práce je
hodn .
P elom roku 1996/1997. Ve spodní ásti budujeme nové prostory. Vypadá to u
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nás jako na bojišti.
Leden 1997. Další zázrak!!! Dostáváme neskute ný, ú edn p id lený, neuv itelný kmito et
z Prad du – 93,3 MHz. P i duchovních cvi eních v Karlov Studánce si d láme na Prad d výlet a
sv tíme technické za ízení.
Na sv. Josefa 19. b ezna 1997. P esn rok po brn nském vysíla i za ínáme vysílat i na kmito tu 93,3
MHz.
8. prosince 1997. Jsou nám dva roky. Trochu se ohlížíme nazpátek. Moderáto i sice stále mívají ve
snech ernou m ru, že p ístroje nefungují, že je ticho a nikdo nejde na pomoc, ale
celkov je v práci už mnohem mén zmatku, tempo se zklidnilo a i když je povinností
stále dost a dost, zbývá n kdy as i na jiné v ci – t eba zahrát si spole n volejbal
nebo zajít do kina. Hodn si povídáme o své práci a snažíme se to, co se nám nelíbí,
vylepšit. Trochu se za ty dva roky prost ídal personál – n kte í odešli, jiní p išli... Ale
ten zvláštní duch, který nás provázel na za átku – duch pokoje, lásky, odvahy, služby
a hlavn velkého Božího požehnání, bez kterého bychom nemohli v bec nic, je s námi stále. A za to
pat í Bohu díky!!!
Danka Holubová

N kolik poznámek
ke vzniku studia TELEPACE Ostrava: Když jsem se p ed dv ma lety dozv d l o vzniku Radia
Proglas, byl jsem skute n nadšen. I když já - coby pracovník ve ejnoprávního rozhlasu, tedy
Ostravského studia Ro - bych m l spíše hled t na vznik nového soukromého rádia p es prsty, nebo
tak vznikla nová konkuren ní stanice. Nicmén jako k es an katolického vyznání jsem vznik této
stanice p ivítal zejména proto, že p i poslechu nov vzniklých privátních rádií jsem za al poci ovat
p inejmenším velké, ba p eveliké rozpaky. Tyto stanice, respektive jejich programová nápl , se záhy
za aly podobat jako vejce vejci. Odevšad se linula naprosto stejná hudba, moderáto i byli tak
„veselí“, že jim nebylo tak ka rozum t a hlavn jsme my, jako
poslucha i, byli neustále p esv d ováni o koupi ehokoliv. Nu a protože
si myslím, že nás, k es any a v bec slušné lidi, má Pán B h rád, došlo
ke dv ma událostem, které podstatn ovlivnily m j život. Tou první bylo, že v Ostrav vzniklo
Ostravsko-opavské biskupství a moje mali kost se mohla podílet na organizaci a mediálním zajišt ní
inaugurace nového biskupa, kterým se stal František Václav Lobkowicz. V té dob jsem p sobil jako
dramaturg eského rozhlasu Ostrava a byl jsem pov en zajišt ním natá ení celého slavnostního
ob adu. Tehdy došlo i k události íslo dv - navázal jsem pracovní kontakt s tehdy novou
rozhlasovou stanicí Radio Proglas. I seznámil jsem se také s otcem Martinem Holíkem. To vše se
odehrálo v minulém roce.
Loni na ja e došlo k velkým zm nám v eském rozhlase Ostrava a moje funkce dramaturga byla
zrušena. Tudíž otázka - co nyní? V kostele sv. Josefa (Don Bosco) jsem zahlédl Bulletin Nadace
Telepace a hle, do etl jsem se o tom, že v Ostrav by m lo vzniknout další studio Radia Proglas, a to
v prostorách Nadace Telepace. A jelikož se v Ostrav všichni známe (ono to zase není tak velké
m sto), šel jsem se zeptat. A jak to dopadlo? Inu tak, že od 1. zá í jsem zam stnancem Radia
Proglas. 5. íjna vysv til biskup Lobkowicz studio Radia Proglas v budov Telepace a p ed námi je
te spousta práce.
Záv rem jedna veliká prosba: Radio Proglas rozhodn není mamutí stanice, ale chceme být
rodinným rádiem k es anského zam ení. P inášet pohodu do všech spole enství lidí, kte í vyznávají
onu velkou Pravdu o spasení. A proto prosím všechny ty, kte í cht jí alespo
malou h ivnou p isp t dobré v ci – napište o tom, co vás trápí, co chcete sd lit
o innosti ve vašich spole enstvích i o tom, co byste cht li v Proglasu slyšet,
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na adresu Pavel Kabzan, Radio Proglas - studio Telepace, Kostelní nám stí 2,
702 00 Moravská Ostrava. Budu velice vd en za každý nám t, p ipomínku i „tvrdou“ kritiku. Zda
B h naší spole né práci.
Pavel Kabzan

Pozor, pozor, hledáme sumce!
V minulém zpravodaji jsme lovili mezi vámi poslucha i KAmarády PRoglasu – KAPRY, kte í nám
roznáší poštu atd. Te bychom rádi poznali šikovné a technicky ilé velké ryby mezi vámi. Šikovní
kutilové, kte í by byli ochotní pomáhat druhým s výb rem a po izováním
radiop ijíma a venkovních antén v míst bydlišt jsou zváni k této
služb . Sta í když nám napíšete, zda a jak máte zájem takto pracovat.
Nezapome te uvést heslo „SUMEC“.
Stanislav Beránek
Zpravodaj Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informa ní zpravodaj pro leny
Klubu p átel Radia Proglas. Toto 7. íslo vyšlo 30. ledna 1998. Redakce: Irena Novotná, Martin
Šmídek a kolektiv Radia Proglas. Ilustrace Irena Novotná.
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