Sl vko
Sedím ve své místn stce, potichounku hraje Smetanova Má vlast a mé vzpomínky se vracejí do
portugalské Fatimy, v ervnu to místa setkání pracovník k es anských rádií Evropy (CERC).
P emýšlím, kolika lidem jsem slíbil, že na n budu na tolik d ležitém poutním míst myslet,
kontroluji, zdali jsem nezapomn l. Je to úžasné, kolik mi dal Pán za tu možná polovinu života
p íbuzných, p átel a spolupracovník , známých. Kolik je to zajímavých skupin: spolužáci z n kolika
škol, lidé ze spole enství Radosti, bývalí a sou asní farníci, p átelé Proglasu, brat i z jiných církví….
Kolik p íležitostí k obohacení jsem dostal - a snad n které i využil. Mám na koho myslet. Nejsem
sám.
P ipadá mi, že Fatima je nácvik na nebe. Uslyšet m žete desítky jazyk a modlitby v desítkách
jazyk (každý den b hem našeho pobytu zn la i bez našeho p i in ní eština). Skute n se napl uje
Mariin chvalozp v: Budou m blahoslavit všechna pokolení! Chodíme po místech, kam chodili
chudí Portugalci pást své ove ky, v zeleni, která zápasí o život, chodíme po zemi, o které je
v p íru ce psáno, že v ní žije 96% k es an …
S p ekvapením zjiš ujeme, jak jsou nám mnohá rádia zp sobem vysílání nebo podporou poslucha
velice blízká: chorvatské, lotyšské, slovinské, francouzské… Na záv r pobytu vidíme špi ku
lidského umu na sv tové výstav EXPO'98 v Lisabonu, v nou touhu lidí po poznání, zde oceán a
života v nich.
A tak mi z toho trošku prázdninového klidného povídání vychází vlastn jediné. Vd nost.
Pod kování Bohu za to, že i pro m stvo il prostor a as. Že mi dal dar tvo ivosti i síly k práci. Že mi
poslal a posílá tolik dobrých lidí v ústrety. A se nám, milí, da í být vd ní.
Žehnám vám a myslím na vás
P. Martin Holík

P átelé moji milí,
p kn vás zdravím z mate ské dovolené. Piln se p ipravuji na svou novou a
nejkrásn jší roli - roli maminky. S radostí o ekáváme p íchod nového loví ka
na sv t. Ráda se se všemi nastávajícími maminkami a jejich blízký-mi, nebo s
t mi, kte í na n myslí, rozd lím o modlitbu, kterou jste slyšeli ve vysílání:
Modlitba matky.
Pane Ježíši, ty jsi se stal lov kem skrze ženu této zem . Maria t m la po ít, dev t m síc nosit pod
svým srdcem a p ivést na sv t. D kuji ti, že sis zvolil tuto cestu k nám. Prosím t , napl m
hlubokou radostí nad zázrakem života. Pomoz mi state n snášet všechny nep íjemnosti, které s
sebou t hotenství p ináší.
Chra m p ed každým úrazem, zachovej mne i mé dít ve zdraví a drž nad námi ochrannou ruku.
Maria, Matko našeho Pána, daruj mi svou mate skou lásku v dob o ekávání a porodu. Pomoz mi,
abych byla dobrou matkou svému dít ti. Dej mu š astný život a u i je jednou požehnáním pro
všechny, kdo se s ním setkají.Amen.
Prosím, abyste p i této modlitb vzpomn li i na d átko, které mn a Filipovi sv uje B h.
Vaše Adriana Johanka R ži ková
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Povídání o novém vysílacím schématu, platném od 1. srpna
1998.
Nové vysílací schéma:
Vás, kte í eknete: pro propána zm ny? Prosíme: p e t te pe liv následující ádky. Tedy: nové
vysílací schéma jednak reflektuje dosavadní vysílání a jeho vývoj od roku 1995, jak se odráží
v názorech vás poslucha a v praxi nás tv rc po ad . Dále reaguje na slib postupn rozší it
vysílací dobu na 23 hodin denn , který jsme Rad dali v lét 1995 Do t etice p edjímá zájem
budoucího, zejména eského poslucha e s ohledem na nov z ízené satelitní digitální vysílání.

Nejd ležit jší zm ny:
Vysílání je více strukturováno do obecn kratších celk tak, aby poslucha “p ežil” i pro n j
nezajímavý po ad. Další výhodou je v tší pestrost vysílání, svižnost, ast jší st ídání mluveného
slova a hudby.
Chceme zachovat širokou škálu hudebních žánr a p itom neva it dort jako pejsek s ko i kou. Proto
se žánry stmelují do kratších pojmenovaných celk . Pro milovníky vážné hudby jsme z ídili plochu
pro velká hudební díla v sobotu od 20:30 do 22:00.
Duchovní (modlitební a vzd lávací) po ady - aniž by jich ubylo - áste n rozkládáme na d ív jší
ranní a pozd jší ve erní dobu. Toto opat ení umožní nekonfliktní poslech pracujícím v prodejnách,
dopravních prost edcích, dílnách a v dalších ve ejných prostorách. N které ze vzd lávacích po ad
opakujeme.
Odleh ili jsme páte nímu velmi upovídanému odpoledni a podve eru, oživili sobotní dopoledne.
Ned le z stává sváte ním dnem množstvím vážné a duchovní hudby i dalšími po ady.

Podrobn ji:
Zahájení vysílání již ve 3:30 vychází vst íc hlavn lidem na venkov . Tomu odpovídá i 4:45 Jitro
s dechovkou. Ranní chvály posouváme na p í-jemn jších 5:45. Pro v tší pravdivost zám ru vysílat
“pro informovanou kulturní rodinu” p idáváme Zprávy. Budou ve všední den devatery: 6:00, 7:00,
8:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 19:00, 21:30. V sobotu 19:00, sportovní 22:15, v ned li sportovní
21:30. Ve víkendových dnech jich z finan ních d vod zatím nelze p ipravit více. Ve všední dny
p ebíráme komentá e BBC po zprávách v bloku od 8:00do 8:30. Vnitropolitickému d ní se budeme
v novat v po adu Františka Shildbergera rnácti-deník, který za azujeme každý 1. a 3. pátek
v m síci od 16:30 hodin.
Pro malý ohlas vypouštíme (vyjma Ne 7:15) reprízy vysílání slovenské redakce Radia Vatikán a na
tento as 20:45, (repríza ráno 8:45, v sobotu není, v ned li 7:00) p esouváme eské vysílání.
Jednoduše k zapamatování - ve t i tvrt na dev t..
Vycházíme vst íc milovník m lidových písní. Voni ka lidových písní je t icetiminutová v 10:30,
nov v 13:50, v sobotu v 10:30 a v ned li v 17:30.
Vzkazy zkracujeme na patnáct minut denn . Pro mnohé jsou velmi poslouchané, pro mnohé
neposlouchatelné. Vyzkoušíme tedy jinou délku.
Velmi oblíbená série po ad Jak se vám líbí bude za ínat o 45 minut d íve, zejména s ohledem na
asté hosty ve studiu, kte í p ijížd jí nez ídka z velké dálky a pot ebují se v as dostat dom .
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Zna n jsme rozší ili vysílání pro d ti a mládež. K oblíbené ned lní sout ži Proglaso a v decko
nau nému po adu Fata Morgana p ibyl p ed asem úterní (17:00) a sobotní (9:30) Barvínek a
Sobotní ek (v 16:30).
R ženec se s Proglasem m žete modlit v Po, St, v 18:00; v Út a Pá o deset minut d íve, jak jste
mnozí žádali: již ve 23:00, první sobotu v m síci (se Svatým Otcem) ve 20:30 latinsky s celým
sv tem. Ve tvrtek a ve zbývající soboty se - prosíme - pomodlete sami.
Mladí tv rci po ad ze st edních škol dostávají p íjemný as v úterý v 19:10 - Do života.Velmi
žádaný po ad našich brat í z TWR Sv tem bible opravdu mimo ádn p íznivý as - od 21.00. Ve erní
chvály se m žete pomodlit ve všední dny o patnáct minut d íve - ve 21:45, v sobotu a v ne-d li ve
22.00.
tení na pokra ování se též dostalo d ív jšího asu. Za ne o patnáct minut d íve, ve 22.00. Den
zakon íme modlitbou Simeonova kantika, ke kterému p idáváme státní hymnu a chorál Svatý
Václave jako modlitbu za vlast.K již zavedeným novinkám pat í tém dvouhodinová odpo inková
No ní cukrárna ze st edy na tvrtek.
Ned lní premiéra Hitparády Kolem se to za ne již v 19:00. Pro vás, kte í sledujete Zprávy na T,
z stane možnost poslechnout si alespo nasazené novinky a na záv r rekapitulaci.
Naše regionální studia se budou stále více zam ovat na aktuality a d ní v regionu, které použijeme
kdykoli b hem vysílání, p i emž z stanou zachovány jejich po ady v 16:30 ve všední den.
Doufáme, že si na zm ny s novým vysílacím schématem zvyknete, p ípadn dopisem up esníte sv j
názor. Schéma naleznete vždy v novém Zpravodaji. Aby Vám nikdy nechyb l, zveme vás srde n do
Klubu p átel Radia Proglas.
Marie Blažková, šéfredaktorka
Martin Holík, editel

Proglasácká cvi ení
Již tradicí se stala duchovní cvi ení pro pracovníky a
spolupracovníky Radia Proglas. Letos jsme byli na Svatém Hostýn
t i dny p ed poutí Proglasu. Krásná p íroda, pokoj svatohostýnské
baziliky i slovo P. Jana Chrome ka bylo pro mnohé p íležitostí
k zamyšlení a rozjímání. Pro m se staly tyto dny p ínosné proto, že
jsem se po ase donutila být jenom sama se sebou a s Bohem. Ješt
se asi dlouho budu u it rozjímat, ale i modlitba o samot ve chvíli,
kdy lov ka nic netla í, kdy nemusí mít starosti s tím, co bude i co
musí všechno d lat a stihnout, pro m znamenala mnoho.
Velikou radost jsme prožívali také ze spole enství. Zjistili jsme, že s mnohými spolupracovníky se
známe z práce jako s úpln jinými lidmi. V “hostýnském” spole enství jsme si byli n jak blíž a tuto
jednotu utvrzovala i spole ná modlitba chval, dík a proseb každý ve er, p i které jsme nezapomínali
ani vás, naši poslucha skou rodinu.
Nezapomenutelná je také hra, kterou jsme hráli - hned první ve er na za átku exercicií si každý
ú astník anonymn vytáhl jména dvou spolupracovník , za které se m l modlit a na které m l napsat
na tvrtku papíru celkový popis ze samých kladných vlastností. V sobotu ve er jsme si pak
jednotlivé charakteristiky etli a hádali, komu pat í. Tolik chvály na jednom míst snad ješt nikdo
neslyšel. Každý z nás si pak z Hostýna odvážel milé psaní ko o tom, že je p es všechny chyby dobrý
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- jako povzbuzení do všedních dn , kdy jsme na milá sloví ka tak skoupí. Doufám, že tato duchovní
cvi ení nebyla poslední.
Helena Bízová

Klub p átel Radia Proglas
Pár v t o Klubu pro ty, kdo jej neznají. Klub p átel Radia Proglas sdružuje všechny p átele a
p íznivce do jedné rodiny. lenem se m že stát každý (fyzická nebo právnická osoba, eholní
spole enství…), kdo vyplní a pošle p ihlášku. Obdrží pr kaz a zdarma náš tvrtletník - Zpravodaj
s informacemi a aktuálním vysílacím schématem. lenství není podmín no n jakým pevn
stanoveným poplatkem, kdo m že, p ispívá finan n nap . dle oblíbeného hesla Korunu denn pro
Proglas. Dvakrát v roce posíláme i pro kontrolu souhrnné pod kování.
Kdo nás nem že podpo it finan n nebo “kaprovskou” pomocí
(roznášení zpravodaj ostatním len m), ur it nás m že podpo it
modlitbou... lenství je pro nás také pomocí p i ú edních jednáních
(po et len Klubu je p inejmenším doložený po et poslucha ).
Umož uje také snadn jší vy izování vašich a objednávek.
lenství v Klubu p átel p ináší také n kolik výhod. Za všechny živé a
zem elé leny, za všechny p íznivce a za pot eby poslucha jsou
slouženy nejmén ty i mše svaté v m síci.
S pr kazkou Klubu obdržíte 7% slevu v prodejn nakladatelství Cesta, Rašínova ul. 5 v Brn . Se
slevou 10% vám zašle knihy nakladatelství Nové m sto, Londýnská 11, 120 00 Praha. Slevu na rádia
m žete uplatnit krom Importy Elektro v Byst ici pod Hostýnem také u firmy Elektro Karhan
v Holešov a Elektroservis Strak-Dan k v Opav , Vrchní 43. V prodejn Importa Elektro, Dolní ul.
55 v Byst ici pod Hostýnem m žete s pr kazkou našeho Klubu získat 5% slevu na všechny druhy
zboží. Samoz ejmá je pro leny Klubu sleva na kazety Písni ek z Radia Proglas a další v ci… (mén
p íjemná zpráva je ta, že v Brn byla z technických d vod zrušena restaurace M-klub, kde m li
d íve naši lenové slevu.)
Zván je každý, kdykoliv, v jakékoli životní situaci a bez v kového omezení do této rodiny, za kterou
a se kterou se modlíme.
-in-

Jak bylo v Proglasu
1. Jaro se nám vyda ilo krásn a nejlépe bylo na Hostýn , kde v tšina z nás
prožila v prodlouženém víkendu koncem kv tna t i dny duchovních cvi ení
v laskavé pé i otc jezuit . Pozornost se tentokrát soust edila i na po así,
nebo panovala televizní prognózou posílená obava z dešt na chystanou
ned lní pou Radia Proglas, která m la být završením našeho pobytu.
Duchovní užitek se však snoubil s radostí, protože
2. pou byla p kná a krom zhruba sedmi tisíc našich p átel se jí zú astnili i spolupatroni Evropy
svatí Cyril a Metod j, kte í provedli konkurs na pracovní místa v Proglasu, všechny nás našt stí
p ijali a na záv r si rádi p ipili medovinou.
3. K jarním zprávám nutn pat í dementi: poté, co se v minulém bulletinu objevila trochu indiskrétní
novinka o zásnubách Milana Tesa e s Helenkou, za aly se k nám i k Bíz m hrnout dotazy, kdy bude
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svatba. Proto pozor: u Tesa se sice schyluje k veselce, nikoli však Milana s Helenkou Bízovou
z ejkovic, nýbrž s Helenkou Šelbickou z Královopolských Vážan. Helenka Bízová k tomu
podotkla, že ona by s Milanem ze zásadních d vod svatbu m t nemohla, protože Milan nemá rád
ani dechovku, ani cimbálku. “Mosí um t zazpívat, esli chce k nám chodívat!” ekla Bízová doslova.
4. Zpívat sa mosí um t a n kte í v Proglasu to v dí dob e natolik, že založili
folklórní sekci pracovník rádia. Zájemci se drali o lenství, museli se však
podrobit p ísnému testu (sestavila jej Helenka Bízová za pomoci technika Jirky
Fadrného). Usp li všichni a na první sch zi vzty ili samou radostí máj ze
starého smetáku, p ikrášleného ozdobami vesm s vlastnoru ními. (Nejv tší
úsp ch sklidila slupka od banánu, která se v našich kon inách vyskytuje na
májích jen vzácn ). Kdo se na první sch zku dostavit nemohli, ho ce litovali a
te jim nezbývá než spoléhat na benevolenci komise v p íštím kole p ijímacího
ízení.
5. Milan Tesa (který, jak známo, nemá rád folklór a neumí zpívat - umí však tan it!) se komisi
nepodbízel a založil pro jistotu antifolklórní sekci, jejímž p edsedou se ihned sám jmenoval. lenem
se m že stát každý, dokonce i bez vstupní léka ské prohlídky.
6. Není zatím známo, ke které sekci se p ikloní Irena Novotná, jisté však je, že
v budoucnu ji ekají velké úkoly: zaškoluje se do role moderátorky. Honza
Hanák se totiž vrací do Olomouce pokra ovat v teologických studiích a
Johanku Adrianu R ži kovou eká v nejbližších dvou letech povolání maminky
- budou nám tedy dva hlasy chyb t a Irena se pokusí nahradit jeden z nich.
7. Ani druhý hlasový part nez stane našt stí neobsazen, protože se nám po
ukon ení studií na Univerzit Palackého v Olomouci vrátila staro-nová
hlasatelka Ivka Pejchalová. Slibuje, že se uplatní nejen p ed mikrofonem, nýbrž
i u po íta e p i sestavování pozvánek a drobných zpráv a sou asn jako p íležitostná uklíze ka, která
v Proglasu již n kolik m síc schází.
8. erven prob hl nejen ve znamení promocí (krom Lucie promovala i Iva Pejchalová), nýbrž byl i
asem cest a r zných návšt v. U p íležitosti blaho e ení t í nových sv tc , zejména pak brn nské
roda ky Heleny Restituty Kafkové odcestovala naše pražská kolegyn Michaela Freiová spolu
s Katkou Li kovou a technickým pracovníkem i šoférem v jedné osob Jardou erným do Vídn ,
aby se za nás všechny slavnosti zú astnili a nato ili n kolik d ležitých rozhovor . Vrátili se utýráni
vedrem (dvacátý erven byl mimo ádn parný), ale napln ni dojmy a s magnetofonem plným
zajímavých úlovk , o n ž se pr b žn s vámi všemi pod líme.
9. Zajímavých p t dní v Portugalsku prožili koncem ervna otec Martin s bratrem Martinem
(Šmídkem). Na pozvání a náklady Evropského sdružení k es anských rádií se zú astnili mezinárodní
konference, jež se každoro n koná st ídav ve východní a západní Evrop . Ta letošní byla svolána
do Fatimy a stala se p íležitostí k vým n zkušeností mezi p ibližn padesáti delegáty z Evropy i
hosty z Afriky.
10. Poslední ohlédnutí pat í vzácné návšt v z Prahy: morální teolog a legendární postava eské
katolické církve ThDr. Oto Mádr pro nás v ervnu pronesl p ednášku na téma etika noviná ské
práce, v diskusi odpov d l na adu otázek a sloužil pro nás s otcem Martinem mši svatou. Díky!
MaBla

Zprávy ze sportovní redakce
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Radio Proglas se v sobotu 20. ervna
zú ast-nilo turnaje v malé kopané o
Pohár rádia Krokodýl. Do boj
nastoupila tato reprezenta ní devítka:
Prokop Zahrádka, Pavel Chaloupka
(oba p íslužbáci), Dušan Baur
(moderátor), Milan Šoba (moderátor
a sportovní redaktor), a
spolupracovníci sportovní redakce Adam Bardún (Ratíškovice), Petr B ezina (Nemojany - p ísp vky
z Drnovic), Tomáš Kucha (Ústí u Hranic - p ísp vky z Hranic), Pavel Šoba (Brno-Bystrc p ísp vky z Brna) a Libor Pechá ek (Krom íž - p ísp vky z Krom íže a Zlína). Ve skupin jsme
bohužel postupn prohráli s eským rozhlasem 1:8, když jedinou branku vst elil Pavel Šoba,
s rádiem Krokodýl 0:4 a s restaurací U kormidla "B" vysoko 2:12. V tomto zápase byli za Radio
Proglas st elecky úsp šní op t Pavel Šoba a Adam Bardún. Naši branku hájil ve dvou zápasech
skv le Pavel Chaloupka.
Došlo k výrazným zm nám v programovém schématu a nevyhnuly se ani sportovní redakci. V rámci
v tší aktuálnosti se ruší Sportovní p tadvacítka (vysílaná vždy v pond lí od 19:00 a v úterý od
15:15) a "p etransformuje se" do každodenního desetiminutového po adu s názvem Sport Echo. Ten
budeme vysílat sedm dní v týdnu vždy od 16:20 a podobn jako v p tadvacítce v ní budeme reagovat
reportážemi, rozhovory a komentá i na sportovní d ní ponejvíce p edchozího dne. Jak asi sami
uznáte, jde o zm nu významnou a proto i asov náro nou. Rozhodn není v silách jednoho lov ka
být všude tam, kde se n co sportovního d je, a tak je pro mne nutné (a ve stejné mí e pot šující)
spolupracovat s dobrovolnými p isp vateli. Jejich sí se již rozší ila, ale mohlo by nás být ješt víc.
Stále je ješt mnoho míst a obcí, kde se hraje dobrý fotbal (od 1. ligy po divize) a dobrý hokej (od
extraligy po 2. ligu). Práv na místní kopanou a lední hokej se z p evážné v tšiny zam ujeme a
leckde žádného zpravodaje dosud nemáme - namátkou jmenuji - Praha, Ostrava, Plze , Liberec, ale i
Napajedla, Vsetín, Šumperk, Dolní Kounice apod. Pokud byste m li zájem stát se tím, co t eba d lá
nap . Hubert Weczerek z Krava í (asi minutové telefonáty po zápasech) a další, neváhejte a
kontaktujte sportovní redakci, kde se m žete blíže informovat, co by taková spolupráce obsahovala.
M žete použít i internetovou adresu sport@proglas.cz
Krom transformace Sportovní p tadvacítky na Sport Echo (každý den v 16:20) se áste n m ní i
doba pravidelného ve erního sportovního zpravodajství. Bude vysíláno jako dosud od 21:30
s výjimkou soboty, kdy je uslyšíte ve 22:15.
Milan Šoba

Effatha, aneb jak se otev el “ ervený kostel” pro ve ejnost
O tom, že má evangelický kostel na nám stí Jana Amose Komenského v Brn výbornou akustiku, se
mohli p esv d it jeho návšt vníci p i t ech koncertech letošního ro níku Effathy.
Stejn jako u p edešlých dvou ro ník byly i letos koncerty spojeny s recitací žalm (jeden ve er
v podání Danky Františka Holubové). Navíc byl cyklus poprvé provázen výstavou prací brn nského
fotografa Petra Barana. Koncerty po ádalo Radio Proglas spole n s rádiem TWR.
Poslucha i m li možnost vyslechnout tvorbu sborovou, a to od malých t les jako je
Madrigal quintet Brno až po velké sbory. K slyšení byla i hudba instrumentální.
Trubka s varhanami dala kostelu pat i ný lesk, Collegium Musicum Brno vneslo stejn
jako sbor Rastislav duchovní atmosféru a dív í sbor Moodyho biblického institutu
z Chicaga, který poslucha e ob as obklopil tak ka ze všech stran, vnesl nad ji, že
vážná a duchovní hudba není jen pro staré a upjaté lidi. Jejich spontánní projev
dopln ný hrou na zvonky a zvone ky si zcela získal všechny poslucha e v zapln ném
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kostele.
Pokud jste nem li št stí být p i tom, nev šte hlavu. Již nyní se p ipravuje další ro ník, o kterém vás
budeme prost ednictvím Proglasu informovat. A pokud jste z daleka a víte, že se do Brna
nedostanete ani p íští rok, nebu te smutní. St ípky koncertu zazní i v našem vysílání v po adech
v novaných duchovní hudb .
A máte se v ru na co t šit!
Klára Beránková

Fata Morgána
Nové programové schéma se dotklo i po adu o v d a technice Fata Morgána, od
prvního srpna totiž vysíláme jeho premiéru ve st edu v 16:30 a opakování je
v sobotu v 8:45. Na po adu spolupracují Tomáš a Katka P ibylovi, Martin
Tomášek, Zbyn k eška a Lucie áslavská, Ji í B žek, Maruška Hamplová a
mnozí další. Mezi asto p ispívající fatamorganisty pat í i Bohumil Brodský zvaný
Bob. Položil jsem mu n kolik všete ných otázek.
Bobe, kdy ses za al zajímat o v du a techniku?
Bohužel již v asném mládí. Ve svých t ech letech jsem rozmontoval koncovku š ry od vysava e
v dob , kdy maminka vysávala. Dodnes mám na prst jizvu od vzniklého oblouku. V šesté t íd jsem
si postavil krystalku (pokud ješt dnes n kdo ví, co to bylo), pak jednolampovku (tedy jako rádio víte ješt , co to byly lampy-elektronky?) no a tak to šlo se mnou z kopce dál.
Kolik po ad Faty Morgány jsi vytvo il a na jaká témata?
Pokud se podívám do svého archívu, tak je t ch p ísp vk , se kterými jsem otravoval dobrý vkus
poslucha , n co p es 60. ást z nich jsou celé po ady, n které jen p lka, druhou dopsal n kdo jiný
na zajímav jší téma, v tšinou Maruška Hamplová. V tématech se držím techniky, elekt iny, fyziky,
oblíbenou mám astronomii a kosmonautiku.
Jak postupuješ p i tvorb scéná e pro Fatu Morgánu?
Bohužel (již podruhé), p istupuji ke všem témat m zu iv tv r ím zp sobem, ímž pochopiteln
v tšinou zni ím p vodní dobrou myšlenku autora materiálu, ze kterého erpám. Pokud možno se
pokouším do toho vnést vlastní úvahy a souvislosti s jinými v cmi. Základem je najít téma, kterému
bych trochu rozum l (aspo aby to tak na první pohled vypadalo) a k tomu najít n jakou literaturu.
V tšinou si nap ed napíšu bez ladu a skladu seznam všech zajímavostí na dané téma (i vazby na jiná
témata). Pak se pokusím napsat (zcela zbyte n ) osnovu. Za nu psát a ono už to n kam sm uje
samo, v tšinou ne podle té osnovy.
Jaký objev ve v d , z uplynulých let, považuješ za významný?
Z posledních let se naprosto neodvažuji tohle ur it. N kdy na vysoké škole (tedy v šedesátých
létech) jsem se setkal s lánkem, který popisoval nejp evratn jší objevy v minulém století, a
konstatoval, že první polovina tohoto století je na podobné objevy velmi slabá. Ovšem s odstupem
let se zjiš uje, že to v tomto století není tak špatné - jenže ocenit hodnotu objevu se dá až po mnoha
letech. Sám, jakožto po íta ník, považuji po íta e za zcela historicky p evratnou záležitost pro
lidstvo. Ovšem i tady je zajímavost: matematická teorie tzv. Boolovy algebry byla více než 100 let
jen matematickou h í kou, dnes je to základ po íta .
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O kterém technickém vynálezu si myslíš, že ti nejvíc pomáhá?
Slovo po íta mne svrbí na jazyku, ale jak by k tomu p išly t eba brýle? Nebo
“oby ejný” zip (tuším esky zdrhovadlo) na bund - to je vy-nález, nad jehož
jednoduchostí a genialitou z stávám stát v úct . A mnoho podobných.
V nedávné dob jsi navštívil Anglii a podíval ses k Lochnesskému jezeru. Myslíš si, že tamn jší
nestv ra má n jaký reálný základ?
Podobn jako UFO. Vylou it se to nedá. Existují problematická
sv dectví, existují ješt problemati t jší rozmazané fotky. Podrobný
pr zkum nic nenašel. I výletní lo má na palub echolot
(ultrazvukový radar m ící hloubku, jsou na n m zaznamenávány i
v tší ryby) - ale ani ten Lochnesku neobjevil. Ovšem totální zánik
Lochnesky by mohl nep ízniv ovlivnit turistiku. Proto se stále
opakuje, že jezero bylo kdysi spojeno s mo em, že p i dávném
zvednutí dna v n m mohli z stat uzav ení dávní mo ští živo ichové..., tak si vyberte. Ale zato
Lochneska na vás kouká z každého výkladu. A to by snad byla škoda, kdyby nekoukala.
Bob + Agi

Listárna
T šíme se na vaše dopisy, pozdravy a lístky. Napište nám o svých zážitcích z cest, prázdnin,
dovolených, dobrodružství. Z nejhez ích pohled ud láme nást nku. Schváln , kdo pošle pozdrav
z nejvzdálen jšího místa?
-in-

Vysíla e FM a satelit
Milí p átelé, nepropadejte panice, na p íjmu signálu Radia Proglas na
velmi krátkých vlnách (pásmo FM) se nic nem ní. Ze všech rádií, ze
kterých nás slyšíte dnes, nás budete sly-šet i nadále. Stále budeme ší it
náš program skrze t i pozemní vysíla e - Svatý Hostýn 90,6 MHz,
Prad d 93,3 MHz a Brno 107,5 MHz.
Naše pozemské vysíla e navíc doplní od 1. srpna vysílání ze satelitu
Kopernikus 2 zachytitelné na celém území eské republiky. Družicové
vysílání bude možné využít nap íklad k dalšímu ší ení našeho Radia
Proglas v televizních kabelových sítích, nebo k vytvo ení malých i
v tších rozvod s reproduktory.
K individuálnímu p íjmu z družice Kopernikus je nutný speciální digitální satelitní p ijíma
(digitální box). Pozor, neple te si tento p ístroj s b žnými p ijíma i FM s digitálním lad ním
kmito tu. Ty bývají také v technické hantýrce ozna ovány jako digitální p ijíma e, ale jsou ur eny
pro pásmo FM (87-108 MHz).
Ze satelitu Kopernikus 2 vysílá Radio Proglas nekódovan . Pro zájemce, kte í digitální satelitní
p ijíma vlastní, nebo uvažují o jeho koupi budou zajímavé následující údaje pro nastavení paraboly
a digitálního boxu:
pozice družice Kopernikus 2: 28,5 stupn východní délky; transpondér A1
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pr m r parabolické antény: západ R 60cm, východ R 80cm
p enosová norma : MPEG2 - nekódováno
kmito et: pásmo Ku; 11,477 GHz
polarizace : horizontální
FEC (Viterbiho pom r): 3/4
symbolová rychlost: 30 000 Msymb/s
Pro individuální p íjem Radia Proglas z družice Kopernikus byly vyzkoušeny n které digitální boxy
(digitální satelitní p ijíma e). Zatím nejvýhodn jší jsou boxy Philips, protože umož ují i tzv.
"podmín ný p ístup", což je p íjem zakódovaných signál (vysílání televize T1, T2, Prima,
Galaxie). Takovým p ijíma- em byl nap íklad INS610. Místo tohoto typu bude nyní dodáván
technicky pokro ilejší a levn jší model DSB3911 (asi 25000 K ). Otestovali jsme také boxy Nokia
Mediamaster 9200S, Nokia Mediamaster 9600S. Jejich nevýhodou je, že pro p íjem jiných
zakódovaných signál je pot eba boxy navíc vybavit kartou pro podmín ný p ístup, tak zvaným CA
modulem.
Dotazy týkající se p íjmu Radia Proglas vám rádi zodpovíme, sta í jen napsat nebo zatelefonovat. A
už budete "chytat" Radio Proglas jakkoli, p ejeme vám nerušený a p íjemný poslech našich po ad .
Agi

Redakce pro mládež
S rozší ením vysílacího asu na 23 hodin vznikl znenadání prostor. A protože
pro d ti, pro maminky, pro dosp lé i pro naše d de ky a babi ky už po ady
v našem radiu máme, rozhodli jsme se uko istit tento as pro mládež. Díky
tomu m žete slyšet hned dva nové po ady.
Ten první možná znáte, protože už se pustil do sv ta na zkušenou. Je to "No ní cukrárna" - no ní
proud písni ek s rozpustilým povídáním hned dvou ponocujících moderátor . Nové v n m bude
pouze to, že se o hodinu protáhne (doufáme, že ke spokojenosti všech mlsných bdících). K posezení
v No ní cukrár-n vás tedy zveme každou st edu od 23.00 až do 1.00 hodiny ranní.
Druhý teprve eká na svou premiéru. V úterý 4. srpna ve er v 19.10 se p ihlásí
po ad s pracovním názvem "Do života". V n m uslyšíte povídání se
zajímavými lidmi i o nich, o život kolem vás, jak ho možná neznáte, hezké
písni ky a doufáme i legraci. Možná uslyšíte své ka-marády nebo dokonce
sami sebe. Moc už se na vás t ší Dana František Holubová, Radek zvaný
Habža, Ren a B lunková a spousta dalších.
D. Fr. H. zvaná Holubice

Telefony
Prosíme všechny volající, aby se nelekali, když od 1. srpna 1998 p i telefonátu do živého vysílání
uslyší sv j hlas z rádia s mírným zpožd ním. P i telefonátech do Vzkaz , Proglasa, Barvínku,
Živého r žence atd., je nejlépe mít radiop ijíma vypnutý.
-in-

Novinky z “hudební kabinky”
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Inspirován šéfredaktorkou MaBlou rozhodl se autor následujících ádk vyp j it si od ní název
pravidelné rubriky a upravit si jej k podob své. V Novinkách z “hudební kabinky” se bude hovo it
pouze o té hudb , kterou m žeme nazývat populární, moderní, nonartificiální i “ne-vážná + nelidová”. (Komentá e ke zbývajícím žánr m ponechám kolegyním Klá e Beránkové a Helen
Bízové.) Co je tedy v té “naší” ásti programu Radia Proglas nového? t te (a potom hlavn
poslouchejte):
Tak samoz ejm se poda ilo sehnat p knou adu hudebních interpret a znalc do po adu Jak se vám
líbí. Vedle toho už druhý seriál pro Radio Proglas p ipravoval Pavel Šafa ík. Tento hudební
publicista a pam tník (prý po Kapitánu Kidovi druhý nejstarší folka v republice) - a v neposlední
ad náš KaPr - vás provázel po celé první pololetí jednou m sí n cestami Pozapomenutého folku.
P edevším návšt vníci dávných Port m li možnost zavzpomínat a zazpívat si se skupinami, o kterých
z dnešní nejmladší poslucha ské generaci už nikdo neví.

gospelech.

Dalším jménem, které byste si mohli zapamatovat, je Irena P ibylová. Tato
odbornice na akustickou hudbu z p evážn anglosaské oblasti sbírá
materiály ke svým po ad m p ímo ve Spojených státech a její hudební
archiv je opravdu bohatý. B hem ervence a srpna se s jejími po ady
setkáváte jednou za trnáct dní v rámci Slyšte, lidé! a vždy se v nich n co
dozvíte n co zajímavého o americké duchovní hudb : spirituálech a

Do t etice jméno, které se také za íná zapisovat do pov domí poslucha : Vašek Brázda se sice
hudbou nezabývá profesionáln , ale kontakty má také zna né. Je oficiálním eským zástupcem
organizace na podporu acapellové hudby CASA, což obnáší jediné: zastávat se hudebních skupin,
které nepoužívají hudební nástroje, a naopak všemožn brojit proti skupinám, které si nástroje
používat dovolí. Radio Proglas nejen že zásobuje jinak nesehnatelnými nahrávkami sv tových
acapellových skupin, ale p ipravuje pro nás jednou za trnáct dní
po ad o acapellové hudb . A - capella. Kdy ho budete od srpna slýchat? Pro t te si nové vysílací
schéma. Jist na n j narazíte.
S asopisem Folk & country spolupracuje naše rádio už p kn dlouho. A tak jste se v našem vysílání
m li možnost setkat nejen s redaktorem Ji ím moravským Brabcem, který nás navštívil už
pon kolikáté, ale (také už podruhé) i s šéf-redaktorem Michalem Juppem Kone ným. Oplátkou za
poskytnutý prostor se v ervnovém ísle asopisu objevil lánek o Radiu Proglas, který fanynky jist
vyhledají už kv li fotografii Radka Habán .
A poznámka na záv r: n které hudební po ady natá íme ve studiu Benjamin (Hitparádu, Slyšte lidé!,
n které rozhovory). Rozhovory s více hosty se to í ve velkém studiu Goliáš. A kone n “živé”
rozhovory se odehrávají bu ve studiu Maria, nebo p ímo v režii Gabriel. A to nepo ítám ob asnou
pomoc pražského studia Kristián. Tak vlastn nevím, co jsem tou “hudební kabinkou” vlastn
myslel.
Milan Tesa

Vzh ru do Mohelnice
Ve zpravodaji íslo 6 jste se mohli do íst n co málo o písni kovém festivalu Mohelnický Dostavník.
V záv ru lánku jsem si dovolila vás pozvat na dostavení ko v Mohelnici i letos. A koho že
v Mohelnici na scén Radia Proglas uslyšíte? T ší se na vás Jirka Fadrný a jeho folková skupina
Svítání. Ani letos nebude chyb t Petr Pololáník se svou kytarou. Vyst ídá jej folková skupina Med
ART (d íve Pramínek) a ukon í Cimbál Classic se svým hostem Slávkem Janouškem. Moderovat
bude .., no kdo jiný než Milan Tesa !? Scéna Radia Proglas za ne po ned lní bohoslužb , kterou
bude celebrovat otec Martin Holík. Jste-li zblízka nebo máte-li poslední srpnový víkend cestu kolem
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Mohelnice, p ij te na mši pod širým nebem a zaposlouchejte se spolu s námi do hezkých písni ek:
28.-30.8.98 na 24. ro níku Mohelnického Dostavníku!
Alice Františka Paukertová
Zpravodaj Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informa ní zpravodaj pro leny
Klubu p átel Radia Proglas. Toto 9. íslo vyšlo 11. ervence 1998. Redakce: Irena Novotná, Agi a
kolektiv Radia Proglas. Ilustrace Irena Novotná.
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