Zpravodaj Radia Proglas č. 37
bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, jaro – léto 2007
+ příloha bulletinu přátel klubu Telepace a Televize Noe

O zvláštnosti tohoto Zpravodaje
Tento Zpravodaj vám, milí čtenáři,
milé čtenářky, přináší vlastně dva
Zpravodaje v jednom. To je důvod
k mé omluvě vám, kteří se orientujete pouze na Proglas a jiné médium
neupřednostňujete. Snad je to také
důvod k potěšení vám, kteří máte
radost, že vzniklo médium další,
sesterská televize Noe. Nepochybuji, že by vznikla daleko dříve,
kdyby to technologie a zejména ﬁnanční náklady
umožňovaly. Že to byl bláhový nápad? Možná.
Ale popravdě: Televize – proč ne? Že bychom
neměli co říci, co ukázat, co zprostředkovat, se
nebojím. Protože je provoz Proglasu střízlivý, ale
stabilizovaný – a do této stability rostl mnoho let
– trouﬂi jsme si riskovat – a nabídnout jeho logické
pokračování vedoucí k doplnění vějíře médií,
která vám chtějí pomáhat k dobrému životu.
Odborně se tomu říká portfolio: máme k dispozici
tištěné prostředky, noviny, časopisy, mnohá knižní
nakladatelství. Slouží nám rozhlas veřejnoprávní
s mnoha dobrými programy; máme Proglas, který
je „náš“. Televize je sice drahá, ale jistě historicky
nejlevnější, jak kdy mohla být. Zlevňování a pokrok technologií navíc i dále pokračují. Pravda,
na straně televizního příjmu je nutné se vyrovnat
s pořízením jakýchsi krabiček nebo nastavením
talíře na oblohu; to se ale dá zvládnout, viďte?
Na straně tvůrců je třeba se „přetrhnout“, aby
byl program pestrý, zajímavý, takový, který se
na kdejakém televizním kanálu neobjeví; k tomu

můžeme všichni přispět v dobré míře.
Samozřejmě se věc neobejde bez dobře
rozpočítaných příjmů podložených modlitbou a doplněných radami moudrých.
To všechno už se stalo, takže mnozí
máte už rok možnost Tv Noe sledovat.
Proglas se zas více otevřel zahraniční
spolupráci skrze slovenské křesťanské
rádio Lumen. Potřebujeme se a máme se
navzájem rádi, proto také umíme podnikat společné projekty a pořádat setkání. Na rozhlasové pouti rádia Lumen jsem byl nedávno.
Na sedmnáct tisíc slovenských poutníků putovalo
do chrámu Božího milosrdenství v polském Krakově; velmi působivé. Že bychom kvantitu my
na Moravě a zejména v Čechách doháněli alespoň
kvalitou? Odpovídám s úsměvem: Nevím. Vím
ale, že tu jsou moderní sdělovací prostředky, že
vznikly díky nadšení několika lidí, zcela v souladu
s myšlením svatých Cyrila a Metoděje, Jana Pavla II. a mnohých dalších vynikajících osobností.
Byly a jsou „odpracovávány“ pro větší Boží slávu.
Ty prostředky jsou tu, a jsou nabídkou i pobídkou.
Udělejte něco pro sebe, pro své děti i pro své spoluobčany: Udržujte a podporujte tato svá média, přinesou vám za to poučení, povzbuzení, rozptýlení,
humor a vědomí společenství. A to není málo.
Všechny jakkoli angažované ve věcech Televize Noe a Radia Proglas pozdravuji, moc vám
děkuji a vyprošuji vám i všem vašim Boží požehnání.
o. Martin z Proglasu a z Noe

Vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Děkujeme!
Nadační fond Radia Proglas – 4200043003/6800
Jako variabilní symbol uveďte prosím své členské Klubu přátel Radia Proglas nebo rodné číslo.

Novinky

Gándí) po mnohaleté náročné službě omezil své
působení v rádiu na programátorské práce, které
jsou jeho původní profesí. Kdo z vás by ostatně
měl nervy na to, aby déle než deset let ručil za ﬁnanční rovnováhu tělesa, jako je Proglas?

► Od posledního, podzimního čísla Zpravodaje se
nám bohužel nikdo neoženil ani neprovdal – patrně
proto, že nevěsty se dnes většinou oblékají velmi
lehoučce (až se lidé v kostele kolikrát nestačí divit)
a přes zimu by jim bylo přece jenom chladno.

► Takovou odvážnou osobu jsme však zásluhou Gándího přece jen sehnali, a to ještě dříve,
než emigroval ke svým počítačům. Jmenuje se
Pavlína Janošková, je maminkou takhle velkého
synka a počítání peněz jí jde od ruky jedna radost.
(Krásná dovednost, pravda.)

► Křtiny jsme slavili na velikonoční neděli v Brně-Zábrdovicích, kde žije Danka Pilchová s manželem Honzou. Křestním patronem malého Janíčka
je svatý Jan Křtitel, za kmotra šel
Igor Dostálek.
► Staré latinské přísloví praví,
že časy se mění a my se měníme
s nimi. Platí to i o složení našich
zaměstnanců – poslední půlrok přinesl dosti zásadní změny, posuďte
sami:
► Lucie Endlicherová odešla již
v lednu rozmnožit skupinu našich
přátel z TWR. V jejich rádiu připravuje především rozhovory, tentokrát
pro dospělé posluchače.
► Pro naši redakci dětského vysílání jsme získali na částečný úvazek
Luďka Strašáka, vzděláním přírodovědce, který má ovšem dlouhodobou zkušenost s prací pro děti.
Rozhovor s novým kolegou přinášíme na straně 4.

▲ Markéta Jetelová

▲ Vojtěch Macek

► Určité proměny nastaly i v našich regionálních studiích. Za Petra
Polehlu, který nyní učí na univerzitě v Hradci Králové latinu, protože se mu při práci s našimi
počítači velice horšil zrak, přišel
Ing. Vojtěch Macek, jinak velmi
vytížený sekretář otce biskupa
Duky. Vojtu jste už jistě slyšeli
ve zprávách z královéhradecké
diecéze, a bude-li nám štěstí přát,
dočkáme se brzy ve studiu Vojtěch
i nového externího spolupracovníka z řad kněží.
► Velkou radost máme z Markéty
Šindelářové, která v půli června
přechází ze studia Radim do české
redakce vatikánského rozhlasu na
roční zástup. Šťastnou cestu!

► Pavel Kabzan z ostravského studia Hedvika
dovršil důchodový věk a rád by si trochu odpočinul. Nehodlá nás sice opustit, přece jen však
omezil svůj úvazek, a hledáme proto způsob, jak
chybějící síly v Ostravě nahradit. Děkuji proto
všem, kteří na nás v modlitbě pamatují, abychom
všechno zvládli a aby se noví kolegové zapracovali k radosti naší, vaší i otce Martina, který i tak
má starostí nad hlavu. A aby ta naše práce sloužila
ke cti a slávě Boží, viďte?
Marie Blažková

► Skupinu hlasatelů nově posílila Markéta Jetelová, původně učitelka a následně zaměstnankyně
Městského divadla Brno. Doma se s manželem
stará o dvě děti, v Proglasu kromě moderování pečlivě chystá přehledy pořadů. Zatím prý se jí u nás
po škole ani po divadle nestýská, bravo!
► Zástupce ředitele a hlavní ekonom Martin
Šmídek (posluchačům známý též jako bratr Martin,
pro nás však díky asketickému zjevu zásadně
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Bohoslužby na vlnách
Proglasu

Jednou z nejživějších brněnských farností je
Sv. Tomáš. Z tohoto kostela přenášíme nedělní mše
sv. vždy čtvrtou neděli v měsíci, také v 9 hodin.
Střídají se zde P. Petr Vrbacký a P. Josef Rybecký.
Sv. Tomáše jsme také několikrát využili o loňských
Vánocích a letošních Velikonocích.
V minulém roce jsme se rozhodli zahájit
také přenosy z Čech. Naše volba padla na baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
u Příbrami. Toto krásné a významné poutní místo
prošlo rekonstrukcí, přenosy tudíž po několik
měsíců nebyly možné. Spojení se nám naštěstí

V úterý (až na výjimky) přenášíme bohoslužbu v 18 hodin přímo z Radia Proglas,
z jednoho z našich studií. Slouží ji ředitel Proglasu,
otec Martin Holík. Při těchto úterních mších pamatujeme na jednotlivé skupiny posluchačů – první
úterý v měsíci je mše sloužena za zemřelé posluchače, přátele Proglasu, druhé úterý za nemocné
a o třetím úterku pamatujeme vůbec na všechny
posluchače.
V tomto akademickém neboli
školním roce přicházejí do našeho
rádia jednou měsíčně studenti
brněnských vysokých škol. Vždy
čtvrté úterý v měsíci patří mše
sv. v 18 hodin právě jim; slouží
brněnský studentský kaplan, jezuita P. Josef Stuchlý.
Posluchače z Brna a blízkého okolí zveme přímo k účasti
na mši v našem studiu. Mohou-li
a chtějí-li, rádi je u nás přivítáme;
čekáme je v úterý nejpozději
v 17.40.
▲ Studentskou mši doprovází schola brněnských vysokoškoláků
V dalších dnech přenášíme
bohoslužby z různých kostelů na různých mís- podařilo obnovit, letos poprvé jsme vysílali mši
tech Čech a Moravy. Samozřejmě nejblíže je nám sv. ze Svaté Hory v neděli 18. března v 9 hodin.
brněnský kostel sv. Augustina, odkud vysíláme Do budoucna počítáme s pravidelnými přenosy
mši sv. každý čtvrtek a také první pátek v měsíci, na třetí neděli v měsíci. Na Svaté Hoře jsme se také
rovněž v 18 hodin. Sv. Augustinu také patří jedna sešli se svými přáteli a posluchači na tradiční pouti
z nedělních bohoslužeb měsíčně, a to v 9 hodin. Radia Proglas v neděli 20. května.
Mše sv. zde slouží P. Pavel Šenkyřík.
V průběhu roku se snažíme zařazovat i mimoOstatní pátky patří kostelu sv. Jakuba Star- řádné přenosy z jiných míst. Někdy využíváme
šího v Kostelci na Hané a tamnímu faráři, spolupráce s televizí NOE, jako např. loni na 4. adP. Janu Machovi. I z Kostelce přenášíme jednou ventní neděli nebo při přenosech mší Svatého otce
měsíčně nedělní mši sv., a to po prvním pátku na jeho apoštolských cestách. Vlastními silami
v měsíci v 9 hodin.
jsme také o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje realiKostelec na Hané leží v olomoucké arci- zovali přenos řeckokatolické liturgie z velehradské
diecézi, která vydala a používá rozšířený kan- baziliky. Při příležitosti Roku brněnské diecéze
cionál. Může se proto stát, že při přenosu plánujeme přenos poutní mše sv. z brněnské katedz Kostelce uslyšíte píseň, kterou marně hledáte rály sv. Petra a Pavla.
v kancionálech jiných diecézí. Berte to prosím jako
Zdeněk Drštka
příležitost naučit se něco nového.
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Zeptali jsme se

?

??

Luďka Strašáka, nového kolegy
z redakce vysílání pro děti a mládež

? Jak ses vlastně ocitl

?
?

v Proglasu?
 Nebylo to tak těžké, trolejbusem 39 na konečnou a potom to bylo už jen pár kroků. Bylo to tak,
že mezi mé kamarády patří i redaktor Proglasu
Zdeněk Drštka. Ten mi při jednom setkání pověděl, že rádio shání člověka do dětské redakce,
a jestli bych to nechtěl zkusit. Protože mě práce
s dětmi bavila – a pořád ještě baví – a vidím v
ní značnou tvůrčí svobodu, zkusil jsem to, a hle,
jsem tady.

ve farnosti Jinošov, působím v chrámovém sboru.
Dále vystupuji s hudební skupinou Soumrak, která
hraje žánrově nezařaditelnou hudbu inspirovanou
biblickými texty, a účinkuji v divadelním souboru
Spojené farnosti, se kterým jsme nacvičili už několik divácky úspěšných her a muzikálů. A kromě
toho občas poslouchám i Radio Proglas.

? A co děláš přednostně pro děti?
 Naše farnost je na děti bohatá a já s nimi pracuji
už téměř dvacet roků. Máme pravidelná setkávání,
při kterých hrajeme hry a zpíváme – tzv. Špunt
band, chystáme pro děti z farnosti a okolí různá
soutěžní odpoledne, večery a také dvakrát do roka
pravidelné tábory.

? Jaká je tvá původní profese a čím se

ve skutečnosti živíš? (Poněvadž s tím
polovičním úvazkem v Proglasu bys
pochopitelně rodinu neuživil, že.)
 Mou původní a stále i současnou
profesí je věda. Mám vystudovánu
fyziku a biofyziku a pracuji v Biofyzikálním ústavu Akademie věd. Mám
relativně široké spektrum výzkumu.
Pracuji na vlivu elektromagnetických
vln na organismy (zjednodušeně řečeno
– škodí našemu zdraví mobily?), dělám
cytometrická (jsou chromozomy a jiné
látky v buněčném jádru tam, kde mají
být?) a jiná měření.

? A když jsme u tvé rodiny: můžeš nám

▲ Luděk Strašák s manželkou Jarmilou a synem Tomášem

ji a svůj domov představit?
 Už pátý rok žiji se svou ženou Jarmilou, doma
se na mě těší ještě tříapůlletý Tomáš a půlroční
Anička. Bydlíme ve Zbraslavi. Když se někdy říká
Brno u Zbraslavi, je to ta Zbraslav (zhruba 250 km
na východ od Plzně nebo asi 110 km jižně od Lanškrouna).

? Jaké máš v Proglasu plány, co všechno bys chtěl

do vysílání zařadit?
 Chtěl bych dosáhnout toho, aby se posluchači
našeho rádia těšili na úder úterní 16. hodiny a s radostí v tu dobu ladili naši stanici. Rád bych více
využíval možnosti internetu pro představování
našeho vysílání a udělal z něj vyčerpávající doplněk Barvínku. Kromě toho na podzim chystám
dlouhodobou soutěž Barvínku o hodnotné ceny,
která potrvá několik měsíců a nabídne pozorným
posluchačům možnost zdravě si zasoutěžit.

? Je o tobě známo, že jsi hodně aktivní člověk. Jak

se ti to projevuje, co všechno kromě svých zaměstnání ještě děláš?
 Kromě toho, co mě živí, ještě dělám varhaníka
ve farnosti Zbraslav a dojíždějícího varhaníka
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? Můžeš nám říci také něco o Monice, kterou slý-

vytvořil internetové stránky barvinek.proglas.cz,
kde si mohou posluchači zasoutěžit, připomenout
si, co se v Barvínku odvysílalo, zazpívat si podle
not písničku z pořadu nebo si přečíst pravidla hry,
kterou v našem vysílání představujeme. A kromě
toho asi jednou za měsíc se objevuji v nedělním
biblickém kvízu pro děti Proglaso.

cháme v Barvínku?
 Velice rád. Monika Lepková je usměvavá mladá
paní, maminka dvou holčiček, Alžběty a Bereníké.
Bydlí v Kunštátě na Moravě. Vystudovala dramatickou výchovu a rozhlasový projev jí nedělá žádné
problémy. Spolupracuje na scénářích Barvínků
a má nezastupitelné místo v jeho moderování.

? Jaké je tvé největší přání?

? Co všechno můžeme slyšet v Barvínku?

 Být dostatečně vděčný a vážit si všech darů,
které nám Bůh dává, a které považujeme za samozřejmé, i když samozřejmé nejsou.

 Barvínek můžete slyšet každé úterý od 16 hodin a reprízu v sobotu v 9.30. Převzal jsem štafetu po nepřekonatelné Lucii Endlicherové, které
nemůžu konkurovat svým šarmem. Proto jsem

Marie Blažková

Proglaso se na vás těší!
uvést pro inspiraci příklady cen do soutěže,
které by byly vhodné – obrázkové samolepky,
nůžky, štětce, propisky, píšťalka, budík, sada
dopisních papírů, papírové kapesníky, korálky,
náramky, obtisky, lepicí páska, lepidlo v tubě,
papírový bloček s lepidlem, nafukovací kruh
do vody nebo polštářek, balónky, modelovací
hmota, křídy, sešity s úkoly, pohádkové sešity,
hlavolamy, kvalitní časopisy pro děti (i starší
čísla), luštěnky, hádanky pro školáky, náplasti
dětské, zpěvníky, adresáře, sešity her, fotoalba
malá, klíčenky na krk, přívěsky na klíče…
…a samozřejmě medailky na krk, růžencové prstýnky, křížky. Bohužel školní děti už
většinou neocení ani omalovánky, ani plyšáky
nebo panenky či autíčka, které putují do pořadu pro maminky s malými dětmi.
Budeme vděční, když nám s výběrem cen
a sháněním pomůžete nebo nás v našem snažení nějak podpoříte.
Za tým, který se podílí na přípravě či realizaci Proglasa, děkuje za dosavadní přízeň
všem, kdo už přispěli, a na nové výhrové přírůstky se těší
Irena Kintrová

Jak se ukázalo při čtení výsledků proglasové
posluchačské ankety, nedělní dopoledne vám,
milí posluchači, kromě účasti na bohoslužbě
hojně zpestřuje také naše biblická soutěž Proglaso.
Jsme velice rádi, protože na to, aby si
člověk osvěžil své mozkové buňky nebo nabyl
nových vědomostí, není nikdy dost starý nebo
chytré kaše přecpaný. I když, pravda, hlavními aktéry a soutěžícími jsou tu děti školního
věku, které motivuje kromě touhy po vzdělání
také radost z odvahy zavolat, chuť předvést,
co umím, a v neposlední řadě drobnost za odměnu. A tady právě leží zakopán pes, kvůli
němuž se na vás, starší fanoušky soutěže Proglaso, obracíme.
Pokud je to ve vašich silách a možnostech,
prosíme, abyste tuto soutěž podpořili kromě
modlitby také nějakou maličkostí, která dětem
školního věku může udělat radost. Pravidlem
pro výběr je cena do dvaceti korun a malá
váha, aby se výhry daly dobře posílat; oceníme i podporu poštovní – hromádku známek
na dopisy. Protože třeba nemáte právě možnost
zkoumat, co by se školákům líbilo, můžeme
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Brno 107,5 ● České Budějovice 92,3 ● Ještěd 97,9 ● Nové Hrady 107,5 ● Písek
▼ pondělí až pátek ▼
00.05

00.30
01.00
02.00

02.30
03.00

04.00
04.45
05.00
05.05
05.27
05.30
05.42
06.00
06.10
06.45
07.00
07.15
07.45
08.00
08.45
09.00
09.15
09.30

10.25
10.30
11.00
11.05
11.30
11.57
12.00

po - Folklorní okénko (R)
út - Křesťan a svět (R)
st - Oktáva (R)
čt - Duchovní vzdělávací pořad (R)
pá - Všimli jsme si (R)
út - Noční bdění s folkem
st - Noční bdění s jazzem a blues
čt - Noční bdění s etnickou hudbou
Komorní hudba
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)
Písně
po - Slyšte, lidé! (R)
út - Jak se vám líbí (R)
st - Hrajte, kapely! (R)
čt - Folklorní okénko (R)
pá - Jak se vám líbí (R)
Písničky před svítáním
Jitro s dechovkou
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Vážná hudba
Evangelium, Duchovní slovo
Zprávy
Ranní chvály
Ranní zíváček (po Proglaso - pís. zadání R)
Zprávy
Putování po krajích
Třikrát z Proglasu
Zprávy a přehled tisku
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Vážná hudba
Vysílá TWR
Dopoledne s Proglasem
po - Hudebně-zpravodajský magazín
út - Kafemlýnek
st - Magdazín
čt - Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
pá - Knihovnička Proglasu (R)
Informace o pořadech
Vonička lidových písní
Zprávy
Čtení na pokračování
Písničky před polednem
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba

12.05
13.00
13.05
13.20
13.50
14.00
14.30
15.00
15.05
15.25
15.40

16.00

16.55

17.25
17.55
18.00
18.35
19.00
19.15
20.00
20.15
20.45
21.05
21.15
21.30
22.00

22.30
22.40
23.00
23.50
23.58

Hudební siesta
Zprávy
Vzkazy (st - Tržiště)
Písničky časně odpolední
Dnešek v kalendáři
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy
Písničky pro hezké odpoledne
po - Komentář týdne (R)
(1. pá v měsíci a st + pá v postu Kříž. cesta)
Informace o pořadech
Listárna (út, čt)
po - Pořady z regionů (R)
út - Barvínek
st - Rozhlasové městečko
čt - Církve CČSH/SCEAV/Dotýkání světla (R)
pá - Všimli jsme si
po - Hitparáda Kolem se toč (R)
út - Slyšte, lidé! (R)
st - Folklorní okénko
čt - Hrajte, kapely!
pá - Oktáva
pá - A capella/Jazzový podvečer
Myšlenka na den (R)
po, st - Modlitba růžence
út, čt, pá - Mše svatá
Duchovní hudba
Večerní zíváček
Jak se vám líbí
Zprávy
Bible v liturgii
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování (R)
po - Církve CČSH/SCEAV/Dotýkání světla
út - Duchovní vzdělávací pořad
st - Pořady z regionů
čt - Pořady z regionů
pá - Pravoslavní
út, pá - Živý růženec
st - Noční cukrárna
čt - Křesťan a svět (R)
po - Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
po - Noční linka
út, pá - Duchovní hudba
čt - Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Programové schéma platí od 1. ledna 2007. Přehled pořadů najdete také na internetových stránkách www.proglas.cz, program
uveřejňuje každý týden Katolický týdeník. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku e-mailem: redakce@proglas.cz

Tábor 88,7 ● Třebíč 96,4 ● Uherský Brod 105,7 ● Velké Meziříčí 100,6

89,5 ● Praděd 93,3 ● Praha DVB-T ● Příbram 96,0 ● Svatý Hostýn 90,6
▼ sobota ▼
00.05
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.05
05.30
05.33
06.20
06.30
06.45
07.00
08.00
09.00
09.30
10.25
10.30
11.00
11.05
11.57
12.00
12.06
13.30
13.50
14.00
14.30
15.00
16.00
16.05
16.20
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.20
18.30
18.45
19.00
19.15
20.15
20.30
21.05
21.20
22.10
23.05
23.10
23.50
23.58

▼ neděle ▼

Jazz/blues
Magdazín (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů
Písničky před svítáním
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Písničky pro sobotní ráno
Evangelium, Duchovní slovo
Ranní chvály
Křesťanské písně
Radio Vatikán (záznam včerejšího
vysílání)
TWR - Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky
Barvínek (R)
Informace o pořadech
Vonička lidových písní
Zprávy
Všimli jsme si (R)
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Čtení pro děti a mládež
Tržiště - telefonická inzerce
Jak se vám líbí (R)
Zprávy
Čteme z křesťanských periodik
Informace o pořadech
Hudební listování
Pořady z regionů (R)
Písničky pro příjemný podvečer
Myšlenka na den (R)
Zprávy
Komentář týdne
Zrcadlo týdne, Za lidovou písničkou
Za lidovou písničkou
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Radio Vatikán
Modlitba růžence
Večerní chvály
Vstupenka na operu/operetu
Magdazín (R)
Informace o pořadech
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

(R) značí opakování (reprízu) pořadu

00.05
01.05
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
05.00
05.30
05.33
05.55
06.00
06.20
06.30
06.45
07.00
07.45
08.00
09.00
10.00
10.25
10.30
11.00
11.57
12.00
12.06
13.20
13.30
13.50
13.55
14.00
14.30
16.00
16.05
16.20
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.25
18.30
19.00
20.15
20.30
22.05
22.20
22.55
23.00
23.50
23.58

Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
Duchovní vzdělávací pořad (R)
Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
Komorní hudba
Písně do tmy
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Vážná hudba
Myšlenka na den
Písničky pro sváteční ráno
Informace o pořadech
Čteme z křesťanských periodik (R)
Evangelium, Duchovní slovo
Ranní chvály
Křesťanské písně
Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
Vysílá TWR
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Informace o pořadech
Duchovní vzdělávací pořad
Proglaso
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Knihovnička Proglasu
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Proglaso – písemné zadání
Nedělní pohádka
Blahopřání
Zprávy
Vzkazy
Informace o pořadech
Písničky z archivu
Křesťan a svět
Pravoslavní (R)
Myšlenka na den (R)
Modlitba rodin
Proglaso – písemné zadání (R)
Večerní zíváček
Hitparáda Kolem se toč
Radio Vatikán
Koncert duchovní/vážné hudby
Večerní chvály
Písničky k usínání
Informace o pořadech
Komorní hudba
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Zprávy přebíráme z ČRo 2 – Praha, kromě vlastních zpravodajských relací ve 13.00 a 20.00

Valašské Klobouky 104,2 ● Znojmo 107,2 ● Žďár nad Sázavou 104,0

Jak se vám líbí má 11 let

hodinách, považovaných obecně za velmi příznivé
pro rozhlasové vysílání.
O pravidelné zasílání informací o chystaných
hudebních pořadech si můžete napsat na adresu
tesar@proglas.cz.
Milan Tesař

První hudební rozhovor Jak se vám líbí
měl premiéru v květnu 1996

Z oblíbeného občasníku se postupně stal deník,
který si můžete naladit každý všední den od 19.15
a každou sobotu v 15.00.
Jak se vám líbí, to je 45 minut
povídání o hudbě a s hudbou. Hosty
jsou písničkáři, zástupci kapel i celé
skupiny, instrumentalisté, pořadatelé festivalů, publicisté, vydavatelé
a další osobnosti. Hosté si mohou
vybrat mezi pouštěním hudby
z CD a živým hraním ve studiu. V pořadu se setkáte s folkem, folkrockem,
šansony, spirituály, rockem, jazzem,
bluegrassem, trampskou, keltskou
i alternativní hudbou a dalšími
▲ Desítka hudebníků kapely Los Rumberos zaplnila letos v březnu
žánry.
živým vystoupením studio Goliáš i rozhlasové přijímače.
Jako dramaturg pořadu se po celých 11 let snažím hledat kompromis mezi přáním
vás posluchačů, mezi svým vkusem a touhou předCelostátní setkání mládeže
stavovat vám to nejzajímavější, s čím se setkávám
„Jako jsem já
na festivalech, a mezi nabídkami interpretů a vymiloval vás, tak
davatelů. Všichni společně tak vytváříme pestrou
i vy se milujte
mozaiku, která mapuje stav nekomerční hudby
navzájem.“
v Česku, na Slovensku a občas i ve vzdálenějším
(Jan 13,34)
zahraničí (ve studiu jsme měli hosty z Velké Británie, Francie, Nizozemska, Irska, vysílali jsme
Takové je motto celostátního setkání mládeže,
rozhovor se senegalskou kapelou). V moderování
jež se uskuteční letos v létě v Klokotech u Tápořadů se střídám s Radkem Habáněm, Radkou
bora. Smyslem je pomoci mladým lidem nalézt
Rozkovcovou a nově (po tragické smrti Petra
inspiraci a dynamiku svého života. Program
Pololáníka) také s Luďkem Strašákem.
nabízí vzdělávací aktivity od hledání odpovědí
Z loňské rozsáhlé ankety vyplynulo, že mezi
na otázky duchovního života až po metodiku
posluchači Jak se vám líbí mírně převažují muži
práce s dětmi a mládeží. Velký důraz bude
nad ženami a lidé z měst nad venkovským publivěnován otázkám ekumenismu a evangelizace.
kem. Jedná se také o jeden z pořadů s největším
Setkání je také součástí přípravy na oslavu Svěpodílem vysokoškolsky vzdělaných posluchačů.
tových dní mládeže, které mladí lidé prožijí
Převažuje mladší publikum, ale své příznivce má
v Sydney v létě roku 2008. Letošní setkání se
Jak se vám líbí i mezi 40–60letými. A ještě jeden
koná ve dnech 13.–19. srpna 2007. Bližší inforzajímavý postřeh: Z konkurence s televizními
mace hledejte na www.tabor2007.signaly.cz.
zprávami vychází pořad Jak se vám líbí minimálně
Proglas bude u toho a vy též!
se ctí. Podle ankety nás po 19. hodině poslouchá
Helena Bízová
přibližně stejně posluchačů jako v odpoledních
8

Z redakčního stolu

připraven životní příběh hudební rodiny von Trappových s názvem S písní kolem světa. Věřím, že
si mezi těmito i mnoha dalšími pořady najdete ten
svůj, a přeji pěkný poslech.
Marie Blažková

Papež Benedikt XVI. nedávno důrazně připomněl
povinnost katolických křesťanů chránit lidský
život od samotného vzniku do přirozené smrti,
nedotknutelnost rodin a nerozlučnost manželství,
za které ovšem smí být považován pouze trvalý
svazek mezi mužem a ženou. Tento ještě donedávna samozřejmý požadavek je dnes veřejně
z mnoha stran zpochybňován a napadán, proto
redakce Radia Proglas považuje za jeden ze svých
důležitých úkolů rodinné hodnoty hájit a zprostředkovat radu nebo pomoc v různých oblastech
rodinného života. Například v pořadu Kafemlýnek
se Karolina Antlová, Adriana Růžičková i Dana
Pilchová budou vracet k nevyčerpaným tématům,
jako jsou radosti a starosti manželského soužití.
Nově hodlají zařadit i otázky týkající se náboženské výchovy v rodině.
V Magdazínech se budete moci zúčastnit virtuálních besed s možností posílat své dotazy formou
SMS odborníkům, kteří se věnují například péči
o nemocné či postižené, různým zdravotním problémům a podobným věcem. V rubrice Vítejte,
senioři opět nabídneme setkávání s hosty, kteří
rozumějí problémům dříve narozených.
Samozřejmou součástí našeho vysílání jsou
vzdělávací pořady. Letos v červenci se rozloučíme
s cyklem Katechismus katolické církve, k jehož
reprízám se hodláme později vrátit v jiných vysílacích časech. Jeho místo zaujme zcela nový pořad,
zaměřený na dějiny křesťanství ve středoevropském prostoru. Ke spolupráci a přípravě jsme
pozvali historika Jiřího Miholu z brněnské Masarykovy univerzity, v jehož společnosti se pokusíme chápat události minulé i současné v širších
souvislostech.
Pořad Knihovnička opět přinese informace
o kvalitních knižních novinkách i osvědčených
starších titulech duchovních, kulturních, naučných
i beletrických. Některé knížky vám zprostředkujeme i formou čtení na pokračování – jednou z nich
je beletrizovaný životopis svatého Františka Saleského, který jeho autorka Marie Holková nazvala
Tvář plná světla. Mezi reprízami starších čtení je

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 16. června
od 9.00 do 15.00
Přijďte se podívat na nové prostory
Proglasu a pobočku Tv Noe
na Barvičově ulici v Brně

Těšíme se na vás!
Na cestách za folklorem
Rok se s rokem sešel a na mnohých místech
Moravy, Slezska i Čech už teď pro vás připravují
rozmanité folklorní festivaly a akce. Většina festivalů počítá s návštěvou celých rodin, v programech najdete pořady pro velké i malé, krojované
průvody, spoustu muziky, lidové jarmarky i ochutnávku krajových specialit.
Proglas v roce 2007 podporuje mimo jiné Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, který se
letos koná ve dnech 21.–24. června (www.nulk.cz).
Dětská Strážnice o měsíc dříve (1.–2. června) je
spojena s misijní poutí Papežských misijních děl.
Z našeho vysílání, především z dopoledních Voniček po půl jedenácté, se budete dovídat o akcích
Folklorního sdružení České republiky, které zastřešuje více než 50 festivalů, koncertů a dalších akcí
(www.fos.cz). Nezapomeneme ani na Vojenský
umělecký soubor Ondráš a s ním na letní folklorní
večer, F scénu, která letos slaví desáté narozeniny
(21. 6. – 21. 7. v Brně, www.vusondras.cz). Jednou
za čtyři roky se v Kyjově na Hodonínsku koná
Slovácký rok. Bude letos v létě, 9.–12. srpna (více
se dozvíte na www.kyjovsko.cz).
Informace o akcích hledejte také na našich
internetových stránkách www.proglas.cz. Těším se
na viděnou nebo na slyšenou.
Helena Bízová
9

Na celosvětové síti v novém

navzájem, ale také od vás k nám. Zde bude možné
diskutovat o jednotlivých pořadech, akcích, ale
také aktuálních tématech.

Představujeme nové internetové
stránky Proglasu
V dnešní době je stále důležitější dávat o sobě vědět
všemi možnými způsoby,
elektroniku nevyjímajíc.
Vždyť díky internetu je
možné si nás naladit kdekoliv na světě. Internet
nám také dává možnost
předat vám posluchačům
informace, které se již
do vysílání nevešly.
Když jsme na podzim
roku 1996 spustili původní
internetovou prezentaci,
byli jsme první soukromé
rádio u nás. Postupem času
se z jednoduché podoby
vyklubal
plnohodnotný
portál, který si mnozí z
vás zvykli navštěvovat pro
aktuální a zajímavé informace. Dnes vám nabízíme moderní redakční systém třetí generace, plný
nových možností, které – jak věříme – si většina
z nás brzy osvojí.

► elektronický zpravodaj – tzv. newsletter
je úplnou novinkou. Každý návštěvník se bude
moci zaregistrovat a nastavit si pravidelné odebírání aktuálních informací. Potom bude pravidelně
(pravděpodobně jednou za týden) dostávat e-mailem přehled o všem, co se za dané období na stránkách událo: přehled nových článků, program…
► fotogalerie – je nástrojem pro snadné publikování fotograﬁí z akcí, natáčení pořadů…
► kalendář – umožňuje snadnou časovou orientaci na stránkách. Můžete si nechat vypsat program, články nebo akce na vámi vybraný den.
► program – zatím umožňuje pouze zobrazovat aktuální program na vybraný den a detaily
jednotlivých pořadů, postupem času budeme tuto
část systému rozšiřovat o vazbu na archiv a další
vylepšení.
► vícejazyčnost – tento nástroj umožňuje vytvářet kompletní jazykové verze stránek. V dnešním
globálním světě je dobré věnovat čas i dalším
jazykům, zvláště když chceme navzájem spolupra-

Co jsme zdokonalili a jaké novinky vás
čekají na webu Proglasu?
► akce – díky tomuto nástroji vás budeme mít
možnost pravidelně informovat o nově chystaných
akcích, kterých se zúčastňujeme, ale také o těch,
na nichž se budeme moci setkat společně s vámi
posluchači.
► články – to je jedna z částí webu, kterou již
znáte. Nyní však dostáváme do rukou velmi mocný
nástroj, kdy k jednotlivým článkům můžeme přidávat diskuze pro vaše ohlasy a náměty a také
fotogalerie. Můžete snadno zjistit informace o autorovi článku či jej poslat elektronickou poštou
kamarádovi.
► diskuze – díky tomuto modulu se zase o trochu zmenší vzdálenosti mezi vámi posluchači
10

fotogalerie a účastnit se diskuze.
► Podpořit Proglas – informace hlavně pro ty,
kteří by rádi Proglas podporovali různými formami (sponzoring, partnerství). Také je tu nabídka našich propagačních předmětů.
► Kontakty & info – zde jsou nejen veškeré
kontakty na rádio, ale i informace o technickém
zázemí (studia, vysílače) a odpovědi na často kladené otázky.

covat s ostatními křesťanskými rádii v Evropě (a
časem třeba nejen tam).

Co se skrývá v hlavní nabídce?
► Program – sekce věnovaná vysílání. Proto se
zde nachází aktuální program, schéma vysílání,
stručný popis pořadů.
►Slovesné a hudební pořady – stránky věnované jednotlivým pořadům. Najdete zde doplňující
informace, články, diskuze a fotogalerie. Hudební
sekce obsahuje, jak jste již zvyklí, také různé informace ze světa hudby a recenze.
► Zprávy & zprávičky – tato část má určitý
zpravodajský nádech. Je zde k nalezení archiv
novinek týkající se nejen Proglasu, ale i články
zpravodajské redakce.
► O nás a s námi – v této sekci stránek se
nacházejí informace o nás zaměstnancích, našich
akcích, klubu. I tady můžete shlédnout zajímavé

Spuštěním nové internetové prezentace práce
nekončí, ale s nadsázkou by se dalo říci, že teprve
začíná. Samozřejmostí se pro nás musí stát aktuálnost obsahu. Ale ani systém samotný nezůstane
beze změny. Již nyní jsou naplánovány další fáze
úprav a rozšíření, o nichž budeme informovat
právě na našich stránkách. Těšíme se na shledanou
na www.proglas.cz.
Martin Holík, Tomáš Zikmund

druhou, méně obsáhlou zpravodajskou relaci
ve 13 hodin. Jednotlivé zprávičky vysíláme i během ranního magazínu (mezi 5. a 9. hodinou)
i později během dne. Zpravodajská redakce také
převzala přípravu Komentáře týdne, podařilo se
nám rozšířit tým komentátorů o odborníky, kteří
mohou reagovat na aktuální problémy, o nichž se
vede nebo by měla vést celospolečenská diskuse.
Jak se nám to daří, můžete posoudit v sobotu
v 7.30 a 18.20 nebo v pondělní repríze po 15. hodině. Nemění se časy Pozvánek – naše tipy vysíláme každý všední den od 14 a v sobotu od 9
hodin. Pravidelní posluchači jistě znají Dnešek
v kalendáři a Čteme z křesťanských periodik
– i tyto pořady vznikají ve zpravodajské redakci.
Její spoluzakladatelkou a stálou oporou je
Kateřina Vitouchová, některé relace připravují
i Lenka Budková a Pavel Chaloupka, na ranních
zpravodajských magazínech spolupracuje studentka
Fakulty sociálních studií MU Zuzana Vykouřilová
a také kolegové z regionálních studií Proglasu.
Pište nám na adresu public@proglas.cz, těšíme se
na vaše podněty.
Filip Breindl

Trochu jiné zpravodajství
Občas slýcháme, že v současné době už nelze mít
zpravodajství bez bulvárních prvků, zjednodušení či
povrchního zpracování problematiky – lidé si to prý
přejí a musí to proto dostat. Možná redakce zpravodajství Proglasu nesprávně vyhodnocuje signály,
ale naše zkušenost hovoří spíše o tom, že posluchači
stojí o korektní a věcné zprávy, kde senzace nahrazuje seriózní přístup a zpracování v souvislostech.
Předpokládáme, že naši posluchači také chtějí informace z křesťanského světa i tuzemských diecézí,
farností a sborů, zajímají se o lidská práva, podporují rodinu či důstojnost lidského života, vyhledávají
kvalitní kulturu. Rádi takové zpravodajství, v našich
sdělovacích prostředcích ojedinělé, nabízíme.
Titulek tohoto článku má ale také naznačit, že
vnější okolnosti pozměnily vysílací časy nebo charakter některých relací. Hlavní zprávy Proglasu
kvůli časovým přesunům v České televizi najdete
v našem programu ve 20 hodin, sobotní Zrcadlo
týdne začíná v 18.30. Poté, co skončilo české vysílání BBC a Proglas začal přebírat krátké zprávy
Českého rozhlasu 2–Praha, vznikl prostor i pro
11

FM vysílače Proglasu:
Brno
České Budějovice
Ještěd
Nové Hrady
Písek
Praděd
Příbram
Svatý Hostýn
Tábor
Třebíč
Uherský Brod
Valašské Klobouky
Velké Meziříčí
Znojmo
Žďár nad Sázavou

107,5 MHz
92,3 MHz
97,9 MHz
107,5 MHz
89,5 MHz
93,3 MHz
96,0 MHz
90,6 MHz
88,7 MHz
96,4 MHz
105,7 MHz
104,2 MHz
100,6 MHz
107,2 MHz
104,0 MHz

Digitální vysílání:
● ze satelitu (DVB-S): ASTRA 3A; nekódováno; MPEG 2; 23,5 o východně;
12,525 GHz; V-polarizace; FEC: 3/4;
27,5 Msps; PID: 180
● zemské (DVB-T): v Praze a okolí
● internetové vysílání: www.play.cz

Kontakty:
► www.proglas.cz
 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
 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

Pozvání do Proglasu:
● na mši svatou z Proglasu
pro všechny, kteří k nám zavítají –
každé úterý (mimo prázdniny) v 18.00
přímý přenos do vysílání
● na modlitbu růžence
pro různá společenství k živé modlitbě
do vysílání – každé pondělí a středu
v 18.00, v sobotu ve 20.30
● na modlitbu rodin
pro rodiče s dětmi – každou neděli
v 18.00
● na mši svatou studentskou
pro studenty – vždy 4. úterý v měsíci
od října do května v 18.00 v přímém
přenosu Proglasu

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
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