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Důvěra z okénka do okénka
Předpokládám, že i k vám se
už dostal vtipný a zároveň
i hořký záznam telefonického
rozhovoru občana s objednávkovou službou Dovoz pizzy
až domů, učiněného roku
2015. Věděli o něm všechno
a zdůvodnili mu proto cokoli,
včetně vnucení beztukové
dietní pizzy pro celou rodinu.
Když odhlédneme od vtipné
svižnosti dialogu, zůstane nám tu pocit, že jde o velice
zneklidňující situaci: kdo má příslušné oprávnění, to
jest – pomocí úplatků nebo šlendriánu – téměř každý,
ví toho o mně mnoho. Zneklidnění ovšem nepochází
z vědomí existence nějaké databáze, ale z obavy, že
údaje v ní mohou být někým nedobrým nebo neopatrným zneužity, využity proti mně nebo mé rodině. Je
to věc důvěry, víry a odvahy. Zdálo by se, že k těmto
pojmům má křesťan blíž. Není tomu tak, vždyť
důvěru budící jednání člověka není totéž co důvěryhodné jednání vševědoucího Boha.
Ještě připomenu jedno nevšední pravidlo silničního provozu: když na křižovatku bez rozlišení
přijedou ve stejném okamžiku auta ze všech stran,
jede kdo? Ano, ten, kdo zdvižením ruky, pokynutím
a třeba i úsměvem dá první najevo, že jede. Důvěřuje
kolegům a kolegyním za volantem, že situaci pochopili a že mu nevletí do cesty.
Elektronické médium, jakým je Proglas, je nutně
nejprve tím, kdo říká: nebojte se, svět není tak zlý;
anebo v mnohém zlý je, ale zlo nemá a nebude mít
navrch; to by přece znamenalo, že Ježíš kapituloval.
Proglas je ovšem tím, kdo chce a potřebuje nejprve
budit důvěru, aby ho někdo začal poslouchat. Snaží se
o to už třináct let. Za tu dobu našel statisíce takových,
kteří důvěru v cizí, ale přece tak blízké lidi, tvůrce
a spolupracovníky skládají. To je moc dobře pro naši
zemi i pro svět.
Pravidelné užívání proglasového vlnění (kéž je
dobré!) doporučuje a požehnané dny i z toho plynoucí přeje
P. Martin Holík
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Pořád se něco děje

krát týdně Pozvánky, připravujeme zpravodajský
souhrn Zrcadlo týdne, vybíráme témata a s osobnostmi natáčíme Komentář týdne, s naším spolupracovníkem Jiřím Klementem vytváříme pořad
Čteme z křesťanských periodik.
Pořád se něco děje i v samotné zpravodajské
redakci. Pravidelní posluchači si jistě povšimli,
že v posledním období častěji ve zpravodajských
relacích zaznívá hlas moderátorky Lenky Budkové, a možná zaznamenali také jméno nového
redaktora Tomáše Petra, studenta Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Tomáš je
křestní jméno). Frekventantkou stejné školy je
také Zuzana Vykouřilová, známá též jako Evelýna – i ona vypomáhá zpravodajství. Až z vatikánského rozhlasu naopak zaznívá hlas Markéty
Šindelářové, která před nástupem na římskou stáž
fungovala jako naše zpravodajka; vztah stále udržujeme.
Neděláme si iluze, že by věta „Pořád se něco
děje“ ztratila v roce 2008 něco ze své platnosti.
Budeme proto rádi, když přijmete naše pozvání
k zastavení nad událostmi kolem nás. S kolegy se
na slyšenou těší
Filip Breindl

Pravda, není to příliš originální nadpis,
ale vcelku dobře charakterizuje život
ve zpravodajské redakci Proglasu.
Snažíme se o to, abyste v programu křesťanské
rozhlasové stanice našli aktuální informace, které
vás mohou zajímat, na rozdíl od soukromí veřejně
známých osobností, afér, osočování či senzací,
jimiž nás v poslední dobou stále vydatněji zásobují
jiné sdělovací prostředky.
Atraktivní reportérská práce pak ve skutečnosti znamená přebírání a přepracovávání agenturních zpráv, vyhodnocování různých dalších
zdrojů a příspěvků z regionálních studií Proglasu,
telefonování, domlouvání živých vstupů a zpracovávání jejich záznamů, méně pohybu v terénu.
Natočeným zvukovým materiálem, našimi vlastními texty i domluvenými vstupy pak zaplňujeme
prostor ve vysílání. Ten se v poslední době pro
zpravodajství poněkud rozšířil. Máme k dispozici ranní čas od 5 do 9 hodin, další bloky během
dne a samozřejmě zpravodajské relace ve 13 a ve
20 hodin. Vedle toho chystáme šest-

▲ Pavel Chaloupka, Zuz
ana Vykouřilová, Tom
áš Petr, Kateřina Vito
uchová, Filip Breindl
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salesiánské komunity patří také P. Jindřich Šrajer,
prof. Josef Dolista a Mgr. Josef Malůš, kteří bydlí
Farnost svatého Vojtěcha
mimo dům a vyučují na Teologické fakultě Jiho– České Budějovice-Čtyři Dvory
české univerzity.
K místům a farnostem,
U kostela sv. Vojtěcha je kromě fary také Salez nichž pravidelně přesiánské středisko mlánášíme bohoslužby, se
deže – Dům
připojily také České
dětí a mláBudějovice, konkrétně
deže (SaSMsalesiánská
farnost
-DDM), které
sv. Vojtěcha v městské
nabízí pro děti
části Čtyři Dvory. Od
a mládež (věřící
12. října 2007 odsud
i nevěřící) různé
přenášíme mše svaté
volnočasové aktivždy v pátek kromě
vity a kroužky.
prvního v měsíci,
Ve farnosti působí
a to v obvyklém
studentské spoletermínu,
tedy
čenství mládeže,
v 18 hodin.
společenství minisF a r n o s t
trantů, konají se sesv.
Vojtěcha
tkání
manželská
vznikla v roce
a seniorská.
1990
rozděleČeskobudějovicním
tehdejší
kou farnost sv. Vojduchovní správy
těcha s námi můžete
při děkanství
navštívit každý pátek
u
katedrály
prostřednictvím přesv. Mikuláše.
nosu mše svaté v 18 hoJejí působiště
din. Krom toho můžete
▲ Kostel sv
atého Vojtě
cha má ne
zahrnuje
využít
i jejích internetozaměniteln
ý interiér
městské části
vých stránek.
Českých Budějovic na levém
Zdeněk Drštka
břehu Vltavy. V současné době se o duchovní správu farnosti stará komunita
Internetové stránky farnosti
salesiánů Dona Bosca.
svatého Vojtěcha:
Na faře nyní bydlí celkem 3 salesiáni Dona Bosca, kteří tvoří dohro► http://ctyrak.sdb.cz/Farnost/farnost.htm
mady řeholní komunitu, jež zajišťuje
– stránky farnosti
chod fary a střediska. Tvoří ji P. Petr
► http://budejovicesasm.sdb.cz/
Piler – ředitel salesiánské komunity,
– stránky Střediska mládeže
P. Milan Mihulec – vikář komunity,
► http://spolcoctyrak.sdb.cz/
– společenství mládeže
a P. Tomáš Rádl – ředitel SaSM-DDM
► http://minictyrak.sdb.cz/
a zároveň ekonom komunity. P. Petra
– společenství ministrantů
Pilera a P. Milana Mihulce jste již z na-

Náboženská redakce představuje

šeho vysílání slyšeli. Do svatovojtěšské
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Regionální studia Proglasu

deckého a Pardubického kraje a z částí dalších krajů
patřících do východních Čech a královéhradecké
Z Prahy, Olomouce, Ostravy, Hradce
římskokatolické diecéze. Většinu tipů zařazuje do zpraKrálové a Litoměřic se vám pravidelně hlásí
vodajských vstupů, reportáží a pozvánek. Studio
naši „regionální redaktoři“.
Vojtěch obnovilo přípravu komponovaných pořadů
Ve svých studiích připravují rozmanité pořady a své příz regionu.
spěvky posílají do relací během celého dne. Zakládáme
Hedvika v Ostravě se podílí na přípravě večerních
regionální studio také v Českých Budějovicích. Studia
komponovaných pořadů (22.00); zejména přispívá
spolupracují s různými institucemi, organizacemi i jeddo vysílání zprávami, pozvánkami a reportážemi z dění
notlivci, kteří působí v oblasti kulturní, náboženské či
v ostravsko-opavské diecézi. Sídlí v budově Telepace,
sociální. Informace o aktuálním personálním obsazení,
takže pracovníci jsou zapojeni i do provozu Tv Noe.
kontakty a zajímavosti najdete na našich stránkách
Každé pondělí přenášíme ze studia polední modlitbu.
www.proglas.cz v oddíle Kontakty a info – Studia.
V Olomouci sídlí studio Radim. Přináší posluchaAdresy, telefonní čísla a e-maily do jednotlivých studií
čům krátké zprávy z olomoucké arcidiecéze a kulturní
najdete na zadní straně tohoto Vlnění.
tipy z Olomouce a okolí. Několikrát měsíčně připravuje
Studio Kristián v Praze připravuje každý měsíc
tematicky různorodé půlhodinové pořady (všední dny,
čtyři večerní pořady na nejrůznější témata (vysíláme
22.00). Vypomáhá také v hudební redakci Proglasu
ve středu nebo ve čtvrtek ve 22.00),
s přípravou relací
jednou až
Jak se vám líbí
dvakrát
a Oktáva. Přispívá
měsíčně
do pořadů Noční
hudební
cukrárna, Vítejte,
pořad Oktáva
senioři a Kafe(pátek 16.55)
mlýnek. Ze stua zpravodajdia vysílá i živě
skou Pohled– každé úterý
nici v pátek
večerní chvály,
kolem 10.00.
které se chodí
Redaktoři
modlit studenti
z
pražského
olomouckých
studia dále přifakult, a poslední
spívají do počtvrtek v měsíci
,
vá
ko
rán
Be
a
řadů
Vítejte,
večerní chvály
Jan
oslav Topinka,
a Janýšková, Jar
k
ole
Sm
l
ve
Pa
senioři, Magda- ▲ Vojtěch Macek, Staňk
ve slovenštině.
ačová,
vá, Kateřina Trm
Radka Rozkovco
zín nebo KafeV severomlýnek, občas
českých Litoměřicích sídlí naše zatím nejmladší
do Knihovničky nebo hudební relace Jak se vám líbí.
a nejmenší studio Štěpán. Skromná tamní redakce
Pražští kolegové nastudovali několik děl pro Čtení
přináší zprávy o dění v litoměřické diecéze. Jednou
na pokračování. Zpravodajské příspěvky, reportáže
měsíčně připravuje komponovaný pořad do večerního
a pozvánky z Prahy a okolí můžete slyšet téměř každý
vysílání.
den. Zkoušíme propojení do živého vysílání pro polední
Hlasy redaktorů z regionálních studií můžete
modlitbu a večerní chvály.
nejčastěji slyšet ve všední dny 7.00–7.45 v Putování
Studio Vojtěch v Hradci Králové patří k služebně
po krajích, v Pozvánkách ve 14.00 a ve večerních pořamladším a také menším studiím. Snaží se získávat
dech ve 22.00.
informace a náměty pro vysílání z oblastí KrálovéhraHelena Bízová
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Jaksi jsme si zvykli i na jiné ohyzdné
úkazy proti zdravému rozumu, které
nás obklopují, kam pohlédneme:
na truchlivou postavu bývalého
gynekologa, jenž jako obchodní
cestující s cizí intimitou obchází
střední školy se svými návody
na bezpečnou konzumaci tělesného potěšení a nověji také
domovy důchodců s technickým
vyučováním osamělých starců
a stařenek, kterak rezignovat
na počestné šediny a něco ještě
užít, ber kde ber. Nepřekvapují nás laboratorní
líhně dětí, které – pokud se narodí – nebudou třeba
znát oba své rodiče, zvlášť pokud zákon umožní
umělé oplodnění osamělým ženám či ženským
párům: u potomků dnešních dítek ze zkumavky
pak možná riskujeme sourozenecké sňatky z nevědomosti, ale nebude patrně těžší zvyknout si na ně
než na nově vyvzdorované a úředně registrované
svazky nemanželů. Tradičně špatně se nám zvyká
jen na pozici trkvasů, olupovaných už i se státním
požehnáním. Kde však má se ta
poctivost pořád brát, když
také nepravdy se vyplácejí
a dokonce i nevěsty svou
poctivost rády prodají
nějakému tomu milionáři před očima zkoprnělého národa?
Nemusím to vidět,
říkal jeden kamarád
o nudistické pláži
(ostatně ve skutečnosti plné
nevábných tlouštíků). Nemusím všechno
vidět a vyslechnout a okusit a zažít. „Když
dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ To
úpěnlivé naléhání žalmisty si opakují zasvěcené
osoby vždy na začátku Denní modlitby církve.
Výzva je to velice závažná a zavazující i pro nás,
kteří nevykonáváme pastýřskou službu ani nežijeme v ústraní klášterů, ale jako Kristovi vyslanci
působíme ve světě, jemuž se nevyhýbá ošklivost
a hřích. My máme lidem přinášet dobrou zprávu

O botách českého krále
Hle, jaký příběh se
podivně završil přímo
před našima očima:
na Hradčanech vystavují výbavu, kterou
dostal do rakve náš král
Ladislav.
Jeho život v datech vypadal takto:
narodil se v Komárně 12. 2. 1440,
čtyři měsíce po smrti svého tatínka
Albrechta (odtud přízvisko Pohrobek), ve dvanácti týdnech ho velmoži – aby je
náhodou někdo nepředběhl – korunovali na uherského krále a roku 1442 mu coby dvouletému
umřela královská maminka. Čtyřletý skutečně
usedl na svůj uherský trůn a léta Páně 1453 byl
zvolen králem českým. 23. listopadu 1457, těsně
před svatbou, zaopatřen svátostmi umírajících
skonal v Praze na leukémii ve věku pouhých sedmnácti let a v Praze jej také pochovali. Krátký život.
Zhruba o pět set padesát let později, v naší době,
vyzdvihli archeologové Ladislavovo tělo z krypty
u Sv. Víta, odebrali mu oděv a prozkoumali
kosterní pozůstatky. K pětistému
padesátému výročí jeho smrti,
jež připadlo na 15. listopad
L. P. 2007, pak odborníci
uspořádali na Pražském
hradě výstavu pohřebních textilií, které mu
svlékli, a botek, jež
zuli z jeho mrtvých
nohou. Tyto exponáty
se jistě pěkně vyjímaly
vedle restaurovaného polštářku, který původně
mívala v rakvi pod hlavou mladičká Anna Svídnická, manželka Otce vlasti. O botách se na internetu píše, že byly zhotoveny z několika druhů
sametu.
Přijde vám to jako zpráva o kultuře vylupovačů hrobek? O nic lepší než příhody ze života
těch egyptských, jenže tomu jsme už přivykli.
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způsobem svého života. Měli bychom ostatním
rozdávat z pokladů své zděděné či darované víry,
dělit se o svou radost a být věrohodnými svědky
Boží lásky, ale někdy nám chybí odvaha a síla
a občas nemáme vůli a dokonce ani chuť na Boží
království myslet a spoléhat. Cítíme se osamělí,
máme strach a nevidíme před sebou žádnou
rozumnou budoucnost. Bojíme se o svou rodinu,
o svou práci či o své zdraví, ti dříve narození pak
mají strach nejen z nemocí, ale i ze stáří, opuštěnosti a smrti. Nejsou to liché obavy: každého z nás
potkalo nebo potká nějaké to trápení, většina z nás
zestárne a zemřeme všichni.

NOE – televize dobrých zpráv
Po roce a půl života
Ještě jste si nepořídili příjem Tv Noe?
Určitě pro to něco udělejte. Už příjem máte?
Výborně. Noe má za sebou rok a půl života.
Není to málo, na první hodnocení to už stačí.
Malá televize nekomerčního typu je osvobozena od velmi složitého světa reklamy a je
vědomě závislá zejména na svých divácích.
Tvůrci Tv Noe velmi děkují všem, kteří takto
k novému elektronickému médiu, jež dělají
křesťané, přistupují. Vysílání samo o sobě
je pěkným svědectvím, že něco takového
je možné. Není vyloučeno, že mnozí z vás
užasli nad tím, kolik dobrého se dá takovým
elektronickým prostředníkem udělat. Mluví
se o osmi sloupech zájmů dobrých lidí o jiné
lidi, o svět. O tom třeba někdy příště.
Někteří lidé se na Tv Noe chvíli dívali
a řekli si: teď to ještě za mnoho nestojí,
podívám se někdy později. A někteří ještě
z vysílání neviděli nic. Já jednoduše prosím,
vybízím a nabízím: zkuste to, zkuste to
znovu, pořiďte si konečně příjem. Není to tak
obtížné. A pokud máte málo času nebo se zdá,
že není jak Noe naladit – v tomto období ji
podpořte; dobrým slovem, zaslanou částkou,
prostým zájmem o věc, třeba skrze členství
v Klubu přátel Telepace a Tv Noe.
Ano, zatím je jen malá a chudá a její
osud je lidsky měřeno nejistý. Takový byl
i osud oslíka doprovázejícího Svatou Rodinu
do Betléma, do Egypta. Nenápadný a prospěšný, nesebestředný. Pomocník.

Ale co na tom? Jako křesťané přece víme
něco jiného, než ví svět cynických zlatokopů,
vyžilých sexuologů nebo nešťastných zmatených
žen a mužů, kteří se cítí být bez vyhlídek. Nejsme
možná lepší, ale přijali jsme zvláštní obdarování,
a proto jsme tu i pro ně, jako je tu pro nás všechny
rodina Radia Proglas. Dostali jsme vzácný dar
společenství, které se dovede spojit v modlitbě
jedněch za druhé, abychom mohli svůj každodenní
kříž přijímat a oslavit. My si můžeme navzájem
pomáhat radou i útěchou a prosit o bdělé rozlišování, co pochází z Ducha a co je pouhé pozlátko.
„To ctižádost vždy zločince z nás dělá, když srdce
zradíme pro vnější lesk, pro slávu, chválu, pro
potlesk.“ (W. Shakespeare)
Jemné a mírné ladění Proglasu nabízí věrný
doprovod pro dny radosti i zármutku. Snad nám
pomůže uvědomovat si, že i my, stejně jako dobrý
král Ladislav, můžeme dojít do slávy Boží i bez
bot, ne však bez milosti posvěcující. Odvahu!

Martin Holík

Nadační fond Telepace – č.ú.:
35-3936570207/0100
Diváci, čtenáři:
www.tvnoe.cz
Podnikatelé, sponzoři:
www.moje-televize.cz

Marie Blažková, šéfredaktorka
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kancelář LORŇON uvádí

Soukromá detektivní

BRÝLÍ

LOUPEŽ
VR

RU
RR

Moderátorka Magda přijíždí
do své milované práce.

cv

M

Rychle!

akvak
c

Má poněkud
naspěch.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS!

Šmankote!

é
Dobrno!
rá
ój!
Ahóó

Ještě se radostně usmívá
a mává na sekretářky.

A
OUH
Ó jaká hrůza!
Někdo jí ty
brýle...

Až za mikrofonem si uvědomí,
A
že nechala v autě
brýle.

r
uráto
karb

UKRADLI MI
BRÝLE!!!
...ukradl i s autem! Její autíčko stačil
zloděj uloupit anii ne za 10 minut!
Takto protřelého zločince může
dopadnout pouze inspektor Habža,
strážmistr Kubík a rotný Mireček.

Před rokem se s Barvínkem loučila Lucie Endlicherová a nahradilo ji duo Monika Lepková & Luděk
Strašák. Jaký byl Barvínek v roce 1 po Lucii?
Kromě pravidelného měsíčního Riskování
se ve vysílání objevily i Magazíny Barvínku. Ty
přinášely krátké reportáže z aktuálního dění i postupně nepravidelné rubriky: Skautské okénko,
BARvínka NA MISiích nebo 100
českých nej.
Kromě těchto
speciálních dílů
jsme odvysílali
standard32
ních Barvínků.
V pětidílném
cyklu Putování za našimi světci
jsme si připomněli svaté,
kteří jsou ▲ reportáž ze
setkání
mládeže
nějak spoz Tábora
jeni s našim
územím. S Barvínkem jsme absolvovali čtyři zajímavé cesty – do Malawi, na Nový
Zéland, do Venezuely a do francouzského Toulouse. Tři díly byly věnovány sportu (Rallye
Dakar, lednímu hokeji a fotbalovému rozhodčímu), po dvou dílech jsme věnovali jubileím
(salesiáni, brněnská diecéze, skauti), časopisům
(Nezbeda a Tarsicius) a hudbě (Petr Bende a klavíristka Štěpánka).
Barvínek se ovšem začal šířit i ve virtuálním
světě, na internetové adrese barvinek.proglas.cz.
Toto místo se ukázalo jako výhodné pro všechny,

kteří se chtějí
o vysílaném tématu
dovědět více nebo si třeba
prohlédnout fotky z natáčení. Na těchto stránkách
lze nalézt i notový zápis písniček z Barvínkova zpěvníku, jenž vzniká i díky velkorysosti autorů. Ti nám umožnili, abychom
jejich písně vystavili na web. Za rok 2007
jsme se tak naučili více než třicítku nových
Ještě
písní.
musíme zmínit
občasnou rubriku Hrajeme
si, ve které se
můžete naučit
různým hrám.
Rok po
veljedné
změně
ké
dochází
v Barvínku
změke
ně druhé.
Šikovná
nde
e
B
tr
e
P
a usměké
ku byl ta
m Barvín
▲ hoste
vavá Monika se se svým
manželem Markem rozhodli, že svým dvěma
dcerám věnují v únoru dalšího sourozence. Místo
kupy dětí u rozhlasových přijímačů tak bude mít
Monika doma jednoho posluchače, který bude
vyžadovat značnou péči. A tak díky tobě, Moniko,
za práci na pořadu, přejeme tobě i celé rodině
vše dobré, a hlavně ať ráda posloucháš Barvínek,
ve kterém tvoje místo dočasně zaujme
všem známá Karolina Antlová.
Luděk Strašák

NEBO SNAD NĚKDO ÚPLNĚ JINÝ???
Správnou odpověď najdete na str. 20

Je pachatelkou paní
Karolina?? Nebo
některá ze sekretářek,
vidoucí kolemjdoucí
Magdu???

Jednou z podezřelých je paní Karolina, která přišla
do Magdazínu
vyprávět o svém
povolání automechaničky.

Barvínek frčí!
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Kde najdete program Proglasu

Tradice v současnosti

Jak „znějí“ biblické postavy?

Rok 2008 s sebou přináší četná kulatá hudební výročí. Před několika desítkami let osobnosti z řad hudebJmenujme alespoň 100 let od narození vynikajícího níků a sběratelů předpovídaly, že se lidová píseň
dirigenta Herberta von Karajana a rovněž sté výročí s další generací „vytratí“. Jsme svědky toho, že se
tak nestalo. Do redakce se nám týdně
narození francouzského skladatele Oliviera
dostávají informace o maMessiaena. Sto let letos uplyne také od úmrtí
lých i velkých akcích,
Nikolaje Rimského-Korsakova. V hudebním
koncertech,
besedách
vysílání Proglasu se ale nebudeme zabývat jen
u cimbálu a hodech. Lidé
jubilei. Představíme také nové nahrávky.
si chtějí zpívat, hledají své
Händelovo oratorium Saul, pořízené prof.
kořeny, vracejí se k tradiRillingem, odstartuje Koncerty duchovní
cím, obnovují kroje, zakláhudby, které budeme letos z velké části věnodají
sbory, otevírají sbírky
vat biblickým postavám. Ze starozákonních
FolklorW
eb.cz
to bude Mojžíš v Egyptě od L. Koželuha,
lidových písní a žijí…
Více než pět stovek titulů
Händelův Juda Makabejský a Eliáš Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Oratorium Paulus od téhož od cimbálových, dudáckých a lidových muzik,
autora nás přenese do Nového zákona, kde navštívíme téměř šest stovek cédéček od dechových orchesSchubertova Lazara, Massenetovu Maří Magdalénu, trů, to je aktuální bilance našeho „folklorního“
Brixiho Jidáše Iškariotského a samozřejmě nezapome- hudebního archivu. Děkuji za všechny zasílané
neme na Ježíše Krista a Pannu Marii, jak jejich životy informace, zajímavosti a cédéčka. I v dalším roce
zhudebnili mnozí hudební skladatelé v oratoriích, kan- se těším na společné objevování a uchovávání
pokladů lidové kultury.
tátách, pašijích a mariánských skladbách.
Helena Bízová
Klára Beránková
ných žánrů, proto se snažíme hudbu zasazovat
do souvislostí. Naše hudební nabídka je záměrně
co nejpestřejší: od začínajících českých písničkářů a folkových skupin až po špičkové (avšak
v rádiích nevysílané) jazzmany a bluesmany
nebo zástupce tradiční hudby saharské Afriky
nebo Latinské Ameriky.
Chcete-li se v naší nabídce zorientovat, doporučím dvě cesty. Můžete
navštěvovat hudební sekci internetových stránek hudba.proglas.cz, kde
najdete nové informace každý
den. Nebo si můžete nechat posílat aktuální zprávy o chystaných
pořadech e-mailem. Máte-li
zájem, obraťte se
na mne. Kontakt je
tesar@proglas.cz.

Hudba nejen jako výplň
Většina soukromých rádií používá hudbu jen
jako výplň mezi reklamami. A aby reklamy, jejich
hlavní způsob obživy, poslouchalo co nejvíc lidí,
zjišťují si pracovníci těchto médií, která hudba je
u posluchačů oblíbená a kterou lidé nejvíc chtějí
slyšet.
Smysl prezentace hudby v rádiích by však
podle mne měl být jiný. V době, kdy každého
z nás obklopuje obrovské množství tónů všech
možných žánrů, kdy můžeme chodit na koncerty, kupovat si nahrávky, stahovat si hudbu
z internetu, potřebuje posluchač radu
a základní orientaci. A ty mu může dát
právě rozhlasový pořad. Proto Proglas ve velké míře pouští
i méně známé
kapely a sólisty růz-

Milan Tesař
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decké diecéze IKD. Informace o dětském vysílání
najdete v měsíčnících Nezbeda a Tarsicius.
Pokud
byste
chtěli
podpořit Radio Proglas
tím, že budete uvádět
náš program na svých
internetových stránkách
nebo v periodicích, kontaktujte nás na adrese
redakce@proglas.cz.

Aktualizovaný program Proglasu najdete především v každém vydání
našeho Zpravodaje
a Vlnění. Nejčerstvější
informace
a podrobnosti jsou
na internetové stránce
www.proglas.cz.
Už několik let mohli
najít čtenáři Katolického
týdeníku v každém čísle
stručný program Radia
Proglas. Od října 2007
došlo k zásadní změně.
Katolický týdeník vydává
jednou za dva týdny přílohu Televize – rozhlas,
kterou najdete uvnitř každého lichého vydání týdeníku. V příloze má Radio Proglas daleko větší prostor, na své si přijdou také diváci televize Noe.
Co konkrétně v příloze nalistujete? Podrobný
přehled pořadů Radia Proglas na dva týdny, přehled pořadů televize Noe na čtrnáct dní, na úvodní
straně přílohy informace o několika vybraných
pořadech (upozorňujeme tady na zajímavosti, nové
cykly a speciální pořady, články jsou doplněny
fotograﬁemi). V každé příloze nabízíme rozsáhlejší pozvání k poslechu Proglasu nebo sledování
televize Noe. Anoncujeme rozhovory s významnými osobnostmi nebo lidmi, o kterých si myslíme,
že byste se s nimi mohli seznámit. Součástí přílohy
jsou také tipy k poslechu Českého rozhlasu a vysílání Radia Vatikán. Nechybí podrobný televizní
program na dva týdny a televizní výhledy.
Stručné informace o programu dále najdete
týdně v časopise Naše rodina. Máte-li raději internet, hledejte zajímavosti o našich pořadech týdně
na stránkách tiskového střediska České biskupské konference tisk.cirkev.cz nebo na stránkách
www.katolik.cz. Jednou za dva týdny vycházejí tipy
k poslechu Proglasu ve čtrnáctideníku českobudějovické diecéze Aktuality-Setkání. Zajímavosti
o našem programu hledejte také v měsíčníku litoměřické diecéze Zdislava a měsíčníku královéhra-

Helena Bízová

Pravidla blahopřání
Prosím o zveřejnění blahopřání v neděli dne
18. listopadu. Chtěl bych nechat zahrát píseň
Madona, popř. nějakou mariánskou píseň…
V Brně se dnes dožívá kulatého jubilea
pan Karel Novák. Všechno nejlepší mu přeje
bratr Antonín. S pozdravem Antonín Novák,
Masarykova XY, Brno.
Pokud se rozhodnete popřát svému blízkému v našem pořadu Blahopřání (vysíláme každou neděli od 14.30 do 16.00), měl
by váš dopis obsahovat všechny důležité
náležitosti, jako je tomu ve výše uvedeném
ilustračním dopise. Tzn. kdy má být blahopřání odvysíláno, jakou píseň zahrát, popř.
náhradní skladbu, kde oslavenec bydlí, jak
se jmenuje, samotné přání a adresu pisatele.
Blahopřání směřujte na naši brněnskou adresu. Můžete přání posílat e-mailem na adresu blahoprani@proglas.cz,
krom toho najdete na našich stránkách
www.proglas.cz (konkrétně na stránce
http://www.proglas.cz/blahoprani.html) přehledný formulář. Uzávěrka pro tento pořad
je vždy ve čtvrtek ve 12.00. Hezké oslavy
a příjemné nedělní odpoledne vám přejí
odpovědní redaktoři pořadu Blahopřání
Radek Habáň
Stanislava Janýšková
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Brno 107,5



České Budějovice 92,3



Ještěd 97,9



Nové Hrady 107,5



Písek

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 R)
út – Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
st – Církve CČSH/SCEAV/Dotýkání světla (R)
čt – Radio Vatikán slovensky (R)
pá – Písničky
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
po – Pořady z regionů (R)
út – Kafemlýnek
st – Magdazín
čt – Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
pá – Knihovnička Proglasu (R)
Informace o pořadech
Vonička lidových písní/dechovka
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 Křížová cesta)
Informace o pořadech
Listárna (út, čt)
po – Duchovní vzdělávací pořad (R)
út – Barvínek
st – Soukromá detektivní kancelář Lorňon
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 2008. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz; zde si můžete zaregistrovat
odběr elektronického newsletteru s programem na 10 dní dopředu. Program vychází také v příloze Televize
– rozhlas Katolického týdeníku. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku e-mailem: redakce@proglas.cz.

Tábor 88,7



Třebíč 96,4



Praděd 93,3



Praha DVB-T

▼ sobota ▼

▼ pondělí až pátek ▼
00.05

89,5



Uherský Brod 105,7



Velké Meziříčí 100,6

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

Valašské Klobouky 104,2

Příbram 96,0



Svatý Hostýn 90,6

▼ neděle ▼

Jazz/blues
Magdazín (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
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
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)
TWR – Studna slova
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.



Znojmo 107,2



Žďár nad Sázavou 104,0

Proglas na Internetu

Proglas díky vám, posluchačům, vysílá bez
reklam. Informace o nejrůznějších formách podpory
hledejte v menu: podpořit Proglas.
Na našich stránkách také najdete: soutěže, anketu,
hitparádu, fotograﬁe pracovníků, údaje o Klubu
přátel Radia
Proglas, stránky pro děti, zprávy
a zprávičky, pozvánky, fotogalerie, e-shop, poslechovost, údaje
o připravovaných akcích, pracovní příležitosti a další.
Hledejte, poslouchejte,
reagujte! Za Proglasáky se
na vaši návštěvu těší

Pozorní posluchači Radia Proglas
a zdatní internetoví surfaři zaznamenali,
že v roce 2007 oblékly internetové
stránky našeho-vašeho rádia nový
kabátek.
A nezměnil se jenom vzhled. Přidali
jsme mnoho funkcí, zajímavostí
a odkazů.
Z internetových stránek se
velmi jednoduše dostanete k vysílání Proglasu a můžete nás poslouchat přes internet (další údaje viz
horní lišta: živě nebo pokrytí).
Návštěvníci stránek nejčastěji
hledají informace o pořadech (menu:
program). Nabízíme je hned několika
způsoby. Formou stručného výčtu, který se
mění v závislosti na aktuálním zadání našeho editora,
je tedy místem s nejaktuálnější informací. V kalendáři
na webu můžete hledat zajímavosti o konkrétních
programech zpětně i několik dní dopředu. Na stránkách nechybí obecně platné vysílací schéma a popis
jednotlivých pořadů. Velkou pozornost jsme věnovali
popisu pořadů v oddílech slovesné a hudební pořady.
Tady také najdete články redaktorů s pozváními k poslechu konkrétních pořadů. Často hledáte údaje o bohoslužbách (horní lišta: mše svaté).
Velkou návštěvnost zaznamenává audioarchiv
(horní lišta: archiv). Zde je umístěn archiv některých odvysílaných pořadů. Ty naleznete roztříděny
ve složkách podle názvu cyklu (např. Čtení na pokračování). Pokud hledaný pořad v archivu nenaleznete,
napište si o něj v diskusi. Pořady budou co nevidět
k poslechu přímo z řádku programu.
Pokud máte připomínku k vysílání, ke konkrétním pořadům, chcete něco pochválit, na něco se
zeptat, využijte diskusi (horní lišta: diskuse). Zajímá
nás, o čem přemýšlíte v souvislosti s Proglasem jako
médiem nebo ve spojitosti s vysílanými pořady. Diskusi najdete také pod modrými vystavenýni články
a u proﬁlů jednotlivých zaměstnanců. Na všechny
vaše příspěvky v diskusích se těšíme. Inspirují nás
a povzbuzují.

Helena Bízová

Jak se k nám dovoláte
Po delší době jsme změnili možnost, jak
se dovolat do živého vysílání. Zelená linka
800 132 132, která sloužila pro vstup do živého vysílání, je nyní určena jen KaPrům
(Kamarádům Proglasu) k tomu, aby nás
informovali o změnách ve svých rybníčcích
(skupinách posluchačů/členů Klubu přátel
v jedné lokalitě). Pro vstup do živého vysílání
nabízíme číslo 543 217 242. Takto je odbavování telefonátů pružnější a spravedlivější. Pro
zaslání příspěvků či dotazů v rámci živých
pořadů lze použít SMS na číslo 775 132 132
(ne však pro hlasové volání) nebo e-mail
zive@proglas.cz.
Pro úplnost si doplňte telefonní čísla do sekretariátu na spojovatelku: 543 217 241 nebo
GSM brána: 603 170 692. Lze také použít
Skype: proglas_aquarium (stačí kliknout na
ikonku na našem webu). Jestliže potřebujete
zaslat fax, využijte číslo 543 217 245. Posledním kanálem je e-mail – jestliže nevíte, komu
konkrétně informaci zaslat, použijte adresu
radio@proglas.cz.
Věřím, že se k nám pomocí výše uvedených možností bez problémů dovoláte.
Vladimír Kintr
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MEDOVNÍK S OŘ
ECHY

Kafemlýnek
Magazín Kafemlýnek nabízí nejen
všem maminkám společný čas
každé úterý dopoledne.
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ihned (vyhřátá na
150°C).
do živého vysílání nevešlo, najdete
Dále si připra
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na našich internetových stránkách
u:
Na velkou pá
nev dáme 12
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http://www.proglas.cz/kafemlynek.html.
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ch ořechů
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Také pro letošní rok plánujeme
u. Necháme
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horké natírá
aramelizovat
společná setkání maminek na mame na neupeč
a ještě
enou placku
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teřské dovolené, které znáte z vysíTeď nás čeká př
íprava krému:
lání Proglasu. Věnovat se chceme
2dcl mléka, 2 lž
íce hl. mouky se
svaří a po vyi tématům, o kterých nám píšete.
chladnutí zašlehá
1 máslo, 4 dkg cu
kru a 1 vanilkový cukr. Po vy
Za všechny příspěvky, náměty
chladnutí place
k natřeme krém
na placku bez ná
a pozdravy děkujeme.
divky a přikryje
me plackou
s nádivkou a dá
me proležet. Ke
Čas, kdy můžeme mít děti
krájení i mlsání
vhodnější až da
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lší den.
ve své náruči, je krátký. Kéž tedy
umíme tyto vzácné chvíle přijíK receptu Anič
ka dodává, že po
dle ingrediencí
se tento mouční
mat jako dar. Na další společná
k nehodí dělat
častěji než 4krá
ročně, ale o to
setkání se za všechny těší
t
více na
něj všichni vzpo

mínají.

Karolina Antlová
a Adriana Růžičková

Dobrou chuť!

y
▲ další podobné recept
rmůžete nalézt na inte
netových stránkách
Kafemlýnku

▲Kafem
Kafemlý
lýnkové
nkové setkání maminek z Proglasu. Adriana Růžičková
s Markétkou,
Irena Kintrová s Radovánkem, Dana Pilchová s Jeníčkem
a Karolina Antlová
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Historie a vývoj Radia Proglas

moderátorky.  Jezdíme na četná setkání s novými posluchači na jih Čech.  Týdně v té době
Proglas ladí na 57 000 posluchačů.
4. listopadu RRTV vypisuje první licenční
řízení na digitální zemské televizní vysílání.
Vzniká společnost Telepace s.r.o., v níž je ředitel
Proglasu P. Leoši Ryškovi společníkem, a jde se
do toho. To ještě nikdo neví, že ani v roce 2007
výherci nebudou v DVB-T vysílat.  24. listopadu
se na internetu objevuje otevřený dopis ohledně
zájmu o televizi, kterou by dělali křesťané. Kladně
odpovídá na 70 000 osob, z nich se ale do roka
a půl skutečného vysílání Tv Noe hlásí ke svému
ANO jen 2 500 z nich.
S počátkem adventu Proglas dostává frekvenci 104 MHz na blažkovském Rudolci pro Žďár
nad Sázavou a 100,6 MHz na Fajtově kopci pro
Velké Meziříčí.  Do konce roku ještě zvyšujeme
datový tok na družici tak, aby i vážná a duchovní
hudba měla skvělý přednes.  Vládní výbor pro
zdravotně postižené oceňuje dva ze tří zaslaných pořadů Proglasu třetím a druhým místem.
 22. prosince 2004 končí po 146 letech povinná
vojna. Tím také zanikají posty náhradní vojenské
služby, civiláci „hynou po meči“ zákona, začíná
éra hlídačů a dobrovolných pomocníků.  Zatím
jsme chudí, rozmrazovací paraboly nemáme.
Zamrzá hostýnský vysílač.  26. prosince 2004
přichází v jihovýchodní Asii strašlivá tsunami.
Za deset dnů budou znít zvony za statisíce zemřelých. Česko posílá pomoc, jistě i zásluhou posluchačů Proglasu – ve výši 160 mil. Kč.
V roce 2004 přibývá 947 členů Klubu přátel
Proglasu, o rok dříve to bylo 1112, ještě před tím
1336. Celkem je nás 20792.

jak je méně ve své a více v paměti počítačové uchoval Martin Holík. Navštivme
období od letních prázdnin 2004
do půli roku 2006.

2004
Jako mají vedle jednotlivců rodiny svoji historii, mají ji i společenství. Úmyslně nepíšu společnosti – Proglas je jistě i společností dle zákona
– ale především je společenstvím; aby totiž mohlo
dávat, je třeba, aby mělo kde brát; právě ve společenství. Mám na mysli jak užší společenství
pracovníků, tak i širší společenství trvalých nebo
příležitostných spolupracovníků. Co se tedy událo
v druhé půli roku 2004?
V areálu chovatelů domácího zvířectva stavíme a 13. července 2004 zapínáme vysílač Tábor
88,7 MHz.  Začínáme vážně nabízet satelitní
soupravy s parabolou, protože v tom vidíme
– a oprávněně – budoucnost. Pro Prahu a okolí je
ovšem k dispozici také komfortní zemské digitální
vysílání způsobem DVB-T, který se ještě „všemi
pády neskloňuje“. Set-top box je za 3 200 Kč,
v listopadu 2007 už za 1 200 Kč!
18. srpna 2004 následuje spuštění vysílače
89,5 MHz na vodárně v Písku.  A teď intermezzo
o jedné pozoruhodné legrační závadě: Vezu svůj
multifunkční kombajn HP Ofﬁce Jet autem a doma
ne a ne ho rozchodit. „Dovřete dvířka tiskárny
a stiskněte enter,“ píše se na displeji. Nic nepomáhá. Až ráno mě napadá ptát se počítače na stav
periferie. Aha, hlásí: „Překážka v dráze inkoustové
hlavy.“ Pozoruji pojezd hlavy a zdá se mi, že vlevo
by měla zajíždět víc do kraje… Svítím baterkou;
v rožku levého dorazu pevně sedí – broskev. Moje
svačina. Dobrou chuť.  Cenu Proglasu za krásu
slova přebírá na Mohelnickém dostavníku Miroslav Vepřek z Alibaby.
V září 2004 partnerské slovenské rádio Lumen
testuje digitální zemské vysílání DVB-T.
5. října 2004 putujeme se stovkou poutníků
do Říma při příležitosti deseti let trvání společenství evropských křesťanských médií.  Další den
je na světě Hanička, třetí to dítě Karoliny Antlové,

2005
Koncem ledna 2005 probíhá v budově ostravského Telepace odborný seminář Konkrétní
dopady digitalizace elektronických médií.  O několik dnů později se shodou okolností uskutečňuje v Bratislavě církevní seminář o plnění úlohy
médií na Slovensku. Je zde představen projekt
televize Noe; její jméno ale tenkrát ještě neexistuje.
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V únoru 2005 dokončujeme první multimediální CD s názvem Ladíme k vám 10 let.
 Zahajujeme vysílání knihy Dědictví – jedno
z nejpozoruhodnějších a také nejpracnějších Čtení
na pokračování; dílo paní Heleny Havlíčkové.
 Závěrem února dostává Proglas tři kmitočty:
104,2 MHz pro Valašské Klobouky, 107,2 MHz
pro Znojmo a 96,4 MHz pro Třebíč. Tři dny se
radujeme!
Po více než pěti letech práce odchází správce
sítě Witold Grzebiński, náhradou přichází Tomáš
Zikmund.  DVB-T přijímač se už vyrábí ve velkosti klíčenky. ● O slavnosti svatého Josefa spouštíme vysílač na „Fajťáku“ nad Velkým Meziříčím.
 Práci v Proglasu ukončuje dlouholetá asistentka
a sekretářka Staňka Havlíčková.
Druhého dubna 2005 odchází ke svému a našemu Pánu papež Jan Pavel II.; organizujeme
bleskově přenos zádušní mše svaté, výjimečně
z malého studia Maria.  V půli dubna zřizujeme uprostřed Brna na náměstí Svobody stánek;
chceme dát vědět Brňanům, že tu jsme už téměř
deset let.  Končí moderátorka Kamila Kvapilová,
opět se vrací moderátor Emanuel Míšek.  Opouští
nás rybička Rozárka, druhdy dar přátel z Telepace.
 Annuntiamus vobis gaudium magnum: Habemus papam! – kardinál Joseph Ratzinger se stává
papežem Benediktem XVI.  Moje maličkost
odlétá na 16 dnů do východní Indie za P. Janem
Medem SDB.
Pouť za sdělovací prostředky na Svatý Hostýn
je opět provázena sněhem, deštěm, kroupami,
větrem… zapomněl jsem na něco?  16. května
2005 probíhá v sídle Rady první DVB-T licenční
řízení; na řadě jsou i žadatelé o televizi, kterou by
dělali křesťané.  Podepisujeme Deklaraci o vzájemné spolupráci Českého rozhlasu a Radia Proglas.  V brněnském kostele svatého Jakuba a poté
Besedním domě probíhá 18. května 2005 jedno
z nejhezčích setkání v historii Proglasu. Zveme
stovky pracovníků, spolupracovníků a pomocníků Proglasu. Zní pozdravy a poděkování, kouzlí
kouzelník Dušan Baur, Telepace promítá dárkový
ﬁlmek, hraje a zpívá Hradišťan, vaří a všechny
krmí restaurace Besední dům.  O pár dnů později

se menší, ale stejně srdečné setkání koná v pražském emauzském klášteře. Deset let je deset let.
Poslední píseň v databázi folklorních písní
čítající 12 162 titulů nese název Žuňa, žuňa,
pěkný fták!  Před letními prázdninami spouštíme na nádherném starobylém místě ve Znojmě-Hradišti nový vysílač 107,2 MHz.  A ještě
stíháme zapnout U Kostelíčka i vysílač třebíčský
96,4 MHz. Za měsíc se zde účastníme farního dne.
 Počítačník Jakub Marek dokončuje magisterské
studium na Jihočeské univerzitě.
Začínají prázdniny. Na festivalu Zahrada
dostává Jiří Pavlica cenu za nejúspěšnější píseň
všech dob hranou na Proglasu, jíž je Modlitba
za vodu.  Adrianě Johance Růžičkové přibývá
do třetice Markétka. Moderovat prý začne v roce
2028.  Koncem července přechází do jiné farnosti po patnácti letech práce v brněnské farnosti
u svatého Augustina P. Miloslav Kabrda SDB.
Redaktor a technik Jakub Skřebský odchází
do ciziny, Kateřina Rózsová do tiskového střediska ČBK. Studio Radim v Olomouci siří.
 Cenu za krásu slova dostává na Mohelnickém
dostavníku Petr Pololáník z Polobandu. Má před
sebou patnáct měsíců života.  Za posledních 13
měsíců zprovozňujeme šest VKV vysílačů včetně
přeladění na Astru 3A.  V srpnu probíhá první
z televizních reality show – Big Brother. Počítá
dnes ještě někdo typy a počet takových pořadů?
 RRTV zve žadatele Telepace do Prahy na slyšení ve věci licence k satelitnímu vysílání Tv Noe.
Se začátkem školního roku zahajuje Milan
Tesař tradici festiválků v brněnském divadle Barka.
 S koncem září 2005 končí etapa rozšiřování
vysílání Proglasu spuštěním vysílače 104,2 MHz
na Královci nad Valašskými Klobouky.  O Svatém Václavu se uskutečňuje jedinečné setkání
Konference evropských křesťanských rádií CERC,
sdružující 650 rádií z 14 zemí Evropy. Koná se
v Praze a v Brně. CERC se rozšiřuje o ruská rádia
Dar a Soﬁa. Proglas jako pořadatel si, myslím, dělá
dobré jméno.  ČTÚ začíná kontrolovat parametry
vysílačů.
V říjnu 2005 se v Proglasu mění hodně: Končí
technici a zvukaři Radek Hůrka, Rostislav Gába
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a Lubor Přikryl, nastupuje technik, zvukař a budoucí pracovník Tv Noe Martin Rýznar, externí
moderování přerušuje Dagmar Soukupová, moderovat začíná Lenka Budková, začíná spolupracovat zvukař a moderátor Jaroslav Daňa; do studia
Radim v Olomouci se vrací redaktorka Markéta
Šindelářová. Satelit Astra 3A oﬁciálně zahajuje,
čas služby Eurobirdu Proglasu se krátí.
Duchovní cvičení roku 2005 na Vyhlídce
nad Blanskem vede P. Vojtěch Kodet OCarm.
 23. listopadu 2005 dochází k důležitému rozhodnutí ohledně vysílání: Namísto BBC začneme
od února 2006 přebírat zprávy z ČRo 2 Praha.
 Ale ještě je listopad, a už opět namrzají
paraboly na vysílačích, takže
máme výpadky. Až
za rok bude

FM i s RDS i digitální T-DAB.  RRTV uděluje
13. ledna 2006 společnosti Telepace licenci na vysílání prostřednictvím družice na 12 let.  Proglas
přechází k jinému dodavateli modulační linky
do Prahy.  Samé technické výrazy, dost nuda, že?
Tak na rozproudění nabízím zápis jedné Novinky
z 18. ledna 2006: Pokud se v noci od 23 do 01
nedovoláte, je to kvůli přepojování telefonů a také
proto, že v té době nám nemáte co volat – máte
dávno spát.  23. ledna přenášíme úsilím Lumenu
a úsilím naším zádušní mši svatou z Košic – za vojáky zahynulé při pádu slovenského vojenského
letounu.

V souvislosti s přepojováním
datových tras vzniká murphyovské Kintr-Holíkovo dvojpravidlo:

všechno pěkně rozmrazovací.
U vládního výboru pro zdravotně postižené
opět bodujeme: jedno první a jedno druhé místo.
Pamatujete si ještě hovor Lucie Endlicherové s nevidomou dívkou Janou?
Tv Noe na rozhodnutí o DVB-T nečeká;
podává žádost o vysílání ze satelitu DVB-S. Je
to přesně v den dovršení deseti let vysílání Proglasu.  Na webu Proglasu přibývá nová rubrika
Novinky o Tv Noe. Počet návštěv webu Proglasu
v této době dosahuje 15 000 měsíčně. O dva roky
později to už bude sedminásobek.  Radek Habáň
a jeho žena Helenka vítají 15. prosince 2005 prvorozenou Michalku.  A 30. prosince přibývá třetí
potomek redaktora Petra Polehly z královéhradeckého studia Vojtěch – Anežka.  Klub přátel
narůstá za rok 2005 o dalších 1051 členů na celkových 21 540.

1) Jestliže se člověk připraví alespoň
na jednu možnost závady, nastane
taková, na kterou se nepřipravil.
2) Nepřipraví-li se na žádnou možnost,
nastane také závada, na kterou se
nepřipravil.
Zdánlivě vyjde levněji varianta druhá, ale není
tomu tak. Odstraněním závady nastalé dle pravidla
2 jste projevili jistou připravenost na tuto možnost
závady a nastává tak platnost pravidla 1.
V únoru 2006 deﬁnitivně padá možnost zvýšit
výkon důležitého brněnského vysílače.  17. února
pak nastává zcela výjimečný, mnohahodinový
výpadek vysílání Proglasu.  Pořádáme s Telepace
druhý ročník mezinárodní konference Příležitosti
digitalizace elektronických médií.  O několik
dnů plesáme s posluchači na brněnském Stadionu.
 Poprvé žádáme o T-DAB v III. pásmu. Neúspěšně.  Začínáme nabízet satelitní soupravy pro
příjem Tv Noe a samozřejmě i Proglasu.
10. března 2006 nastává pamětihodná událost
– vylepšení „nory“ našich techniků, kteří dostávají

2006
Družice Eurobird končí nečekaně o měsíc
dříve, už po 24 hodinách nového roku 2006. Je
tedy „veselo“ hned z kraje roku.  Na „naší“
Astře 3A zahajuje misijní Rádio 7 (TWR).  Výrobci už umí do jediného obvodu vtěsnat přijímač
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brněnským prostorám Proglasu začíná prokukovat
dosud opuštěná, nyní rekonstruovaná budova, později zvaná Lesovna.
V Ženevě končí důležité mezinárodní setkání
rozdělující technické prostředky v naší části světa
na dlouhé roky.  Přetočením antény z vodorovné
polohy na svislou dále vylepšujeme dosah výborně
poslouchaného a podporovaného uherskobrodského vysílače 105,7 MHz.  24. června se vdává
zpravodajka Kateřina Lapčíková, představuje se
příjmením Vitouchová.
A co dál? Příště budeme vzpomínat na dobu
od druhé půle roku 2006 do první půle roku 2008.
Těšte se. Moc vás zdraví a za „společné psaní“
proglasové historie děkuje
Martin Holík

odměnou za léta práce každý svůj stůl a židli. I původní nepořádek si mohou opětovně vybudovat.
 Odměnou zase oni vám posluchačům vylepšují
zvuk Proglasu zásadním (a drahým) zařízením
zvaným Optimod.  Do týmu Proglasu přichází
technik a muzikant Jarda Topinka, odchází Ondřej
Miklas.  Návštěvnost webu Proglasu překračuje
tisícovku návštěv denně.  Neuvěřitelná závada
likviduje svatohostýnský vysílač, když jeho útroby
vlivem neznámého zatékání připomínají akvárium.
Rychlý sled událostí zaznamenává mediální
dvojče Proglasu – Tv Noe: 8. května žehná otec
biskup Lobkowicz studio, další den se rozjíždí web
www.tvnoe.cz, v den následující je zahájeno vysílání v rozsahu 10 hodin denně. Aleluja!  Naproti

na trička s logem Radia Proglas a další propagační předměty. Ve vybraných knihkupectvích
lze po předložení průkazky získat i menší slevy.
Také nákup satelitních souprav zprostředkovává
Proglas pro své členy se slevou. Nejcennější
výhodou je však patřit do tohoto živého společenství přátel, kteří vzájemně na sebe nikdy
nezapomínají.
V současné době sice není příliv
nových přihlášek zdaleka tak obrovský, jako byl v prvních letech vysílání,
ale i přes četné odchody na věčnost se
už delší dobu stabilizuje počet členů
Klubu na čísle nepatrně převyšujícím
21 tisíc. Radostnou naději pro budoucnost představují přihlášky rodin s více
dětmi i mladých manželských párů,
které už uvádějí i přibližné datum
narození svého prvního očekávaného
potomka.
Velkou oporou Klubu jsou KaPři
(kamarádi Proglasu), kteří roznášejí dopisy
se zpravodaji rybičkám ve svých rybníčcích
(tj. adresátům v místě svého bydliště). Pouze
asi 3 tisíce členů nemá svého KaPra a dostávají
naše zásilky poštou – pokud k nim patříte, neváhejte a staňte se i vy našimi bližšími kamarády!

O Klubu přátel Radia Proglas
Klub přátel je společenstvím našich posluchačů.
Spolu s dalšími dárci podporují své rádio, aby
mohlo být nekomerční a nezávislé. Nádherný
sen o takovém rádiu, ač zdál se kdysi být v nedohlednu, je i díky Klubu už třináctým rokem
úžasnou skutečností. Členové velké rodiny
Klubu se zavazují jen ke dvěma dobrovolným a dle momentálních možností uskutečnitelným úkolům: 1. šířit dobré jméno
Proglasu, 2. podle možností přispívat (však
nejde pouze o peníze, ale i o duchovní podporu, která je vždy oboustranná – i pracovníci Proglasu myslí na své klubové
posluchače…). A jako v každé rodině i my
se rádi setkáváme – ať už na poutích Proglasu, na Dnech otevřených dveří či při
jiných příležitostech.
Členové Klubu dostávají pravidelně
všechna čísla zpravodajů bez ohledu na aktuální příspěvky. Zpravodaje od loňského roku
zasíláme dva: jarně-letní a podzimní. V zimě
rozesíláme barevný magazín Vlnění a spolu
s ním i děkovací dopisy za všechny dary v uplynulém kalendářním roce. Zájemcům posíláme
i daňová potvrzení. Výhodami členství jsou
i slevy na hudební nosiče vydané Proglasem,

Majka Sychrová
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ŠŤASTNÁ
MAGDA
I S BRÝLEMI
A SVÝM
AUTEM, KTERÉ
BYLO ZAPARKOVÁNO
NA JINÉM
MÍSTĚ ►
20

prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

► sobota 19. dubna 2008 – festiválek Jako
ryba ve vodě v bezbariérovém divadle
Barka v Brně
► neděle 4. května 2008 – pouť Proglasu
a Tv Noe na Svatém Hostýně
► sobota 14. června 2008 – Den otevřených dveří Proglasu a studia Tv Noe
v Brně
► sobota 31. ledna 2009 – setkání KaPrů
(kamarádů Proglasu) na Biskupském gymnáziu Brno
Těšíme se na vás!

RO
LORŇOZUZLENÍ
NU

leden

LOUPEŽ
BRÝLÍ

Kdy a kde se setkáme

21

Kč (v tisících)

0

Martin Holík a Vladimír Kintr

Jeden můj známý říkává: „Já s penězi vždy vyjdu…
ale už se s nimi nevrátím.“
A jak jste na tom s vycházením vy? Před výplatou, před Vánoci, po zdražení, po dovolené… Těch
možností před či po je mnoho.
Každý máme doma na měsíc nějakou hromádku peněz. Pak si tuto hromádku rozdělíme
na hromádky menší – nájemní, jídelní, inkasní,
telefonní, školní atd. Proglasácké hromádky jsou
trošku jiné – náklady na vysílače, poplatky za vysílání, mzdové náklady, nájemné, výroba pořadů…
Všichni ale máme jednu stejnou povinnost:
nachystané hromádky musíme každý měsíc zaplatit. Někdy se nám to daří lépe, někdy hůře.
Na každý pracovní den potřebuje Proglas
cca 90 tisíc Kč. (Vy asi o něco méně, viďte?) Pro
názornost jsem vám nachystala jeden graf. Představuje celoroční výši příspěvků. Zvýraznila jsem
v něm potřebnou hranici 90 tisíc Kč. Listopad
a prosinec roku 2007 je pouhý předpoklad, který
vychází z našich předchozích zkušeností. Vidíte,
že ne vždy se nám podaří dát potřebnou sumu
dohromady.
Proto se Proglas snaží získávat peníze na provoz i z jiných zdrojů. Letos nám mezinárodní katolická charitativní organizace Kirche in Not přispěla
na nákup nového, tolik potřebného automobilu.
Jihomoravský kraj nám poskytl prostředky na obnovení zastaralého softwaru, městská část Brno-střed podpořila vysílání pořadů pro děti a některá
města nám ﬁnančně pomáhají s údržbou vysílačů
stojících na jejich území.
Naše upřímné díky za to, ale stále těmi nejdůležitějšími zůstáváte pro nás vy posluchači. Bez
vašich příspěvků, modliteb a povzbuzení bychom
nepřežili ani týden (bez modlitby ani den). A tak
si při sestavování rodinného rozpočtu, udělejte,
prosím, hromádku s nápisem PROGLAS. Na stole
i ve svém srdíčku.
Děkujeme!
S přáním všeho dobrého
Pavlína Janošková
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Jestliže máte problémy s příjmem rádia Proglas
vězte, že jediným zaručeným příjmem je příjem
digitálního vysílání. Digitálně lze Proglas přijímat
ze satelitu (DVB-S) a pomocí internetu. V blízké
budoucnosti snad přibude další – T-DAB nebo jeho
nová varianta DAB+.
Pokud nemáte internet je pro vás satelitní příjem
tou jedinou (a skvělou) volbou, jak Proglas přijímat
digitálně. Signál je šířen prostřednictvím družice
Astra 3A, která se nachází na pozici 23,5 ° východně
a je k dispozici v celé střední Evropě. Jedinou podmínkou je nestíněný výhled jižně šikmo vzhůru
(pod úhlem asi 30 °) odkud signál na naši republiku dopadá. Pro příjem je nutná parabola (v rámci
ČR stačí o průměru 60 cm) umístěná venku na zdi
(nejlépe jižní) nebo na střeše. Signál z paraboly je
kabelem přiveden do satelitního přijímače, který jej
převede na příslušný obraz a zvuk, který si zobrazíte
pomocí televizoru, resp. poslechnete pomocí reproduktoru. Ano, ze satelitu můžete přijímat nejenom
rozhlasové, ale i televizní programy.
Programy na satelitu jsou dvojího druhu
– nekódované a kódované. Pro příjem těch nekódovaných vám stačí přijímač bez dekodéru (cena kolem
1500 Kč), pokud chcete přijímat i kódované programy,
potřebujete přijímač s dekodérem (české kódované
programy používají systém Cryptoworks) a dekódovací kartu (dohromady cena začíná na 4100 Kč).
V obou případech ještě potřebujete parabolu, kon-

Vyjdete s penězi?

Příspěvky za rok 2007

vertor, kabel s konektory a držák – to stojí kolem
1000 Kč.
Investicí do satelitního příjmu si zajistíte nejen
perfektní příjem Proglasu, ale i sesterské televize
Noe a všech veřejnoprávních českých a slovenských
rozhlasových programů, slovenského křesťanského
rádia Lumen, česko - slovenského křesťanského
Rádia 7 (provozuje TWR) a několika dalších českých,
slovenských, německých a nizozemských televizních
programů. Výše uvedené programy jsou nekódované, pro jejich příjem stačí sestava za asi 2500 Kč
(jak vyplývá z předchozího odstavce). Jestliže máte
zájem o sledování televizních programů jako je ČT1,
ČT2, ČT Sport, Prima, Nova a dalších, pak, protože
jsou kódované, potřebujete sestavu za asi 5000 Kč.
Rozhodně se to vyplatí, pokud je v místě vašeho bydliště dostupnost DVB-T signálu v nedohlednu, nebo
dokonce se z důvodu špatného pokrytí současných
analogovým televizním signálem dají očekávat problémy i s příjmem DVB-T signálu.
Protože problematika digitálního vysílání není
jednoduchá, rádi vám poradíme. Prostřednictvím
Proglasu si můžete soupravu pro digitální příjem
sestavenou na míru vašim požadavkům objednat na dobírku. Nejčastější sestavy jsou v e-shopu
na našich internetových stránkách. Pro brněnský
region vám můžeme nabídnout i instalaci. S dotazy
se prosím obracejte na pana Petra Buršíka nebo Vladimíra Kintra, 543 217 241, satelit@proglas.cz.
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Digitalizace a Proglas

22
23
M

JN

JK

KB

PB

PD

KT

RR

JB

TZ

TP
RH

AM

JT

MT

JČ

KV

FB

JM

KR

JD

VB CH

VK

HB

MŠ

VM

ZP

PJ

KO

RL

SJ

ZV

DB

MH

BE

KA

AT MJ

oM

LS
PŠ

Proglas – jsme tady pro vás...
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satelitní digitální vysílání (DVB-S): ASTRA 3A: 23,5 ° východně; 12,525 GHz; 27,5 Msymb/s; V-polarizace; FEC = 3/4; PID = 180
pozemní (terrestriální) digitální vysílání (DVB-T): pro Prahu a okolí v paketu CDG (bude časem ukončeno)
internetové vysílání: www.proglas.cz
kabelové analogové vysílání: informujte se u svých poskytovatelů

MT: Milan Tesař | FB: Filip Breindl | JM: Jakub Marek | VB: Vít Blaha | CH: Pavel Chaloupka | VK: Vláďa Kintr | MŠ: Miloš Švábek | VM: Vojtěch Macek | KO: Josef Kotyza
ZP: Zuzana Petlanová | RL: Roman Lang | ZV: Zuzana Vykouřilová | DB: Dušan Baur | BE: Marie Bendová | KA: Karolina Antlová | AT: Anna Trembuláková | MJ: Markéta Jetelová | LS: Luděk Strašák | PŠ: Pavel Šaněk | ZD: Zdeněk Drštka | TS: Terezie Stoszková | MK: Marcela Kopecká | JJ: Jana Juránková | BK: Blanka Kraváčková | PS: Pavel Smolek
▲ M: pes Mireček | JN: Jan Novotný | KB: Klára Beránková | KT: Kateřina Trmačová | JB: Jana Beránková | AM: Anna Macková | KV: Kateřina Vitouchová | KR: Kateřina Rýznarová JD: Jakub David | HB: Helena Bízová | PJ: Pavlína Janošková | SJ: Stanislava Janýšková | MH: Magda Hauserová | oM: Martin Holík | MB: Marie Blažková | HH: Helena
Horáková MS: Marie Sychrová | HL: Helena Hladká. Někteří přijít nemohli, všechny nás najdete na webu: http://www.proglas.cz/kdo-je-kdo.html

▲ JK: Jiří Krempl | PB: Petr Buršík | PD: Pavel David | RR: Radka Rozkovcová | TZ: Tomáš Zikmund | TP: Tomáš Petr | RH: Radek Habáň | JT: Jaroslav Topinka | JČ: Jaroslav Černý

-

Další možnosti příjmu:

vysíláme 24 hodin denně

Přehled vysílačů a studií Proglasu

Děkujeme, že Proglas žije z příspěvků posluchačů a přátel.
Je možné přispět jakoukoli částkou na libovolný z těchto účtů:

Radio Proglas s.r.o. – 4200042422/6800
Nadační fond Radia Proglas – 4200043003/6800
Jako variabilní symbol uveďte své číslo člena Klubu přátel Radia Proglas nebo rodné číslo.
Dar je možno odpočítat od daňového základu – potvrzení vám na požádání zašleme.

Kontakty
www.proglas.cz  živé vysílání  zprávy  hudba  hitparáda 
pro děti  klub přátel  technické informace  Tv Noe  mše svaté
 archiv  diskuse  kdo je kdo  kontakty 
e-shop  možnosti podpory
►

 Brno – hlavní redakce

 Olomouc – studio Radim

Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241
fax: 543 217 245
GSM brána: 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz
Kontakty do živého vysílání
(jen ve vyhrazených časech):
tel.: 543 217 242, 543 236 790
sms: 772 132 132 (nelze volat)

Blažejské nám. 4
771 00 Olomouc
tel., fax, záznamník: 585 220 668
e-mail: radim@proglas.cz
 Ostrava – studio Hedvika

Kostelní náměstí 2
702 00 Ostrava
tel., fax, záznamník: 596 115 047
e-mail: hedvika@proglas.cz

 České Budějovice – studio

u Školských sester de Notre Dame
Na sadech 19
370 01 České Budějovice
e-mail: budejovice@proglas.cz

 Praha – studio Kristián

Thákurova 3, 160 00 Praha
tel., fax: 224 324 310
tel.: 220 181 319
e-mail: kristian@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

 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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