
Stále více žasnu

Vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Děkujeme!
Nadační fond Radia Proglas – 4200043003/6800
Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo Klubu přátel Radia Proglas nebo 
své rodné číslo. Darované příspěvky jsou odpočítatelné od daňového základu.

Stále více žasnu nad životním „výkonem“ muže 
jménem Šavel z Tarsu, později Pavel, apoštol 
národů. Může za to vynikající nápad vyhlášení 
Roku svatého apoštola Pavla. Jeho způsoby práce, 
přizpůsobování rozmanitým okolnostem, nakažlivá 
radostnost, fyzická vytrvalost, to všechno je hodné 
obdivu; a co víc – napodobování.

Je to člověk z masa a kostí a nikdo z nás 
nemůže říci, že tenkrát byly podmínky horší nebo 
lepší. Jistě, byly v mnohém jiné, ale v mnohém tolik 
stejné jak dnes! Vždyť výčet lidských ctností i „se-
znam“ sklonů ke hříchu je stále stejný! Bůh v jeho 
případě s humorem a mistrovstvím sobě vlastním 
nic neomezoval, jen přesměroval Pavlovu horlivost 
správným směrem.

Družiny na táboře na Americe se místo obyčej-
ného rýmovaného pokřiku letos představovaly větou 
z některého Pavlova listu. A skutečně si kluci a děv-
čata zapamatovali nejen pokřik svůj, ale i dalších 
družin. To nemá chybu!

Napodobovat dobré vzory je velmi spo-
lehlivá cesta ke štěstí. Mějme to prosím 
na paměti. A co víc, neokázale, prostě se 
snažme být vzory sami druhým. Potřebují 
to a zaslouží to.

Papež Benedikt XVI. letos vyhlásil Rok sva-
tého Pavla na oslavu dvoutisícího výročí 
narození tohoto světce, právem nazva-
ného Apoštola národů. Tento rok trvá 
od 29. června 2008 do 29. června 2009.

Zpravodaj Radia Proglas č. 40
bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, podzim 2008

Líto

Dny z konce září
ostré suché dny
a na oltáři
zlato s jeho tělem

Oslátko za listím
se skrývá o rok déle
jak je to dávno
co neslo spasitele

A vše je ticho
záhy spustí deště
a bude zima
mokrým zajíčkům

střelná smrt vstává
z jamek za hrudkami
bývá mi líto

ergo sum

Jan Skácel
ze sbírky Kdo pije potmě víno

www.proglas.cz/roksvatehopavlaP. Martin Holík



▼ Lenka a František Kolaříkovi
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▼ Anežka Pilchová

▼ Jitka a Jakub Skřičkovi
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Novinky

► Stalo se koncem jara, že jsme se dostali do 
peněžních nesnází a prosili o mimořádnou pod-
poru, a ejhle: vzedmula se mohutná vlna pří-
spěvků a zase bylo dobře. Přála bych každému, 

aby měl tak spolehlivé zázemí, 
jaké v našem světě přinášejí soudržné 
rodiny a v naší zemi společenství Proglasu.

► S pevnou oporou v zádech se nám to žení, 
vdává a zakládají rodiny! Tak se v červnu moderá-
torka a výrazná opora zpravodajské redakce Lenka 
Budková provdala u Svatého Mikuláše ve Velkém 
Meziříčí za pana Františka Kolaříka, pohleďte na 
snímek. Jsou pěkní, že?

► A v srpnu zase Jitka Kotalová, která relativně 
nedávno posílila naše studio Jan Neumann v Čes-
kých Budějovicích, řekla své ano panu Jakubu 
Skřičkovi. Svatba se odehrála v chrámu sv. Voj-
těcha ve Čtyřech Dvorech, odkud pravidelně pře-
nášíme mši svatou. Tak hodně štěstí, Lenko, Jitko, 
vám oběma i vašim vyvoleným!

► Nové děťátko se mezi námi od minulého zpra-
vodaje (totiž od jara) narodilo jedno a jmenuje 
se Anežka; však Pilchovi už jednoho chlapečka 
mají. Snad vás bude zajímat, že Danka František 
Pilchová se s rodinou už na jaře přestěhovala do 
Prahy a přemýšlí o další spolupráci s Proglasem, 
až malá povyroste.

► Další čtyři rodiny z našich řad jsou rovněž v ra-
dostném očekávání, ale na podrobnosti si budeme 
muset ještě nějaký čas počkat.

► Někteří kolegové dokon-
čili svá studia: Blanka Kraváčková 

z hlavní redakce získala v červnu bakalářský titul 
v oboru teologie a spiritualita zasvěceného života 
na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Nyní ji čekají ještě státní zkoušky na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 
kde Blanka studuje pro změnu angličtinu a češtinu. 
Pak z ní budeme mít magistru.

► Na teologické fakultě v Českých Budějovicích 
obhájil šéf zpravodajské redakce Filip Breindl titul 
Th.D. Doktorskou práci psal při plném nasazení 
v Proglasu, všechna čest, Filipe!

► A do třetice novinka z prostředí teologických 
fakult: náš redaktor náboženského vysílání Zdeněk 
Drštka nastoupil na podzim do teologického kon-

Začnu tím, co žádnou novinkou není: 
naši posluchači se v nouzi vždycky pro-
jeví jako věrní přátelé.
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viktu v Olomouci. Po absolvování filosofických 
studií studoval teologii zatím dálkově při práci 
v Proglasu, rozhodl se však plně svěřit svůj život 
do Božích rukou a připravovat se na kněžskou 
dráhu. Prosíme o modlitbu. A stejně tak prosíme, 
abyste pamatovali ještě na jednoho mladého muže 
z našich řad, který se chystá na vstup do řeholního 
společenství.

► Část Zdeňkových úkolů převzal nadějný jinoch 
Bc. David Solnička, který právě končí v Brně 
pedagogická studia, však vám o něm někdy něco 
povím. A ve zpravodajské redakci se zaučuje Mgr. 
Martin Horký, který po studiích působil dokonce 
jako úředník! Ale přemluvili jsme ho, aby se vzdal 
svých jistot v podobě erárního platu, neboť u nás je 
mnohem větší legrace a jenom výjimečně musíme 
žebrat, neboj, Martine! 

Však Martin se nezalekl a P. Martin se také 
nebojí – on ví a víme to všichni, že jsou s námi 
obětaví posluchači, kteří jsou víc než jenom kama-
rádi do nepohody. Pán Bůh zaplať!

Marie Blažková

Prosili jste nás o text modlitby, již zařa-
zujeme do vysílání vždy první sobotu 
v měsíci před růžencem z vatikánského 
rádia – pochází ze sbírky Jana Pavla II. Totus 
Tuus. Rádi vám tuto prosbu splníme:

Matko pravdy,
Panno sluncem oděná,
ještě nikdy nebyly masy lidí
tak soustavně obelhávány,
falešnými ideologiemi
tak neprodyšně izolovány
od pravdy křesťanské víry,
od modlitby,
od svátostí církve Kristovy,
od výchovy ke křesťanské mravnosti.

Ještě nikdy nebylo tolik lidí
tak promyšleně zmateno,
vnitřně zotročováno.
Ďábel se raduje,
že konečně zmátl člověka do té míry,
že lidé zničí sami sebe
a temné mocnosti budou triumfovat.

Maria,
dějinná hodina Tvé pomoci
křesťanům i celému světu,
pro kterou Tě Bůh připravil od věčnosti,
je zde.
Znič svou panenskou pokorou
pýchu a zdánlivou moc otce lži.
Vrať nám svého Syna,
který se z Tebe narodil,
aby vydal svědectví pravdě.

Mně pak dej odvahu,
abych za žádnou cenu nikdy nelhal,
ani ústy, ani jiným způsobem jednání.

Amen.

Matko pravdy…



▲ budova Opery, jeden ze symbolů Sydney ▲ na lodi v sydneyském přístavu
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Vzpomínky na Sydney

Do Sydney jsem dorazil v sobotu 12. července v po-
ledne tamního času. Mimochodem, časový posun 
mezi východní Austrálií a střední Evropou činí nyní 
v létě osm hodin. Už na letišti se mě ujali Lída a Pa-
vel Blažkovi – velice milí lidé, čeští krajané, kteří 
odešli do zahraničí po osmašedesátém roce.

U Blažkových jsem byl po celou dobu setkání 
ubytován, a musím říci, že nebýt jich a zázemí, které 
mi naprosto nezištně poskytli, stěží bych mohl prožít 
celé setkání bez úhony a bez potíží, které by přinesla 
reportérská činnost. Pokoušel jsem se s nimi nato-
čit svou první reportáž, ovšem jak mi řekli mimo 
záznam, „my rádi pomáháme, ale hrozně neradi 
o tom mluvíme“. Chtěl bych tedy aspoň touto cestou 
poděkovat jim a vůbec všem, kteří se přičinili na 
organizaci, uvítání a přijetí poutníků z celého světa.

Čeští poutníci v počtu dvou set dvaceti lidí, mezi 
nimi i biskupové Jiří Paďour a Pavel Posád, ovšem 
do Austrálie dorazili už v předchozích dnech. V die-
cézi Melbourne byl pro ně a pro další hosty ze zámoří 
připraven pestrý předprogram.

Do Sydney dorazila česká výprava v pondělí 
14. července večer. Někteří byli ubytováni v rodi-
nách, jiní ve školách nebo farních sálech. V důsledku 

selhání techniky při přesunu z Melbourne se někteří 
z nich shledali se svými zavazadly až ve středu, což 
jim ovšem nebránilo prožívat setkání naplno.

Okamžikem, kdy začalo vlastní setkání, byla 
mše, kterou slavil sydneyský arcibiskup, kardinál 
George Pell, s dalšími biskupy a kněžími. Bylo to 
v úterý 15. července na nábřeží Barangaroo v přísta-
višti Darling Harbour. Této bohoslužby se účastnilo 
150 tisíc lidí. Pokud bychom nebrali v úvahu papež-

ské bohoslužby, je to největší účast na mši v dějinách 
Austrálie. Za zmínku také stojí, že v průvodu zde 
bylo neseno 168 různých státních vlajek.

V následujících dnech se jednotlivé skupiny 
poutníků, podle svých jazyků, národností a zemí, 
shromažďovaly v dopoledních hodinách ke kateche-
zím a ke slavení bohoslužeb. Česká výprava měla 
zázemí na Australské katolické univerzitě v městské 
části Strathfield.

Ve čtvrtek 17. července přivítalo půl milionu lidí 
v Sydney papeže Benedikta XVI. Připlul na lodi opět 
k nábřeží Barangaroo, kde se konala v úterý zahajo-
vací mše. Krátce zde shromážděné poutníky oslovil:

»Drazí přátelé, doma ve škole, na univerzitě, 
v místech práce i zábavy – zde všude si připomínejte, 
že jste novým stvořením. Nestůjte jen plni úžasu před 
Stvořitelem v radosti z jeho děl, ale mějte na 
paměti, že bezpečný základ lidské solida-
rity spočívá ve společném původu 
každého člověka, vrcholu stvo-
řitelského plánu Boha se 
světem. Jako křesťané jste 
v tomto světě těmi, kdo 
vědí, že Bůh má lidskou 

V červenci roku 2008 se v australském 
Sydney konaly Světové dny mládeže, 
poprvé na nejmenším kontinentě. Účast-
nilo se ho celkem 223 tisíc mladých, z toho 
polovina přicestovala do Austrálie ze 170 
zemí světa. Mezi nimi bylo 220 zástupců 
České republiky – a mezi nimi i já.



▲ Benedikt XVI. připlouvá do přístavu Darling Harbour ▲ kde spatříte vlajky Kuby a USA na jednom stožáru?
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tvář Ježíše Krista, jenž je „cestou“, která uspokojuje 
každou lidskou touhu, „životem“, o němž jsme povo-
láni svědčit a neustále přitom kráčet v jeho světle.

Náš svět je unaven chtivostí, zbídačováním 
a rozpory, fádností falešných idolů, pokryteckými 
odpověďmi a smutkem falešných slibů. Naše srdce 
a naše mysl touží po životní vizi, kde kraluje láska, 
kde jsou dary sdíleny, kde se buduje jednota, kde 
svoboda nachází vlastní význam v pravdě a kde se 

identita zakládá na ohleduplném společenství. To je 
dílo Ducha svatého! To je naděje nabízená evange-
liem Ježíše Krista! Byli jste opětovně stvořeni křtem 
a posilněni dary Ducha svatého biřmováním, abyste 
dosvědčovali tuto realitu! To ať je poselství, které 
přivezete světu ze Sydney!«

V pátek 18. července byla v odpoledních hodi-
nách součástí programu křížová cesta. Ta byla pojata 
poněkud netradičně – účastníci se shromáždili na 
nejrůznějších místech Sydney, např. u slavné Opery 
nebo u katedrály. Na těchto místech byla dramaticky 
ztvárněna jednotlivá zastavení, pochopitelně dopl-
něná příslušným biblickým textem a rozjímáním.

Česká výprava měla své stanoviště na známém 
nábřeží Barangaroo. Zde mohla sledovat několik 
posledních zastavení, tedy ta, jimiž křížová cesta 
vrcholí. Po skončení křížové cesty mohli účastníci 
zůstat na místě na koncert gospelové hudby. Kon-
certy a další barvitý program se ostatně konaly na 
různých místech v Sydney během celého týdne.

V sobotu 19. července se pak od ranních hodin 
poutníci ze všech končin Sydney vydali na cestu na 
místo, kde setkání vrcholilo – na dostihové závo-
diště Randwick. Řada z nich přitom přecházela po 

známém Harbour Bridge, přístavním mostě, který 
je spolu s budovou Opery dominantou a symbolem 
Sydney. Ve večerních hodinách se zde konala vigilie 
– předvečer oslavy Světových dní mládeže.

Benedikt XVI. hovořil o biřmovancích. Násle-
dujícího dne, v neděli 20. července, bylo při mši 
svaté biřmováno čtyřiadvacet mladých lidí z celého 
světa. Jedním z nich byl i osmnáctiletý Václav Rylko 
z Třanovic.

Pokud bych měl sám říci, co mě osobně v Syd-
ney nejvíce oslovilo, mluvil bych o úžasné zkuše-
nosti s univerzalitou církve. Řekl bych, že v těchto 
dnech jsme mohli zakusit jako realitu něco podob-
ného, co zažili apoštolové a poutníci v Jeruzalémě 
o prvních Letnicích – to, že Duch Svatý překonává 
bariéry, překonává rozdělení jazykové, národnostní, 
politické, kulturní a jakékoli jiné. Kde jinde byste 
mohli vidět například kubánskou a americkou vlajku 
na jednom stožáru? Setkal jsem se v autobuse se sku-
pinou poutníků – byla to společná výprava z Indie 
a Pákistánu. Křesťané z těchto znesvářených zemí 
putovali do Sydney společně.

A chtěl bych také zmínit zkušenost z cesty do 
Sydney – na letišti v Tchaj-peji na Tchaj-wanu jsem 
čekal na spoj, když jsem odkudsi slyšel povědomý 
zpěv. Byla to jedna z typických písní z Taizé. Šel 
jsem za hlasem a našel jsem skupinu tchaj-wanských 
poutníků, kteří zrovna v letištním terminálu zaha-
jovali svou večerní modlitbu. Přidal jsem se k nim 
– tedy v angličtině. To je, podle mě, přímo hmata-
telný důkaz toho, jak Duch Svatý v církvi spojuje lidi 
ze všech možných národů.

Zdeněk Drštka



set-top-box ►
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Nebudu se zde zabývat technickými podrob-
nostmi, pouze zmíním základní okolnosti:

Systém DVB-T 
je primárně určen pro 
šíření televizních programů, ale 
stejně tak může šířit i programy rozhlasové. Jediný 
zádrhel je v tom, že je tento systém koncipován 
pro nepohyblivý příjem, tedy nikoliv pro poslech 
v jedoucím automobilu.

Pokrytí území naší republiky signálem Pro-
glasu na VKV se měnilo – zpočátku se zvyšovalo, 
ale s růstem počtu vysílačů jiných rádií se pokryté 
území snižuje. Protože možnosti rozumného zvý-
šení pokrytí na VKV jsou vyčerpány, nezbývá než 
hledat další způsoby, jak dostat signál Proglasu 
k posluchačům. Od roku 1998 funguje satelitní 
šíření, potom přibylo internetové vysílání.

Od roku 2000 je možné Proglas přijímat v sys-
tému DVB-T v Praze a okolí. V současné době 
z důvodu nástupu nových digitálních televizních 
programů dochází k rozšiřování území pokrytého 
signálem DVB-T a toho Proglas od června 2008 
využil k rozšíření svého vysílání právě v tomto 
systému. K Praze tedy přibylo Brno, Ostrava a Pl-
zeň a jejich okolí. Pro Brno je to pouze malé zlep-
šení pokrytí, ale pro Ostravsko již výrazné a pro 
Plzeňsko je to dokonce jediný způsob pozemního 
příjmu, protože vysílání v systému T-DAB, urče-
ném pro rozhlasové vysílání, proběhlo pouze ve 
dvou měsících na jaře tohoto roku.

Tuto dobu lze tedy nazvat přelomovou. Kvůli 
příjmu televize si všichni diváci musí koupit 
DVB-T přijímače. Posluchači Proglasu nebo ti, 
kteří by jimi rádi byli, v uvedených regionech 
získávají možnost podstatně kvalitnějšího příjmu 
oproti VKV. Ale hlavně všem, kteří si na svém 
přijímači naladí DVB-T programy, se Proglas 
automaticky naladí a uloží do paměti jako jedna 
z předvoleb. Je velmi pravděpodobné, že tito lidé 
vyzkoušejí, co to ten Proglas vlastně vysílá, a může 
se stát, že se jim vysílání zalíbí a oni se stanou jeho 
pravidelnými/nepravidelnými posluchači.

Informace o tom, že se mění způsob 
pozemního televizního vysílání, snad 
už dorazila ke každému občanovi naší 
republiky.

Jak poslouchat rádio na televizi

Digitalizace prakticky

 změna se týká pozemního televizního 
vysílání, které se mění z analogového 
na digitální, označuje se DVB-T;

 způsob šíření signálu se nemění – 
můžete použít antény, které už máte 
(pokud jsou v solidním stavu);

 prakticky to znamená, že mezi anténu 
a televizor vřadíte krabičku – DVB-T při-
jímač, často též bývá označován jako 
set-top-box;

 cena DVB-T přijímače se vesměs pohy-
buje mezi 1000 a 2000 Kč (závisí na 
vybavenosti a na značce);

 pokud máte více televizorů, musíte si 
koupit DVB-T přijímač ke každému;

 hlavní výhodou digitálního vysílání 
oproti analogovému je vyšší efektivita 
– na jednom kmitočtu vysílá 4–5 TV 
programů, tzn. spotřebuje se méně 
elektrické energie, vysílání je levnější;

 nevýhodou je nutnost investice do při-
jímačů – ale to je problém každé nové 
technologie (vzpomeňme třeba mobily, 
počítače…)



▲ Praha: 46. kanál, vysílače Strahov, Ládví a Zelený Pruh, dosah 20 km

▲ Brno: 59. kanál, vysílač Hády, dosah 30 km

▲ Ostrava: 54. kanál, vysílač Hošťálkovice, dosah 20 km

▲ Plzeň: 52. kanál, vys. Košutka, dosah 15 km
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Pokud bydlíte v uvedených oblas-
tech, pořiďte si DVB-T přijímač. Jest-
liže jste nevěděli, že v systému DVB-T 
jsou šířena i rádia, teď to víte (většinou 
se mezi televizními a rozhlasovými 
programy přepíná stiskem jediného tla-
čítka na dálkovém ovladači). Doporučte 
svým známým tento způsob příjmu.

I rozhlasové programy vám budou 
hrát z reproduktorů televizoru. Když si 
k DVB-T přijímači připojíte zesilovač 
s reprobednami – v nejjednodušším pří-
padě počítačové aktivní reproduktorky 
za 200–300 Kč, nemusíte pro poslech 
rádia televizor zapínat.

V případě jakýchkoliv dotazů 
k této problematice se na nás můžete 
obrátit telefonicky na 543 217 241 
nebo e-mailem na adrese 
satelit@proglas.cz.

Vladimír Kintr

Dosah je uváděn orientačně od 
středu města. Jedná se o per-
fektní pokrytí – stačí jednodu-
chá, často pouze pokojová 
anténa. S použitím venkovní 
antény se dá DVB-T signál 
zachytit i ve dvojnásobné vzdá-
lenosti, než je uvedeno.

Mapy pokrytí DVB-T



▲ Anglická skupina Waterson:Carthy při kolokviu na Folkových 
    prázdninách v Náměšti nad Oslavou.
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Folkových přehlídek se v létě konají stovky. 
Folkové prázdniny jsou jen jedny. O tom, proč 
právě týden dobré hudby v Náměšti nad Oslavou 
považuji za vrchol festivalové sezóny, jsem psal 
už mnohokrát: Mou reportáž, fotogalerii i další 
materiály najdete na našem hudebním webu 
hudba.proglas.cz.

Folkové prázdniny nejsou jen setkáním špičko-
vých českých a výborných světových hudebníků, 
festivalem, na kterém se na pódiu střídají kolum-
bijská zpěvačka, dánská folková skupina, američtí 
bluesmani a kytarista z Kapverdských ostrovů. 
Součástí Folkových prázdnin jsou desítky tvůr-
čích dílen (od výtvarných po setkání se světovými 
hudebníky), do kterých se může kdokoli přihlásit. 
A pro mne osobně bývá jedním z vrcholů 
festivalu dvoudenní odborné kolo-
kvium o folkloru a world music, 
které se letos konalo už popáté. 
Letos bylo úkolem pozvaných pub-
licistů, hudebníků a muzikologů 
zpracovat v referátech téma „Hle-
dání kořenů: Nepřerušená cesta“, 
které souviselo s ústředím tématem 
celého festivalu („O dřevě: O koře-
nech, tvárnosti a houževnatosti“).

Hledání hudebních kořenů Text mé přednášky o tom, zda kdysi tak roz-
šířené trampské hnutí můžeme vnímat jako pří-
mého předchůdce současného zájmu o exotickou 
hudbu, si můžete přečíst na hudba.proglas.cz. Mne 
osobně v programu kolokvia zaujala úvaha Jiřího 
Plocka „A jaké kořeny vlastně hledáme?“ Uži-
tečným vodítkem pro zájemce o skotskou hudbu 
byla přednáška Ireny Přibylové „Rozvoj lidového 
dědictví: aktivity skotské firmy Greentrax“. Publi-

cista Jiří Moravčík se zamýšlel nad 
tím, zda vůbec ještě potřebujeme 
termín world music. Cenným pří-
spěvkem na téma hudebních kořenů 
přispěl Petr Dorůžka. Na kořeny 
horňácké lidové písně se zaměřila 
brněnská publicistka Helena Bret-
feldová. A vrcholem kolokvia byl 
pro mne vtipný referát Jana Sobotky 
o českých Texasanech a texaských 
Češích.

Proč vám o tom všem píšu? 
Za prvé proto, že hudba se nemusí 
jen poslouchat. Dobrou muziku 
je užitečné uvádět do souvislostí, 
o což se mimochodem hudební 
redakce Proglasu snaží už téměř 

13 let. A za druhé: Folkové prázdniny s odborným 
kolokviem se budou v Náměšti nad Oslavou konat 
příští rok znovu. Vstup na přednášky je zdarma 
a k zakoupení bude česko-anglický sborník s texty 
všech letošních referátů.

Milan Tesař
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Proglas uspěl v grantovém řízení Odboru pro infor-
mování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR 
a získal finanční podporu na výrobu pořadů i pre-
zentaci na webových stránkách. Právě tam jsem 
v létě umístil anketu o tom, jak přijímáte plánovaný 
cyklus o EU. Ačkoli nejvíc lidí se vyslovilo potě-
šeně, relativně dost hlasů podpořilo další možnosti, 
tedy že vysílání sice dotyčný respondent pova-
žuje za užitečné, ale jeho samotného nezajímá, či 
dokonce že by ho mělo být méně nebo že rozhodně 
poslouchat nebude.

Přestože vypovídací hodnota této ankety není 
veliká, přece jen něco naznačuje: že leckdo od vysí-
lání o Evropské unii čeká v lepším případě nudu, 
v horším omílání frází a manipulaci.

Snad se nám podaří být nejméně tak srozumi-
telní jako v roce 2006, kdy – v době plnění grantu 
Evropské komise – řada posluchačů oceňovala, že 
teprve prostřednictvím Proglasu dostala uchopitelné 
informace o EU. Tehdy jsme nezamlčovali proble-
matické stránky společenství, které se leckdy týkají 
duchovních záležitostí, a nebudeme to činit ani teď. 
Nad všemožnou kritičnost však bude vyčnívat pře-
svědčení církve o užitečnosti společenství evrop-
ských národů, jak uvádí například dokument papeže 
Jana Pavla II. Ecclesia in Europa.

Jsme Češi, jsme křesťané,              
jsme Evropané

A co bychom rádi našimi pořady ukázali? Že 
Evropská unie není nějakou vnější bezobsažnou 
institucí, nýbrž záležitostí běžného života, v němž 
je jen na křesťanech samotných, jak silně dokážou 
pozvednout hlas k prosazování vlastních hodnot. 

Magazíny, komentáře, zprávy a soutěž

Evropská témata během podzimu zaznějí pře-
devším v Komentářích týdne, které jsme vysílali 
i předtím – teď budou naši pravidelní spolupracov-
níci i oslovení experti hovořit o událostech, které 
se bezprostředně dotýkají života Unie. Evropské 
magazíny tentokrát uslyšíte jednou měsíčně, vždy 
o druhém pátku v měsíci v rámci cyklu Všimli jsme 
si. Témata? Například pomoc katolické církve na 
Slovensku při informování obyvatel o přijetí eura, 
dialog českých křesťanů s vládou o prioritách 
našeho předsednictví v Radě EU v roce 2009, 
dopad Schengenského prostoru na pohyb poutníků 
Evropou atd. Každý týden vám v rámci čtvrteč-
ního Ranního hudebně-zpravodajského magazínu 
přineseme aktuální zprávu z EU, k níž připojíme 
zadání soutěžní otázky – každý týden soutěžíme 
o zajímavé knižní ceny. Po celou dobu vás budeme 
informovat také prostřednictvím našich interne-
tových stránek www.proglas.cz/evropsky-podzim.
htm.

Těšíme se na vaše ohlasy a přejeme uži-
tečně i zábavně strávený čas u našich evropských 
pořadů!

Filip Breindl

Po dvou letech 
se v našem 
vysílání znovu 
ve větší míře 
objevují pořady 
představuj íc í 
Evropskou unii 
a její instituce.

Evropský podzim na Proglasu
Evropská unie je

► společenství, u jehož zrodu stáli křes-
ťansky orientovaní politici;

► společenství, které už několik desetiletí 
přispívá k mírovému soužití národů 
a zasazuje se o dodržování lidských 
práv ve světě;

► projekt, který přes dílčí polemiky podpo-
ruje katolická i jiné křesťanské církve, jež 
vytvářejí instituce spolupracující s úřady 
EU;

► platforma, kde mají křesťanské hodnoty 
a světový názor významnou pozici;

► společenství uchovávající historickou 
paměť a pečující o kulturní a duchovní 
dědictví.



00.05 po – Folklorní okénko (R)
 út – Křesťan a svět (R) 
 st – Oktáva (R)
 čt –  Duchovní vzdělávací pořad (R)   
 pá – Všimli jsme si (R)
00.30 út – Noční bdění s folkem
 st – Noční bdění s jazzem a blues
 čt – Noční bdění s etnickou hudbou
01.00 Komorní hudba
02.00 po – Vítejte, senioři (výběr R) 
 út – Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
 st – CČSH/SCEAV/Dotýkání světla/Nahlížení (R)
 čt – Radio Vatikán slovensky (R)
 pá – Duchovní vzdělávací pořad (R)
02.30 Písně
03.00 po – Slyšte, lidé! (R)
 út – Jak se vám líbí (R)
 st – Hrajte, kapely! (R)  
 čt – Folklorní okénko (R)
 pá – Jak se vám líbí (R)
04.00 Písničky před svítáním
04.45 Jitro s dechovkou
05.00 Informace o pořadech
05.05 Hudebně-zpravodajský magazín 
05.27 Myšlenka na den
05.30 Vážná hudba
05.42 Evangelium, Duchovní slovo
06.00 Zprávy
06.10 Ranní chvály
06.45 Ranní zíváček
 po – Proglaso – pís. zadání (R)
07.00 Zprávy
07.15 Putování po krajích
07.45 Třikrát z Proglasu
08.00 Zprávy a přehled tisku
08.45 Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
09.00 Vážná hudba
09.15 Vysílá TWR
09.30 po – Dopoledne s Proglasem
 út – Kafemlýnek
 st – Magdazín
 čt – Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
 pá – Knihovnička Proglasu (R)
10.25 Informace o pořadech
10.30 Vonička lidových písní/dechovka
11.00 Zprávy
11.05 Čtení na pokračování
11.30 Písničky před polednem
11.57 Myšlenka na den (R)
12.00 Polední modlitba

12.05 Hudební siesta
13.00 Zprávy
13.05 Vzkazy (st – Tržiště)
13.20 Písničky časně odpolední
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Pozvánky
14.30 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy a zpravodajské vstupy
15.05 Písničky
 po – Komentář týdne (R)
 (1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
15.25 Informace o pořadech
15.40 Listárna (út, čt)
16.00 po – Pořady z regionů (R)
          út – Barvínek
          st – Rozhlasové městečko
 čt – CČSH/SCEAV/Dotýkání světla/Nahlížení (R)
 pá – Všimli jsme si
16.55 po – Hitparáda Kolem se toč (R)
 út – Slyšte, lidé! (R)
 st – Folklorní okénko
 čt – Hrajte, kapely!
 pá – Oktáva 
17.25 pá – A capella/Jazzový podvečer
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 po, st – Modlitba růžence
 út, čt, pá – Mše svatá
18.35 Duchovní hudba 
19.00 Večerní zíváček
19.15 Jak se vám líbí
20.00 Zprávy
20.15 Bible v liturgii
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.15 Křesťanské písně
21.30 Čtení na pokračování (R)
22.00 po – CČSH/SCEAV/Dotýkání světla/Nahlížení
 út – Duchovně-vzdělávací pořad 
 st – Pořady z regionů
 čt – Pořady z regionů
 pá – Pravoslavní
22.30 út, pá – Živý růženec
 st – Noční cukrárna
 čt – Křesťan a svět (R)
22.40 po – Křesťanské noviny (rádio Lumen, R)
23.00 po – Noční linka
 út, pá – Duchovní hudba
 čt – Písničky k usínání
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

Programové schéma platí od 1. září 2008. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz, kde si můžete 
objednat odběr elektronického newsletteru na 10 dní dopředu. Program vychází v příloze Televize – Rozhlas 
Katolického týdeníku. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku e-mailem: redakce@proglas.cz

▼ pondělí až pátek ▼

Brno 107,5  |  Č. Budějovice 92,3  |  Ještěd 97,9  |  Nové Hrady 107,5  |  Písek   89,5  |

Uherský Brod 105,7  |  Velké Meziříčí 100,6  |   Valašské Klobouky 104,2  |  Znojmo



(R) značí opakování (reprízu) pořadu          Zprávy přebíráme z ČRo 2 – Praha, kromě vlastních zpravodajských relací ve 13.00 a 20.00

00.05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
01.05 Duchovní vzdělávací pořad (R)
01.30 Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
02.00 Komorní hudba
02.30 Písničky
03.00 Z archivu hudebních pořadů
03.45 Písničky před svítáním
05.00 Varhanní hudba
05.30 Myšlenka na den
05.33 Písničky pro sváteční ráno
05.55 Informace o pořadech
06.00 Čteme z křesťanských periodik (R)
06.20 Evangelium, Duchovní slovo
06.30 Ranní chvály
06.45 Křesťanské písně
07.00 Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
07.45 TWR – Studna slova
08.00 Duchovní hudba
09.00 Mše svatá
10.00 Varhanní hudba
10.25 Informace o pořadech
10.30 Duchovní vzdělávací pořad
11.00 Proglaso
11.57 Myšlenka na den (R)
12.00 Polední modlitba
12.06 Hudební siesta se Střípkem poezie
13.20 Knihovnička Proglasu
13.30 Písničky k odpočinku
13.50 Dnešek v kalendáři
13.55 Proglaso – písemné zadání
14.00 Nedělní pohádka
14.30 Blahopřání
16.00 Zprávy
16.05 Vzkazy
16.20 Informace o pořadech
16.25 Písničky z archivu
17.00 Křesťan a svět
17.30 Pravoslavní (R)
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 Modlitba rodin
18.25 Proglaso – písemné zadání (R)
18.30 Večerní zíváček
19.00 Hitparáda Kolem se toč
20.15 Radio Vatikán
20.30 Koncert duchovní/vážné hudby
22.05 Večerní chvály
22.20 Písničky k usínání
22.55 Informace o pořadech
23.00 Komorní hudba
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

00.05 Jazz/blues
01.00 Magdazín (R)
02.00 Komorní hudba
03.00 Z archivu slovesných pořadů (R)
03.50 Písničky před svítáním
05.00 Informace o pořadech
05.05 Hudebně-zpravodajský magazín
05.30 Myšlenka na den
05.33 Písničky pro sobotní ráno
06.20 Evangelium, Duchovní slovo
06.30 Ranní chvály
06.45 Křesťanské písně
07.00 Radio Vatikán (záznam včerejšího
 vysílání)
08.00 TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
09.00 Pozvánky
09.30 Barvínek (R)
10.25 Informace o pořadech
10.30 Vonička lidových písní
11.00 Zprávy
11.05 Všimli jsme si (R)
11.57 Myšlenka na den (R)
12.00 Polední modlitba
12.06 Hudební siesta se Střípkem poezie
13.30 Písničky k odpočinku
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Čtení pro děti a mládež
14.30 Tržiště – telefonická inzerce
15.00 Jak se vám líbí (R)
16.00 Zprávy
16.05 Čteme z křesťanských periodik
16.20 Informace o pořadech
16.30 Hudební listování
17.00 Pořady z regionů (R)
17.30 Písničky pro příjemný podvečer
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 Zprávy
18.20 Komentář týdne
18.30 Zrcadlo týdne
18.45 Za lidovou písničkou 
19.00 Večerní zíváček
19.15 Slyšte, lidé!
20.15 Radio Vatikán
20.30 Modlitba růžence
21.05 Večerní chvály
21.20 Vstupenka na operu/operetu
22.10 Magdazín (R)
23.05 Informace o pořadech
23.10 Písničky k usínání
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

107,2  |  Žďár nad Sázavou 104,0  |  DVB-T  pro Prahu, Brno, Plzeň a OstravuUherský Brod 105,7  |  Velké Meziříčí 100,6  |   Valašské Klobouky 104,2  |  Znojmo

Praděd 93,3 |  Příbram 96,0  |  Svatý Hostýn 90,6 |  Tábor 88,7  | Třebíč 96,4



Vyhrajte s Proglasem!

Biblický kvíz Proglaso, který patří k naší stanici asi 
tak jako úsměv otce Martina, můžete naladit každé 
nedělní dopoledne. Kluci a děvčata, pro které je tato 
soutěž určena, mohou poměřit své znalosti Písma 
s ostatními soutěžícími a přitom si osvěžit, co slyšeli 
v kostele při nedělní bohoslužbě.

Tuto dětskou a při tom relativně vousatou soutěž 
čeká v letošním roce omlazení a obléknutí do nového 
kabátu. Kluci a holky, připravte se, soutěž Proglaso 
se mění. Stává se z ní dlouhodobé zápolení o atrak-
tivní ceny. Jak k tomu dojde? Čtěte pozorně, ať je 
vám vše jasné.

► Dlouhodobá soutěž

Z Proglaso se stane napínavá dlouhodobá soutěž, 
která po několika měsících vyvrcholí velkým finále. 
Kluci a holky budou po tři měsíce sbírat body volá-
ním, psaním emailů, dopisů a SMS. K tomu můžou 
získat ještě něco málo zápolením v Barvínku, a to 

v telefonickém Riskování a internetové soutěži. 
Ti nejúspěšnější, a bude jich šestnáct, se po třech 
měsících utkají ve čtvrtinále, semifinále a finále. Jak 
vybereme šestnáctku finalistů, si přečtete později.

► Co čeká účastníky soutěže?

Každý ze soutěžících se musí ve vlast-
ním zájmu do soutěže registrovat, a to tak, 
že vyplní registrační formulář na stránkách 
www.proglas.cz/proglaso nebo nám napíše dopis 
s následujícími údaji: jméno a příjmení, bydliště, věk, 
kontaktní telefon, případně e-mail, a pokud soutěžící 
má, i členské číslo Klubu přátel Radia Proglas.

► Kdo postoupí do závěrečných bojů?

Soutěžícím se budou sčítat jednotlivé body, které 
dostanou během celého soutěžního období. Jejich 
stav si mohou kontrolovat průběžně na internetových 
stránkách Proglaso. Po třech měsících soutěžení se na 
závěrečné klání může těšit 8 nejlepších z celkového 
pořadí. Dále se do závěrečné fáze dostanou vždy dva 
soutěžící, kteří získali nejvíc bodů v každém měsíci. 
To znamená dva, kteří nasbírají nejvíc bodů za říjen, 
dva za listopad a dva za prosinec. Máme tak čtrnáct 
soutěžících a dva další budou vylosováni ze všech 

aneb Nový formát biblického kvízu 
Proglaso

 SMS – síťová otázka

Na začátku nedělního Proglaso je zadána 
jedna těžší otázka. Soutěžící mohou 
během celého pořadu psát SMS se správ-
nou odpovědí do vysílání. Správná odpo-
věď je hodnocena 5 body.

 Proglaso – písemná soutěž

Písemná (emailová) soutěž probíhá jeden 
týden. Je vyhlášena na konci pořadu 
a soutěžící odpovídají na dvě otázky 
podle svého věku. Za správně odpověze-
nou otázku mohou získat až 5 bodů.

 Barvínek – Riskování

V Riskování s Barvínkem si vybírají soutě-
žící tři otázky z různých oborů. Obtížnost 
otázek je ohodnocena 1–5 body. V pří-
padě správné odpovědi se body přičítají, 
v případě chyby se odpočítávají.

 Telefonická soutěž Proglaso

Volající si může vybrat dva z okruhů otázek, 
ve kterých se v daném týdnu soutěží (napří-
klad Nedělní čtení, Biblická postava, Bib-
lické pojmy, Aktuální dění v církvi a dalších). 
V každém z okruhů otázek si vybere otázku 
za 1–6 bodů; pokud odpoví dobře, body se 
mu přičtou, pokud zaváhá, polovina bodů 
se odečte. Chcete příklad? Maruška zavolá 
do Proglaso, odpoví správně na otázku 
za 6 bodů a potom udělá chybu v otázce 
za 4 bodů. Získá 6 bodů minus polovina 
z 4, což jsou minus dva. Dohromady si tak 
z jednoho telefonátu připíše 4 body.

 Internetová soutěž Barvínku

Na stránkách pořadu Barvínek se jednou 
za týden objevuje internetová soutěž. Za 
její vyřešení mohou soutěžící získat až 10 
bodů.

► Jak lze získat soutěžní body



Vedle opravdu hodnotných cen je 
hlavní výhrou soutěže Proglaso

NOVÉ JÍZDNÍ KOLO!
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soutěžících. Závěrečného klání se tak zúčastní 
16 nejlepších či nejšťastnějších.

► Boj o celkové prvenství
Šestnáctka postupujících bude podle daného 

klíče rozdělena na čtyři čtvrtfinálové skupiny. Každé 
čtveřici bude telefonicky mimo vysílání položeno 
několik otázek, do další fáze postoupí z každé čtve-
řice vždy ten nejlepší. Získáme tak čtyři semifinalisty, 
kteří budou bojovat proti sobě už v přímém přenosu. 
V semifinále nastoupí proti sobě dva soutěžící a lepší 
z každé dvojice se probojuje do finále. Tyto závě-
rečné boje přinese vždy jedno Proglaso speciál, ve 
kterém uslyšíte telefonický sestřih čtvrtfinále a přímý 
přenos semifinále a finále. Nutno podotknout, že 
hodnotnou cenu získají všichni, kdo se probojují do 
čtvrtfinále (pozor – kdo se probojují, nikoliv ti, kteří 
budou vylosováni).

► Průběh jednotlivých soutěžních kol

Soutěžní kolo bude trvat o něco déle než tři 
měsíce. První – řekněme zkušební kolo, během kte-
rého se bude celý projekt dolaďovat, začne v říjnu 
a skončí na konci prosince. Po jeho skončení se 
sečtou body a v průběhu ledna odvysíláme Pro-
glaso speciál se záznamem čtvrtfinále a přímým 
přenosem semifinále a finále. V tu dobu se ovšem 
rozběhne další soutěžní kolo, které skončí na konci 
března. Další soutěžní kolo se odehraje od dubna do 
června a finálový souboj uslyšíme v září. Období 
mezi červencem a září bude „odpočinkové“, během 
něj nebude probíhat dlouhodobá soutěž a Proglaso 
bude vypadat tak, jak vypadá nyní. A pokud se nový 
formát pořadu ujme a zaujme, rozjede se další kolo 
dlouhodobé soutěže znovu od října.

► Kde hledat další informace?

Milí čtenáři, teď si vás představuji zbité po množ-
ství informací, které jsem na vás vychrlil. Až se dáte 
trochu dohromady, podívejte se na internetové stránky 
www.proglas.cz/proglaso. Tam najdete základní pra-

vidla, formulář k registraci do soutěže, rozpis soutěž-
ních kol, ale také rubriku Ptáme se, ve které můžete 
položit své dotazy k celé soutěži. Budeme za ně 
vděčni, protože touto soutěží vstupujeme do neprobá-
dané země a zejména během prvního kola předpoklá-
dáme, že budeme řešit některé problémy a nejasnosti, 
které jsme doposud řešit nemuseli.

► Co přinese nové Proglaso

Pevně věříme, že dlouhodobá soutěž zaujme 
a přitáhne další kluky a holky, kteří rádi pomě-
řují své znalosti s ostatními. Nová forma Proglaso 
navíc umožní sbírat body i v případě, že vám unikne 
některý pořad, protože můžete odpovídat na inter-
netové soutěžní otázky. Pokud se někdo doslechne 
o soutěži až v jejím průběhu, není nic ztraceno. Stačí, 
aby získal nejvyšší nebo druhý nejvyšší počet bodů 
v jednom měsíci a čtvrtfinále mu neunikne.

A v neposlední řadě doufáme, že Proglaso bude 
atraktivní a bude více motivovat kluky a děvčata, aby 
objevovali krásu Písma a dozvěděli se více o Bohu.

Těším se na vás při soutěžení.
Luděk Strašák

Nové Proglaso ve stručnosti

► tříměsíční soutěžní kolo, během kterého 
se sčítají body

► body získáváte za telefony do živého 
vysílání, síťovou SMS, písemnou soutěž, 
internetovou otázku Barvínku a za tele-
fonické Riskování

► v telefonické soutěži si vybíráte obtíž-
nost otázky a soutěžní okruh

► závěrečná fáze se skládá ze čtvrtfinále, 
semifinále a finále

► postoupí do ní 8 soutěžících s nejvyšším 
celkovým počtem bodů, 3 × 2 soutě-
žící s nejvyšším počtem bodů za každý 
měsíc a dva vylosovaní účastníci

► všechny informace a průběžné výsledky 
na www.proglas.cz/proglaso
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Pavla Navrátilová se narodila 24. května 1927 
v Paskově. Když bylo Pavle 5 let, rodina se pře-
stěhovala do Ostravy, tam studovala na gymnáziu. 
Babička byla Němka, Pavla si němčinu brzy osvo-
jila. Na gymnáziu se kromě němčiny učila i latině 
a francouzštině.

Pavlu jazyky velmi bavily, a tak si později při-
brala i angličtinu. Toužila být lékařkou. Při studiu 

Kdo je sestra Pavla

V pořadu Vítejte, senioři slýcháváte každý 
měsíc dopis sestry Pavly nemocným. Kdo 
je tato vzácná žena? Jak se zrodila myš-
lenka psát dopisy nemocným?

medicíny poznala P. Šilhana SJ, který ji uvedl do 
spolku Katolických mediků. S nimi pak v červnu 
1947 absolvovala své první exercicie v Hájku, 
které vedl františkán P. Jan Evangelista Urban 
(nyní probíhá proces jeho blahořečení). Díky jemu 
poznala Apoštolát III. řádu sv. Františka, který 
P. Urban založil a kam o rok později také vstou-
pila.

V noviciátě těžce onemocněla a lékař nedopo-
ručoval pokračovat ve studiu (měla za sebou 4 se-
mestry). Vrátila se domů a začala pracovat jako 
laborantka, později nastoupila jako porodní asis-
tentka. Práci na porodním sále milovala a nikdy 
nelitovala, že se zpět ke studiu medicíny nevrátila. 

Můj milý deníčku! Omlouvám se Ti, že jsem se až 
doposud o ničem nezmínil, i když problém s kopír-
kou trval alespoň dva měsíce. Bohužel Tě musím 
zahrnout přívalem nebývalých emocí, neb právě dnes 
se celá situace jaksi nečekaně vyhrotila.

Naše kopírka, asi nejpoužívanější zařízení v rá-
diu, zlobí. Už dva měsíce. Byla asi dvacetkrát na 
opravě a podle všeho chudák stará dosluhuje. 
Přitom jsme s ní zažili krásné a neopa-
kovatelné chvíle, kdy jsme kopírovali 
plyšového medvídka pana ředitele… 
ale to už odbočuji.

Pořízení nové, energické, moderní, 
mladé a svěží kopírky stojí nemalé peníze, 
které u nás vede v patrnosti pan zástupce ředi-
tele, a přísným pohledem zpoza dioptrických brýlí 
hledí na každý haléřek. Je jasné, že se koupi bránil. 
Bohužel/Bohudík se neubránil a musel po dvou 
měsících i on kapitulovat: „Dobře, koupí se kopírka, 
ale mírně použitá/skoro nepoužitá, zánovní! Ušetří se 
peníze! Bude skoro zadarmo!“ A my se už těšili na 
kopírku – šťabajznu. Škrťák jeden. Ale budiž.

Deníčku! Dnes jdu kolem knihovny, a ejhle: naše 
nová kopírka je tady. Na první pohled mě zaujalo, 
že je na ní přilepeno hned několik lístků. Na jednom 
z nich čtu: Nepoužívat podavač! Na druhém štítku 

přilepeném na krytu stálo: Fotí pouze přes sklo! 
A pod tím tužkou připsáno: Nefotí oboustranně!! 
Třetí lístek přilepený z boku hlásal: Nedoléhá kryt!!! 
Dole bylo přímo fixem načmáráno: Zásobník plnit 
jen do třetiny!!! Když jsem si chtěl přečíst další z lís-
tečků, lehce jsem zavadil o hranu kopírky. Načež 
mně jakýsi neidentifikovatelný předmět podobný 
zednické špachtli zůstal v ruce a následně se nějaký 
umělohmotný kryt zřítil dolů. O vteřinu později 
zespodu zánovní kopírky upadl kus plechu, což mě 

trochu polekalo.
Sotva mě napadlo „darovanému koni 

na zuby nehleď“, zaslechl jsem nepatrné 
tikání, které bylo stále silnější a silnější. 

Sním, či bdím? Tikání jde z kopírky? 
„Začal odpočet!“ blesklo mi hlavou. 

Samodestrukce! Viděl jsem to ve filmu 
s Brucem Willisem. Okamžitě jsem vzal 

nohy na ramena a v panické hrůze jsem střemhlav 
utíkal pryč z knihovny s myšlenkami na okamžitou 
evakuaci rádia.

 O den později

Budova rádia neexplodovala. Do knihovny jsem 
se ovšem doplazil po čtyřech. Pro jistotu. Po kopírce 
ale ani vidu, ani slechu. Jak se rychle objevila, tak 
i zmizela. Tajemné… No, já ji hledat určitě nebudu! 
A prý budeme mít novou…

Tvůj Habža

Z Deníčku Radka Habáně

4. října 2004



Takhle si společně hrály děti Ivany Horákové 

a Ireny Kintrové, když si jejich maminky poví-

daly. A co dělají vaše děti, když nás poslou-

cháte? Napište nám dopis nebo e-mail! Tři 

z vás odměníme knižní cenou. Uzávěrka je 

6. prosince 2008.
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Asi se, milé maminky, podobně jako my opět oci-
táte v kolotoči školních povinností svých dětí, zahr-
nujících kontrolu domácích úkolů a další potřebné 
přípravy na vyučování. Máte už pravděpodobně za 
sebou každoročně se opakující nákupní horečku 
či spíše honičku za sešity, pravítky, pastelkami, 
tužkami, obaly apod. Ve vašich domácnostech 
se možná už také pravidelně rozléhají tóny skla-
deb vyluzovaných vašimi ratolestmi na rozličné 
hudební nástroje, které během prázdnin asi hodně 
odpočívaly. Do tohoto kolotoče vaříte, nakupujete, 
perete, žehlíte, uklízíte, zajišťujete docházku do 
mateřské školy pro své předškoláčky, vozíte děti 
do kroužků, hrajete si se svými nejmenšími, utě-
šujete dětské bolístky. Mnohé v mezičase kojíte 
a přebalujete.

Přestože se nám mnohdy nedostává uznání, 
děláme to, co je nám ženám většinou vlastní, tvo-
říme rodinu, zázemí, zabezpečujeme chod a útul-
nost domova. Otevíráme svou náruč i svá srdce. 
V naší mateřské něžnosti, ženské křehkosti a cito-
vosti je naše velká síla. 

Síla ženské křehkosti

Kéž nám 
Bůh stále pomáhá tyto poklady 

v sobě objevovat a přijímat.Na všechny maminky 
se v Kafemlýnku těší

Karolina Antlová a Adriana Růžičková

Čas léta, dovolených a prázdnin dětí je 
za námi. 

Absolvovala zdravotní školu pro porodní asis-
tentky a nastoupila do nemocnice v Krnově.

Styk Pavly se sestrami z Apoštolátu byl jen 
písemný a velice omezený. I když do Prahy občas 
zajela, do Dejvic, kde několik sester stále bydlelo, 
nesměla. Teprve po r. 1969 se opět tajně sešla 
s P. Urbanem, který byl propuštěn z vězení v září 
r. 1963 a v r. 1971 na svátek Nalezení sv. Kříže 
složila svůj celoživotní příslib P. Janovi.

Duchovní zázemí našla ve Městě Albrechticích 
u sester boromejek. P. Jan Urban byl zpovědníkem 
jejich generální představené sestry M. Vojtěchy. 
Sestra Pavla je vedena jako spolusestra Apošto-
látu.

Od roku 1982 je v důchodu. Věnovala se 
překladům a vypomáhala několik let P. Anto-
nínu Holasovi SJ. Od září 2002 je již natrvalo 
doma.

Dopisy nemocným začala psát brzy po 
nástupu P. Antonína do Štěpánova. Původně 
byl o tuto službu požádán on, ale pro nedosta-
tek času pověřil sestru Pavlu. Zpočátku dopisy 
vycházely ve Světle, několikrát i v Katolickém 
týdenníku. Nyní je můžete každý měsíc slyšet 
v Proglasu. Její slova dodávají útěchu a posilu 
tisícům nemocných. Kéž jí Pán dá ještě hodně 
sil a inspirace!

Magda Hauserová



Doporučujeme:

► www.proglas.cz
► hudba.proglas.cz
► www.tvnoe.cz
► www.katyd.cz
► tisk.cirkev.cz
► www.vira.cz

▲ P. Libor Botek
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Věřím, že jste ve vysílání Proglasu zaregis-
trovali nový cyklus pořadů našeho pražského 
studia Kristián. Postupně v něm navštěvuji 
vikariáty naší pražské arcidiecéze a přináším 
rozhovory s jejich vikáři. Ale nejen s nimi!

Cílem cyklu, který byl inspirován podobně 
zaměřenými články ve Zpravodaji pražské 
arcidiecéze, bylo nahlédnout do života jednot-
livých vikariátů a představit to nejzajímavější, 
co se v nich děje. První čtyři pořady, věnované 
pražským vikariátům, byly „půlené“. Přibližně 
polovina pořadu patřila rozhovoru s místním 
vikářem, ve druhé části jsem byl na návštěvě 
např. v Komunitním centru sv. Prokopa v Pra-
ze-Nových Butovicích nebo v Arcidiecézním 
centru pro mládež v Praze-Kunraticích.

Ovšem už návštěva prvního mimopraž-
ského vikariátu Benešov ukázala, že půlené 
pořady jsou málo. Proto z mé návštěvy zde 
vznikly pořady dva – jeden s místním viká-
řem P. Františkem Masaříkem, druhý s pasto-
rační asistentkou pro děti a mládež vikariátu 
Benešov a části vikariátu Příbram paní Ivkou 
Čihákovou. Dva pořady jsem natočil a odvy-
sílal prostě proto, že oba, jak P. Masařík, tak 
paní Čiháková, byli zdrojem tolika zajíma-
vých informací, že mi přišlo líto o ně ochudit 
vás, naše posluchače.

Předpokládám, že podobně zajímavá 
setkání čekají i v dalších mimopražských 
vikariátech, a už teď se těším, jak je pro vás 
natočím a zpracuji. Vikariátů je celkem čtrnáct 
a zatím se uskutečnilo pět těchto návštěv. Proto 
se s tímto cyklem budete na vlnách Proglasu 
setkávat nejen po zbytek roku 2008, ale i na 
jaře roku příštího. Pokud nezachytíte některý 
pořad, třeba právě z toho „vašeho“ vikariátu, 
a máte přístup k internetu, měli byste ho najít 
v našem audioarchivu na webových stránkách 
Proglasu www.proglas.cz v odkazu Archiv.

Pavel Smolek

Vikariáty pražské arcidiecéze

V tomto novém cyklu vzdělávacích pořadů bychom 
se chtěli spolu s vámi, posluchači Proglasu, nejen 
zamýšlet nad problematikou práva v životě církve, 
ale rádi bychom také vysvětlili mnohé nejasnosti 
a hypotetické výklady či domněnky s církevním 
právem spojené.

Pásmo pořadů o kanonickém právu naladíte 
v našem vysílání od října 2008 do června 2009. Plá-
nujeme přibližně 35 dílů, v nichž se nejprve sezná-
míme s filosofií a teologií práva, dějinami pramenů 
práva, dotkneme se práv a povinností nejen kato-

líků, ale také křesťanů 
všeobecně.

Značný prostor 
budeme věnovat svá-
tostem, především 
problematice svátosti 
manželství. V něko-
lika dílech pohovoříme 
o hierarchii a struktuře 
církve i o zasvěceném 
životě. Závěrem se 

budeme zabývat otázkou učitelského úřadu církve, 
trestního práva a soudních procesů.

V průběhu vysílání celého cyklu bychom rovněž 
rádi zodpověděli případné dotazy, které budou moci 
posluchači zasílat e-mailem přímo do studia Hed-
vika v Ostravě.

Autorem celého cyklu je P. Libor Botek, Th.D., 
viceoficiál interdiecézního soudu v Olomouci, který 
přednáší kanonické právo na Cyrilometodějské Teo-
logické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Antonín Žolnerčík

Kanonické právo v životě církve
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Jak už jsem říkala, v Proglasu se starám o to, aby-
chom měli zaplacené všechny faktury a nikomu 
nic nedlužili. Ale naše příjmy za měsíc květen 
a červen byly o celou čtvrtinu menší než příjmy za 
stejné období loňského roku. Takže jsme se dostali 
do minusu, tzn. do dluhů. Měla jsem obavu, aby se 
výše dluhu nezvyšovala. Na jedné straně se nám 
rychlostí blesku zvedala hromádka nezaplacených 
faktur a na druhé straně přikapávaly příspěvky 
a jiné příjmy. To víte, začínal červenec, období 
prázdnin, kdy většina našich posluchačů odjíždí na 
zaslouženou dovolenou. A na příspěvcích je to kaž-

doročně poznat. Většinou máme na dobu prázdnin 
našetřenou rezervu, ale letos z důvodů výše uvede-
ných bylo konto Proglasu prázdné. Co teď?

Po poradě se šéfredaktorkou Marií Blažkovou 
jsme nasadili do vysílání finanční anonce. Moc 
jsem tomu nedávala naději. Posluchači jsou přece 
na dovolených, mají teď přes prázdniny i větší 
výdaje, určitě i méně poslouchají rádio a dívají se 
na televizi… Ale snad to alespoň trošku pomůže. 
A stal se ZÁZRAK. V červenci nám přišlo tolik 
peněz, že jsme náš mínus v rozpočtu dorovnali.

Vím, že mnozí vycházíte s důchodem či výpla-
tou každý měsíc taktak, a ještě jste poslali Proglasu 
něco navíc. Určitě to pro vás nebylo jednoduché 
a my si moc cenímes vaší podpory. Proglas se 
dostal pod hladinu (finanční), vy jste ho vytáhli 
opět nahoru, a tak můžeme plavat společně dál. 
Jsme teď sice znovu na nule (avšak bez dluhů), ale 
já už věřím na zázraky, a tak se nebojím – o rádio, 
o lidi v něm, o vás.

Děkujeme!
Krásný zbytek léta přeje

Pavlína Janošková

Věříte na zázraky?

Já jsem v poslední době jeden zažila. 
Povahou jsem typický ekonom: člověk 
racionálně uvažující, zabývající se čísly. 
Jsem stále obklopena fakturami, složen-
kami, výpisy z účtů a zabývám se veskrze 
přízemní věcí, jak to vše zaplatit. A přece 
i v tomto prostředí jsem se setkala se 
zázrakem. Jak se to stalo?
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Dopisy

 redakčně upraveno

Vážená redakce Radia Proglas,
jménem svým i jménem pana Zdeňka bych Vám 
ráda poděkovala za přípravu a realizaci pořadu 
NOČNÍ CUKRÁRNA – SEZNAMKA, díky které 
jsme se dne 17. 5. 2007 seznámili. S případnými 
důsledky Vašeho úsilí a naší komunikace a vedení 
Duchem Svatým se můžete seznámit v příloze…

…slavnostním „ANO“ vzájemný slib 
stvrdíme dne 13. 6. 2008 v 11.00 ve farním 
kostele ve Vidnavě…

Přejeme Vám hodně sil při další práci, mnoho 
kreativních nápadů od Ducha Svatého. Ať Vás její 
ovoce těší, abyste mohli tou radostí být požehná-
ním pro celé široké okolí.

S pozdravem
Katarína G.

Ahojky, moc Vás všechny zdravím!
Proglas poslouchám velice ráda a mám 

radost, že vysíláte takové prima pořady, například 
Lorňon, Proglaso a Barvínek. Hodně ráda ale taky 
mluvím.

A dost ráda bych se stala moderátorkou zrovna 
v mém oblíbeném Proglasu (jiné rádio ani nepo-
slouchám), a to v Českých Budějovicích.

Jenže to si ještě počkám.
Mějte se hezky.

Vaše posluchačka Katka z Vodňan

Kalendář na rok 2009 – týdenní přehledy prová-
zejí zamyšlení P. Marka Orka Váchy. Jak už je zvykem, 
nechybí ani liturgický kalendář a biblické souřadnice 
Evangelia na každý den. Kalendář lze zakoupit přímo 
v rádiu nebo si o něj můžete napsat na adresu:
Nakladatelství křesťanské literatury Cesta, 
Náměstí Republiky 5, 614 00 Brno.

Lazare probuď se a vstaň
Alespoň na jedné krátké vlně
vysílej o sobě znamení
a s troškou šumu také trošku hudby
aby lidé věděli že nebdí jen sami
aby tě slyšel kdo je v noci sám
Vysílej televizní obrazy své touhy
Vysílej zářivé obrazy života na zemi
Alespoň jedním paprskem ozař
obolavělý svět

(úryvek básně Viléma Závady)

Kdo z nás ještě dovede číst poezii, kdo umí vnímat 
sdělení básníkovo? Pospícháme často bez dobrého 
cíle, shromažďujeme a nemáme pro koho, mluvíme 
beze smyslu a nenasloucháme. Jsme prázdní, opuštění 
a odcizení. Přesycení a zahlcení vědomostmi divnými 
a zlými, hladoví po dobré zprávě a žízniví po vlíd-
ném slově. Jsme hluší z přílišného hluku a nevíme, že 
toužíme po melodii jemné a tiché. Moci tak zaslech-
nout ševelení andělských křídel, alespoň ve snu a na 
chvíli… a přece, byli a jsou tu mezi námi – básníci, 
obdaření zvěstovatelé radostné zvěsti, poslové naděje, 
pokorní služebníci Pánových přislíbení, která ve skrytu 
zaznamenali, aby se o ně mohli dělit. Jak svědčil Jan 
Skácel: „A básník báseň nalézá.“

Prosím, dovolte básníkům, aby vás mohli občer-
stvit. Odpočiňte o polednách v sobotu a v neděli, 
ztište se a naslouchejte spolu s Proglasem krásné 
hudbě a střípkům poezie, těm úžasným darům 
Božím. Posilní nás všechny, věřte.

Marie Blažková, šéfredaktorka

Z redakčního stolu



Paní Blažková,
jsem zastáncem konzervativního myšlení, dá-li se 
to takto nazvat a veškeré nové, moderní a libera-
listické proudy v naší KATOLICKÉ církvi, jsou mi 
naprosto cizí (a to je hodně slabé slovo).

To co se dnes hrdě nazývá z naší strany jako 
ekumenismus, protože se nejedná o skutečný 
ekumenismus, je patolízalství, Schultz (správně 
Schütz – pozn. red.) je toho dokladem. Myslíte si 
snad, že kdyby vyvstal nějaký katolický Schultz, že 
by měl takový ohlas?

Již Pius IX. v roce 1864 vydal encykliku 
„Quanta cura“ a následně „Syllabus“. Tyto dvě 
listiny musí dnes na některé nejvyšší církevní 
hlavy působit jako červený šátek na býka, neboť 
již téměř před 150 lety tehdejší Svatý otec viděl 
nebezpečí v modernismu a liberalismu, který 
jako tzv. Aggiornamento otevřel dveře a okna do 
naší církve Jana XXIII., který má svědomí to nej-
horší, co naši církev mohlo potkat – II. vatikánský 
koncil!

V Kristu a Marii!
Ladislav B.

 Vážený pane B.,

velmi pečlivě si všímám, jak jednají biskupové 
a jak rozhoduje Svatý otec, a jejich jednání je 
pro mne určující – viděla jsem nejednu fotografii 
Jana Pavla II. v láskyplném a družném rozhovoru 
s bratrem Rogerem Schützem, o jehož upřímné 
snaze porozumět si s katolíky jsem nikdy nepo-
chybovala. Vím také, že tento muž za druhé svě-
tové války velmi statečně zachránil několik lidí 
před jistou smrtí… Zemřel jako mučedník, obklo-
pen křesťany. Co dodat?

Nemám ve zvyku se komukoli podbízet, 
k ekumenických snahám se stavím střízlivě 
a dobře vím, že nás všechny čeká předlouhá a lo-
potná cesta k hledání společné řeči. Přesto se na 
tuto pouť dívám s důvěrou, vždyť i papež Bene-
dikt, kterého mám ve veliké úctě, vyjádřil přání 
hledat, co nás s odloučenými bratry spojuje (při 
současném zachování vlastní identity).

Zdravím Vás z Proglasu a přeji pokojné dny.

Vážená redakce radia Proglas,
Bůh Vám všem žehnej, kdo jste se zasloužili o zřízeni 
rozhlasu Proglas. Já už bez něj nemohu být. Jsem už 
stará a do kostela je pro mě daleko. Hlavně, že mohu 
sledovat tři mše sv. v týdnu a pak růženec.

Ale musím se Vám přiznat, že jsem někdy kri-
tizovala zpěv i varhany, neb se mi zdálo, že moc 
hlučně hrají a zpěv jsem nemohla rozpoznat, co se 
zpívá. Teď už je to lepší, asi mi to dělá, že málo 
slyším. Tak to mi promiňte.

Jen se o nás nemocné starejte, abychom měli 
to duchovní.

Všem zdraví a pevné nervy a vše dobré přeje
Anna D.

P. S.: Píšu za tetu, která v květnu oslavila 
94. narozeniny. S pozdravem Stanislav S.

Vážené a přátelské Radio Proglas!
Žijeme na odlehlém, krásném místě v přírodě. 

Na jaře a v létě je u nás živo. Jakmile však přijdou 
podzimní plískanice a vozovky zasype bílý sníh, 
prožíváme toto období v jakési izolaci a tichosti. 
V tento čas prosvětluje náš domov vaše bohaté 
vysílání Proglasu.

To jsem si tak jednoho dne zase v duchu stěžo-
vala, že jsem opět sama s dětmi. A že už mě to na 
mateřské nebaví. Bylo poledne a já jsem seděla 
v dětském pokoji a ladila Proglas. Při poslechu 
relace Kafemlýnek, odvysílané s několika mamin-
kami a jejich ratolestmi přímo ve studiu, mě samota 
ještě víc sužovala. Najednou jsem dostala nápad. 
Proč já sama nezorganizuji posezení s maminkami 
a dětmi, které dobře znám? Proč bychom si nemohli 
vytvořit veselou společnost u nás doma v dětském 
pokojíku? Moje impulsivní povaha mě navigovala 
k tomu, ihned rozeslat SMS. A výsledek? Rády při-
jaly pozvání tři maminky a čtyři děti.

Bůh vycítil mou úzkost a bezradnost a přispě-
chal mě potěšit s návodem, jak na to!

Ten den jsem ze zmíněného pořadu Kafemlýnek 
vyhrála knihu Křížem krážem na kole i pěšky, která 
mě potěšila, a touto cestou vám za výhru děkuji.

Zdravím všechny z Proglasu!
Martina W.
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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

 Č. Budějovice – studio Jan Neumann
u Školských sester de Notre Dame
Na sadech 19
370 01 České Budějovice
tel.: 387 201 574
e-mail: jan@proglas.cz

 Hradec Králové – studio Vojtěch
Velké náměstí 32
502 00 Hradec Králové
tel., záznamník: 495 063 626
fax: 495 512 850
e-mail: vojtech@proglas.cz

 Olomouc – studio Radim
klášter kapucínů, Blažejské náměstí 4
771 00 Olomouc
tel., fax, záznamník: 585 220 668
e-mail: radim@proglas.cz

 Ostrava – studio Hedvika
Telepace, 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

Vysílání Proglasu:

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

DVB-T  digitál – pozemsky
Praha a střední Čechy, Plzeňsko, Brněn-
sko, Ostravsko

DVB-S  digitál – satelit
ASTRA 3A, 23,5 o východně; 12 525 MHz; 
V-polarizace; FEC: 3/4; 27,5 Msps; PID: 180; 
nekódováno; MPEG 2

www.proglas.cz  internet živě

Pozvání do Proglasu:

 mše svatá z Proglasu
každé úterý (mimo prázdniny) v 18.00 přímý 
přenos do vysílání; 4. úterý v měsíci od října 
do května se studenty

 ranni a večerní chvály
v úterý večer z Olomouce, poslední čtvrtek 
v měsíci z Olomouce slovensky, 
1. a 3. čtvrtek v měsíci z Prahy, 
1. středu v měsíci z Českých Budějovic; 
v ostatní dny z brněnského studia

 polední modlitba
v pondělí z Ostravy, v úterý z Prahy, každý sudý 

čtvrtek z Č. Budějovic, v ostatní dny z Brna

 modlitba rodin
v neděli (kromě prázdnin) v 18.00 


