
mýma očima se mihl pomenší hubený starší muž 
v baloňáku, v ruce ošoupanou koženou tašku. Byl to 
kardinál Josef Ratzinger. Grüss Gott.

V Brně, Praze, Staré Boleslavi jsme se setkali 
s osobností mimořádně intelektuálně vybavenou 
a zároveň s člověkem velmi vnímavým. Nevím, jestli 
„to“ do něj vložili rodiče, nebo zda se „vycvičil“ léty 
práce, života a modlitby. Vím však, že je pro mne po 
právu autoritou. S pohledem na papeže Benedikta se 
mi vybavují myšlenky vzácného spolubratra kněze. 

Svatý Pavel píše: Kristus mě uchvátil! To nás 
nenechává na pochybách, na čí straně nakonec stojí. 
Kéž jsme na Ježíšově straně – i já, i vy!

Požehnané dny vyprošuje P. Martin Holík
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Nebojme se říkat: Kristus mě uchvátil!
Všichni máme v paměti události posledních dnů, 
tak důležitých pro život církve a snad i pro všechny 
lidi v naší zemi. Při přípravě na setkání jsme se 
mnozí učili to, co jsme možná už léta nepotřebovali, 
totiž slyšet se, vidět se, diskutovat, hledat společná 
východiska, intenzivně se setkávat. Týká se to napří-
klad lidí z biskupství, ze samosprávy, policie, dotýká 
se dopraváků, zdravotníků, architektů, stavitelů, 
liturgů, hudebníků. Je to cenný čas, pokud to dobře 
dopadlo a pokud jsme si jej uložili jako obtížnou, ale 
právě proto mimořádně obohacující zkušenost. 

Pro mě osobně je školou, která učí, jak je možné 
věci udělat dobře, když je k dispozici více způsobů, 
z nichž ale může být uskutečněn jen jeden. Školou, 
jak jednat efektivně, jak zvládnout vedle všech svých 
stávajících povinností i tyto mimořádné, jak „přežít“ 
ten velký nápor.

Před lety, při jedné z pracovních návštěv 
Vatikánu, jsem šel v jeden všední den velmi brzy 
ráno přes liduprázdné Svatopetrské náměstí. Jediná 
postava kráčela nedaleko, mířila kolmo k mému 
směru. Náhoda tomu chtěla, že naše kroky byly 
stejné, takže jsem zvolnil, abychom se nestřetli. Před 

Pně zemdleny jsou, z korun zlatých číší  
proud krve přetéká. Jest chora ruka,  
jež kalich svírá v temné říši,  
kde srdce křišťálů svá tají muka  
 
a nepodává medu ani vína.  
Úst jitřní touze, rozechvělé, šlehá  
vstříc puklých plodů žádost pohostinná,  
prýštící výheň, omamná šťáv něha.
 

Dnes nestačí věřit,
je třeba nadšeně věřit!

Nestačí mít naději,
je nezbytné mít velkorysou naději!

Nestačí mít lásku,
musíme mimořádně milovat!

Na slunci chví se, nebes žhavé ráně,  
mlh hedvábí, vod povzdech tichý, bludný:  

trav plamen hasí, tíží lesů skráně  
i zvířat oči, temné jako studny.  
 
Vran, poutnic sametových, lkání drásá  

mé duše mír, leč země slastmi sálá  
a z oblak tiše kyne bílé dlaně krása,  

jež hlavy modřínů před smrtí učesala.

~ ze sbírky Ostny v závoji ~Bohuslav Reynek: Podzim



▲ Kateřina Brichcínová
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Marie Blažková

Novinky

► Na jiném místě našeho zpravodaje vyložila 
paní ekonomka, v jakých finančních potížích jsme 
se nacházeli počátkem léta. Věřte, že nezapome-
neme na obrovskou štědrost, kterou rodina poslu-
chačů Proglasu projevila svému nejzranitelnějšímu 
členu, jímž jsme my pracovníci. Chceme se  
i nadále snažit, abychom si vaši 
lásku a důvěru zasloužili, a pro-
síme, aby vám všem Bůh odplatil 
stejně štědře. 

► Aby se vám naše vysílání líbilo, 
hledíme se stále vzdělávat a učit 
něčemu novému. S potěšením se 
zde mohu podělit o studijní výsledky 
některých kolegyň: 

► Moderátorka Terezie Stoszková 
dokončila bakalářské studium na Filo-
zofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Hlavním oborem byla čeština, což se pro 
práci v rádiu výtečně hodí. Gratulujeme, Terezko! 

► Lenka Kolaříková promovala ve stejné době na 
Fakultě sociálních studií téže univerzity a oproti 
původnímu předpokladu (odebrat se pro změnu 
někam jinam) přislíbila, že ještě rok zůstane Pro-
glasu k dispozici. (Možná ji uslyšíme v některém 
novém pořadu, pssst!) Jsme rádi, pochopitelně. 

► Nejvýživnější novinka do třetice všeho dobrého: 
Radka Rozkovcová z olomouckého studia Radim 
ukončila studium už druhého oboru (všechno se 
točí kolem hudby a hudební vědy), i honosí se nyní 
titulem Mgr. a Mgr. Pravila: „Magor a magor už 
něco znamená, není-liž pravda?“ 

► Našim rodinám se daří dobře (nosíme jim domů 
výplaty) a některé z nich budou brzy početnější, 
však se o tom dočtete. Zda chlapci, či dívky a v ja-
kém počtu se narodí, zatím nevíme. Tak si vzpomí-
nám, jak kdosi podotkl: „Náš soused trochu koktá. 
A fakt, hned napoprvé se mu narodila trojčata!“ 

► Přírůstek se prozatím dostavil do budějovic-
kého studia Jan Neumann v podobě vzdělané 
mladé dámy jménem Kateřina Brichcínová. Katka 
kromě menšího úvazku v Proglasu (zaskočí za 
jinou kolegyni, abyste nemysleli, že nás pořád při-
bývá) vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské uni-
verzity. Tož vítej! 

► Pisatelka těchto řádků doufá, že 
s postupujícím přílivem mladých 
a svěžích sil do Proglasu bude moci 
něco ze své práce přenechat kole-
gům a konečně se také věnovat roz-
voji své košaté osobnosti (nonono!) 
a rovněž manželovi, který ji s při-
bývajícím věkem stále více potře-
buje, jak to také má být. 

► Závěrem jedno ohlédnutí: když 
se v létě katolická církev v naší 
zemi připravovala na návštěvu 

Svatého otce, dorazila současně do Prahy světo-
známá popová zpěvačka, která pro sebe zneužívá 
titulu Matky Boží. Fanoušků se, jak jinak, sešlo 
dost, katolíci trochu kroutili hlavami… Připomněla 
jsem si, že jedny britské noviny v souvislosti s jejím 
uměleckým turné otiskly názor významného hudeb-
ního kritika: „Ona je asi jako sekačka na trávu!“  
To vám nikomu nepřeje vaše

Papuánská 
Velká noc

440 minut audio zázna- mu, 260 fotografických záběrů, 4 přílohy informací o cestě, kterou podnikli P. Leoš Ryška, ředitel televize Noe, P. Jiří Šlégr, ředitel národních Papežských misijních děl, a zpravodaj Pro-glasu Filip Breindl na Papuu-Novou Guineu. Vyprávění Filipa Breindla zpracováno ve 20 dílech pořadu Čtení na pokračování. Vydal Proglas na DVD.

Biblický kvíz Proglaso

Neděli co neděli hodinu před polednem zní z Pro-
glasu stejná znělka – biblický kvíz Proglaso je tady. 
Děti žhaví telefony a snaží se správně odpovídat na 
soutěžní otázky, které jim moderátoři dávají. Přiznám 
se, že se na každé Proglaso moc těším. Moderuji ho 
sice teprve dva roky, ale známe se od „narození“, tedy 
od vzniku této oblíbené soutěže. Ráda vzpomínám, 
jak jsem pravidelně volávala každou neděli a vyhrá-
vala. Nedělní Proglaso mi přirostlo k srdci. Velkou 
část svých dětských let jsem prožila v období komu-
nismu a dobře si pamatuji, že o Bohu se mluvilo jen 
v kostele nebo u nás doma. Nebyly žádné nábožen-
ské knihy, filmy, možnost se ve víře vzdělávat. Dnes 
toto všechno máme. Děti mohou svobodně chodit do 
náboženství, účastnit se křesťanských táborů, nebo 
i navštěvovat církevní školy. To vše je velký dar. 
A mám velkou radost z dětí, které toto využívají. 
Děkuji Bohu za jejich rodiče, kteří jim to umožňují. 

Před rokem prošel biblický kvíz Proglaso velkou 
změnou. Dostal nová pravidla, a s nimi se zvýšil 
i zájem soutěžících. Zavedli jsme tzv. dlouhodobou 
soutěž, do které lze získávat body i v jiných dětských 

Z redakčního stolu

Proglas má čest přinášet svým posluchačům i svým 
autorům každodenní připomínku nepředstavitelné 
Boží lásky. Činí tak v době, kdy kolem nás pře-
vládá lhostejnost vůči Stvořiteli a nechuť ke křes-
ťanům a kdy se stále častěji objevuje zneužívání 
náboženských pojmů a symbolů. (Vzpomeňme 
jen na všechny ty křty z nějakého důvodu nazý-
vané „křesty“ – lodí i písňových alb, hanobení křížů 
a svatých jmen a podobně.) V této situaci a prosti 
zbytečných obav bychom rádi nabídli vaší pozor-
nosti kromě obvyklých pořadů hudebních i sloves-
ných také další náboženské vzdělávání. Pro nový 
akademický rok připravila Jana Beránková z praž-
ského studia Kristián sérii rozprav s profesorem 
Ctiradem Václavem Pospíšilem, OFM, o Nejsvě-
tější Trojici. Profesor Pospíšil vyučuje na teolo-
gických fakultách Karlovy univerzity i Univerzity 

Palackého v Olomouci a o předmětu svého zájmu 
vypráví velmi poutavě a srozumitelně. První díl 
zazní počátkem října, další v pravidelných týden-
ních intervalech. Posluchače Noční linky dou-
fejme potěší, že nově uslyší také našeho ostrav-
ského redaktora Antonína Žolnerčíka, vzděláním 
teologa, který si do svého vyhrazeného času (asi 
jednou za 6 týdnů) přizve P. Libora Botka. V jejich 
relacích bude možné klást P. Botkovi v živém pře-
nosu dotazy, které se týkají církevního práva a jeho 
užití v každodenním životě. Závěrem bychom chtěli 
upozornit na rubriku Čtení na pokračování: jednou 
z novinek bude knížka z produkce Matice cyrilo-
metodějské Nebe nad močály – život svaté Marie 
Goretti. Tato mladičká mučednice počátku 20. sto-
letí svědčí právě těmto časům o hodnotě panen-
ské nevinnosti a také o schopnosti odpouštět. 
Jménem celé redakce doufáme, že vás naše vysílání 
povzbudí a obohatí. 

za redakci Marie Blažková a Pavel Mikšů

pořadech. Proběhla už dvě finálová kola, v nichž 
zvítězil František Hluchník z Rohova. Těší nás zájem 
soutěžících a mnohdy jsme příjemně překvapeni 
hloubkou a rozsahem jejich znalostí. 

Do soutěže se může zapojit každý, o ceny soutěží 
pouze děti do 18 let. Každou neděli vyhrává kolem 
dvaceti dětí. Výherci obdrží drobnou cenu v podobě 
psacích potřeb, samolepek, omalovánek, pexesa, 
sladkostí apod. V dlouhodobé soutěži jsou pak ceny 
hodnotnější, např. knihy, stolní hry, mobilní tele-
fony, poukázky na jízdní kolo či lyže apod. Pokud 
byste nám mohli přispět na tyto výhry nebo ceny do 
soutěže věnovat, budeme rádi. 

Biblický kvíz Proglaso je otevřen pro všechny 
věkové kategorie dětí, přesto největší počet 
soutěžících tvoří děti mezi 8–14 lety. Jména většiny 
z nich už známe zpaměti, s mnohými jsme se také 
viděli na pouti na Svatém Hostýně, při dni otevřených 
dveří či ve finále dlouhodobé soutěže u nás v Brně. 

Těšíme se na všechny soutěžící, kteří najdou 
odvahu a zavolají. Chce to také trochu štěstí, protože 
dovolat se někdy není snadné. Ale určitě to stojí za to! 

Blanka Kraváčková



▲ P. Libor Botek chtěl být původně strojním 
inženýrem, Boží plány však byly jiné...

4 5

O lásce v paragrafech

Od října loňského roku až do poloviny 
června roku letošního jsme měli 
příležitost pravidelně poslouchat 
vysílání duchovního vzdělávacího cyklu 
s názvem „Kanonické právo v životě 
církve“. Jednotlivé díly – a bylo jich 
celkem 36 – sice získávaly konečnou 
podobu ve střižně ostravského studia 
Hedvika, ale vlastní natáčení probíhalo 
v kanceláři farního úřadu v Ostravě-
Hošťálkovicích. Proč právě tam? 
Protože P. Mgr. Libor Botek, Th.D., 
viceoficiál Interdiecézního soudu 
v Olomouci a odborný asistent 
Katedry církevního práva Teologické 
fakulty Univerzity Palackého, je 
zároveň duchovním správcem 
hošťálkovické farnosti. Při natáčení 
posledního, 36. dílu, nám o. Libor 
odpověděl na několik otázek. 
Některé z jeho odpovědí vám dnes 
otiskujeme.

Chtěl jste se stát právníkem? Kdo vás na studia 
práva poslal?

Abych byl upřímný, tak původně jsem se chtěl 
stát strojním inženýrem, ale vůlí Boží bylo, abych 
studoval teologii, a protože ze všech teologic-
kých disciplín je strojařině kanonické právo svým 
systémem nejbližší, tak mě docela zaujalo a také 
nakonec i bavilo. To, že jsem se stal církevním 
právníkem, je dílem náhody. Jednu bohoslovec-
kou prázdninovou praxi jsem konal u docenta 
Poláška v Holešově. On tehdy pracoval na pře-
kladu Kodexu a mne, bohoslovce, využil k tomu, 
abych dělal korektury textu. Díky tomu jsem 
získal ve znalostech práva určitý náskok. Později 
mne docent Polášek požádal, abych šel pracovat 
k olomouckému církevnímu soudu. Otec arcibis-
kup Vaňák s tím souhlasil a nakonec jsem byl ještě 
poslán na další studia do Říma. 

Může se stát církevním právníkem také laik? 
Žena?

Ano, může. To není nikterak omezeno. V Římě 
s námi studovalo velké množství žen. I u nás 
studují ženy teologii a církevní právo. Naše teo-
logické fakulty však neumožňují získat doktorát 
z práva. Ten je možno získat pouze studiem na 
univerzitě, která má fakultu církevního práva a ne 
pouze katedru, jak je tomu u nás.

Kde je tedy možno získat doktorát z práva? 

Studovat je nutno buďto na Lateránské nebo Gre-
goriánské univerzitě v Římě, případně 

na univerzitě v polském Lub-
linu.

Právo se v Římě studuje 
latinsky, nebo italsky?

Převažují přednášky v ital-
štině a latině, ale dá se studovat 

i v angličtině. 

Pracujete jako viceoficiál interdiecézního soudu. 
Co tento titul znamená?

V čele církevního soudu stojí takzvaný soudní 
vikář neboli oficiál, tedy zástupce biskupa pro 
výkon jeho soudní moci. Viceoficiál neznamená 
„víc než oficiál“, ale jedná se o latinské označení 
zástupce oficiála. 

Kolik církevních právníků pracuje u soudu v Olo-
mouci?

Soudců máme třináct, dále je tam defensor vinculi 
neboli obhájce svazku a ještě tři notáři. Do sku-
piny soudců přináleží oficiál a dva viceoficiálové 
– jeden pro diecézi ostravsko-opavskou a druhý 
pro arcidiecézi olomouckou. 

U církevního soudu má rozhodující hlas jeden 
soudce, nebo musí verdikt vynést celý tribunál?

Pokud jde o ustanovení procesního práva, tak roz-
hodovací pravomoc má samosoudce. Ve věcech 
veřejného zájmu anebo v trestní věci, kde hrozí 
trest exkomunikace nebo zbavení duchovního 
stavu, musí rozhodovat tribunál složený z nejméně 
tří soudců. Jedná-li se o složitější záležitost, rozho-
duje soudců více – to už pak záleží na posouzení 
diecézního biskupa, jemuž soud přísluší. 

Setkal jste se během své praxe u soudu s nějakým 
kuriózním případem?

Můžeme říci, že každý případ je originální 
a zvláštní. Některé kauzy však bývají velmi, 
velmi smutné. Člověk se až pozastavuje nad tím, 
co všechno jsou si lidé schopni provádět. Jeden 
případ by se však mohl zařadit mezi skutečně kuri-
ózní – jednalo se o hledání cesty dvou lidí k sobě, 
a kdyby se tento příběh sepsal, asi by Romeo a Ju-
lie ztratili prvenství…

V průběhu vysílání vzdělávacího cyklu 
o kanonickém právu přicházely nejrůz-
nější dotazy posluchačů. Nejvíce se 
jich týkalo manželského práva. 

Jak může kněz někoho připravovat na manželství, 
když sám žije v celibátu a o manželství vlastně nic 
neví?

Kněz, když někomu dává rady do manželství, 
samozřejmě nevychází ze své vlastní zkušenosti, 
ale využívá zkušeností mnoha jiných manželských 
párů, se kterými se setkává a o jejichž problémech 
ví. Díky tomu má výhodu jakési supervize. Jako 
nezúčastněný lépe vidí, kde a kdo udělal chybu, 
čeho se manželé měli vyvarovat a k jakým násled-
kům chyba vedla. A to je právě ta zkušenost, kterou 
může předat ostatním. Někdy je na tom kněz se 
zkušenostmi z manželství mnohem lépe než man-
želský pár, který může předávat zkušenosti jen ze 
své rodiny. 

Co byste, otče Libore, chtěl říci našim poslucha-
čům a čtenářům na závěr?

Pokud jde o obor kanonického práva, velice  
často diskutovanou otázkou je, zda by nebylo lépe 
řídit se raději láskou než paragrafy. Odpovídám 
– ano, bylo by to lepší. Nicméně jsme jenom lidé 
a někdy nám té lásky chybí. A tak nám právo vyme-
zuje alespoň tu nejmenší míru lásky, kterou jsme 
povinni mít vůči sobě navzájem. Ideální je takový 
stav, kdy člověk nosí normy ohledně respektování 
svobody bližního a navíc i ctnost ochoty pomáhat 
bližnímu i za hranicemi povinné lásky stále v sobě, 
ve svém srdci. Pak by společnost fungovala tak, 
že člověk by ani nevnímal, že se chová právně, 
a necítil by se ničím svazován či omezován ani by 
nebylo jeho chování nějak vynucováno. K takové-
muto pochopení jsme chtěli pořadem o církevním 
právu přispět, abychom si lépe uvědomili, že exis-
tují pravidla, která nám pomáhají žít šťastně a ra-
dostně. Když je budeme znát a z lásky je budeme 
zachovávat, nebudeme do sebe navzájem narážet 
a zbavíme se mnoha problémů. Bylo by velice 
dobré, kdyby se na kanonické právo nahlíželo jako 
na nástroj lásky Boha k člověku. 

Za obětavost, ochotu a čas strávený při natá-
čení pořadu i za rozhovor poděkoval P. Botkovi 
redaktor studia Hedvika

Antonín Žolnerčík



▲ Jitka Skřičková, Petr Pospíšil a Kateřina Brichcínová 

    tvoří jádro mladého studia Jan Neumann.

▲ Ivana Horáková s dcerkou Terezkou
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Zastavení s Kafemlýnkem

Jak ten čas letí… To mě napadá, když opět píši 
pár řádků k vysílání pro maminky. Zdá se mi totiž, 
že to, co jsem psala před rokem, bylo před chvílí. 
Opět je za námi čas léta, 
prázdnin a volna od 
všech povinností našich 
dětí, čas alespoň krát-
kého vydechnutí a zvol-
nění tempa, které u nás 
maminek bývá větši-
nou hodně hektické. Už 
se vše znovu točí kolem 
školy, kroužků a nutného 
denního řádu ve školním 
roce. A kdy se zastavíme, 
milé maminky? Nevím, 
ale někdy to určitě bude, 
a já bych nám všem přála, 

aby to zastavení nebylo pro nás nárazem, ale ply-
nulým pokračováním naplňování toho, kým jsme. 

Magazín pro maminky Kafemlýnek vám 
i v dalším školním roce chce být příjemným 
a nevnucujícím se společníkem. V čase jeho vysí-

lání se můžete opět setká-
vat s moderátorkou Ivanou 
Horákovou, která se znovu 
zapojila do přípravy maga-
zínu. Kromě obvyklých 
mateřských, lékařských, 
pedagogických i jiných 
témat nebudou ani letos 
v Kafemlýnku chybět sou-
těže či recepty z vaší i naší 
kuchyně. 

Na všechna setkání 
na vlnách Proglasu se těší 
a vše dobré přeje

Karolina Antlová

Za všechny dopisy děkujeme a těšíme se 
na další! Psát nám můžete na adresu:

Radio Proglas
Kafemlýnek
Barvičova 85
602 00 Brno

nebo elektronicky na:
kafemlynek@proglas.cz

Setkat se s námi můžete také na stránkách: 
www.proglas.cz/kafemlynek

a každé útery v 9.30 Kafemlýnek
ve vysílání Proglasu!

Z vašich dopisů adresovaných redakci Kafemlýnku…

Milé holky z Kafemlýnku, s postupujícím 

létem už nekreslíme tolik, děti bývají více 

venku. Těšíme se na koupání… Ráda poslou-

chám váš pořad, poslední dobou častěji 

ze záznamu (který dává možnost klidného 

a méně rušného poslechu). Napadlo mě téma 

„děti v supermarketu“…

Posíláme obrázky… A ještě k vašemu minulému tématu… při povídání o tom, jak děti přicházejí na svět, nám hlavně zpočátku pomohl text P. Ladislava Simaj-chla Společně k Bohu… Později nám pomáhalo narození každého dalšího dítěte… Děkuji za vaše pořady!

Všechny vás moc zdravím a děkuji vám za vysílání pořadu Kafemlýnek. Moc ráda vás poslouchám, vždycky se už těším na úterý, až uslyším vaše milé hlasy a po-vzbuzující témata… Přeji vám, ať se vám všem ve vysílání daří, hodně radosti, ať vás stále ve vaší práci provází Boží požeh-nání a ať jste pořád takové veselé!

…v létě si budeme hrát na indiány… 

Děda synovi postavil indiánský stan, 

babička ušila plachtu… Budeme všichni 

„divoši“. 

Co nového ve studiu Jan?

Milí přátelé, následujících několik řádků 
chce přinést informace z našeho  
českobudějovického studia. Jak jistě 
víte, studio Jan je ze všech studií  
nejmladší, oficiálně funguje teprve  
od května minulého roku.

Historii vzniku jsme vám připomněli již 
dříve, nakonec, o vzniku a vývoji studia si 
můžete přečíst na našich webových strán-
kách, kde najdete další podrobnosti (viz  
www.proglas.cz/studio-jan-neumann.html). Rádi 
bychom vás spíše seznámili s určitými zvlášt-
nostmi, jimiž je naše studio specifické, a také se 
změnami, které nás v blízké době čekají.

Pozornější posluchači jistě zaznamenali, že 
častými hosty našich pořadů jsou pedagogové 
z Teologické fakulty Jihočeské univerzity, jíž je 
Proglas mediálním partnerem. Hovoříme spolu 
na různá témata např. z oblasti věrouky, praktické 
teologie; svůj prostor mají i osobní svědectví víry. 
Podobně jako teologická fakulta, i my chceme 
přinášet promyšlený pohled na nejrůznější dění 
kolem nás a uvádět na pravou míru 
zažité stereotypy. Chceme si také sami 
klást otázky a zamýšlet se nad věcmi 
s otevřeným postojem. Domníváme 
se, že je důležité nahlížet na věci 
v širších souvislostech, a nabídnout 
tak posluchači možnost vidět 
skutečnosti i jinak, než jsme zvyklí. 
Jsme totiž přesvědčeni, že právě 
otázky člověku pomáhají jít ve 
víře i v samotném osobním růstu 
do větší hloubky. Jsme proto rádi, 
že tato spolupráce vznikla, a těší 
nás, že se o získané podněty 
můžeme podělit.
          V rámci regionálně zamě-
řených pořadů seznamujeme 
s nejrůznějšími institucemi, které působí 
nejčastěji v neziskové sféře a snaží se rea-
govat na sociální potřeby jednotlivců i rodin. 

Neobyčejné osobnosti (nejen) z jižních Čech před-
stavujeme jak v regionálních relacích, tak i v cyklu 
Křesťan a svět. Často vás ve vysílání nebo na pra-
videlně aktualizovaných webových stránkách 
studia informujeme o nejčerstvějším dění v kultuře 
a církvi na jihu Čech. 

Naše studio má také úzkou vazbu na místní 
komunitu Salesiánů Dona Bosca. Kromě pravi-
delných přenosů bohoslužeb z kostela sv. Vojtěcha 
přenášíme z tohoto místa rovněž modlitby 
Večerních chval. Velikou oporou nám byl P. Petr 
Piler, SDB, který však v září tohoto roku mění své 
působiště a odchází do Moravských Budějovic. 
Jemu patří veliký dík za vše, co pro nás dělal!

Hovoříme-li o změnách, pak nemohu nezmínit 
ještě jednu skutečnost. Od září se na nějakou dobu 
loučíme s redaktorkou Jitkou Skřičkovou, která 
odchází na mateřskou dovolenou. Za ni nastu-
puje nová redaktorka Kateřina Brichcínová. Ta 
převezme některé úkoly a kromě jiného pro vás 
bude připravovat tipy na nejrůznější kulturní akce 
v pravidelných Pozvánkách. Těšíme se na spolu-
práci!

Za českobudějovické studio vás srdečně zdraví

Petr Pospíšil



(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				Písničky	k	odpočinku
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 ▼
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	–	Pořady	z	regionů	(R)
	 út	–	Kafemlýnek
	 st	–	Magdazín
	 čt	–	Vítejte,	senioři	(Minuty	pro	zdraví)
	 pá	–	Duchovně-vzdělávací	pořad
10.00	 po	–	Komentář	týdne	(R)
	 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	–	Burza	práce)
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
	 (1.	pá	v	měsíci	a	st	+	pá	v	postu	Křížová	cesta)
15.25	 Informace	o	pořadech
15.40	 Listárna	(út)
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	–	Pořady	z	regionů
	 st	–	Šmrnc
	 čt	–	Pořady	z	regionů
	 pá	–	Pravoslavní
22.30	 po	–	Noční	linka
	 út,	pá	–	Živý	růženec
	 st	–	Noční	cukrárna
	 čt	–	Křesťan	a	svět	(R)
23.00	 út,	pá	–	Duchovní	hudba
	 čt	–	Písničky	k	usínání
23.30	 po	–	Křesťanské	noviny	(Rádio	Lumen,	R)
23.50 Duchovní slovo
23.58	 Půlnoční	modlitba

Programové schéma platí od 1. října 2009. Přehled pořadů najdete také na webu Proglasu 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 ▼

Proglas vysílá analogově i digitálně ► Brno 107,5 MHz, Brněnsko DVB-T, České Budějovice 92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz, Ústí nad Labem a okolí DVB-T, Nové Hrady 107,5 MHz, Písek 89,5 MHz,  
Praděd 93,3 MHz, Ostravsko, Praha a okolí DVB-T, Příbram 96,0 MHz, Svatý Hostýn 90,6 MHz, Tábor 88,7 MHz, Jižní Čechy DVB-T, 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, Západní Čechy DVB-T. DVB-S ze satelitu Astra 3A: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.play.cz/radio-proglas

Proglas vysílá 24 hodin denně ► Proglas vysílá 24 hodin denně ► Proglas vysílá 24 hodin denně ► Proglas vysílá 24 hodin denně ► Proglas vysílá 24 hodin denně
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Co nebylo v Hudební siestě

V našem vysílání se každý den krátce po poledni 
rozezní Hudební siesta. Je rozdělena podle dní 
na hudbu barokní a klasicistní (úterý, čtvrtek, 
sobota), romantickou (pondělí, středa) a hudbu 
20. století (pátek). Hudební siesta také přibližuje 
hudební výročí. Ohlížíme se za kulatými výročími 
hudebních skladatelů (jejich narození i úmrtí), 
povídáme si o jejich životech, posloucháme jejich 
hudbu. Letos v červenci ale jeden velmi významný 
hudební skladatel chyběl. 

11. července z tohoto světa na věčnost odešel 
kněz, skladatel, sbormistr a pedagog magistr Josef 
Olejník. Jeho jméno zná jistě mnohý z vás, a přesto 
Hudební siesta mlčela. Proč? Skladby Mons. Olej-
níka se nevydávají na kompaktních discích. 
Nemůžete si je koupit v obchodech. 
Nenapsal žádnou symfonii, žádný 
koncert, žádnou operu. Přesto je 
jeho dílo velmi významné. Vytvořil 
totiž hudbu, která pravidelně obo-
hacuje bohoslužby v křesťanských 
katolických chrámech. Pokud se 
varhaník zeptá zpěváků, kterého 
„Olejníka“ budou zpívat, neznamená 
to, že by bylo více skladatelů toho jména. 
Vybírají, které z jeho ordinárií (zhudebněné Pane, 
smiluj se, Sláva na výsostech Bohu, Věřím, Svatý, 
Otče náš, Beránku Boží) budou zpívat. Na kůru 
většinou leží i velký stoh žaltářů, ve kterých jsou 
Olejníkem zhudebněné žalmy pro všechny neděle 
a svátky liturgického roku. Existují i kompletní 
pohřební žalmy a další liturgické zpěvy. Hudba 
Josefa Olejníka je podobná jeho povaze – skromná, 
neokázalá, plná hluboké víry. Z hudebního hle-
diska je velmi profesionální, podložená dokonalou 
znalostí církevní hudby, zvláště gregoriánského 
chorálu. Pro zpěváky ale není těžká, pokud se 
dodržují určité zásady. A právě ty, v době, kdy 
byl ještě plný sil, jezdil do jednotlivých farností 
osobně lidem vysvětlovat.

Hudbu patera Josefa Olejníka tedy nebudeme 
v rámci Hudební siesty vysílat, ale věřím, že ji 
budeme ještě dlouho zpívat. 

Klára Beránková

Nepřehledný labyrint hudby

Role hudebního publicisty nebo hudebního redak-
tora v rádiu je v době internetu zásadně jiná, než 
byla před 20 a více lety. Zatímco ještě v 80. letech 
se mohl časopis Melodie zabývat všemi deskami, 
které u nás tehdy vyšly, dnešní média mají roli 
jinou: musí zájemce o kvalitní hudbu nasměrovat, 
pomoci jim vyznat se v nepřehledném labyrintu, 
který současná scéna nabízí. Dnes si kapely víc 
než dřív mohou samy ve studiu pořídit kvalitní 
nahrávku a umístit ji například na internet ke sta-
žení: bez vydavatelů, bez distributorů, bez kamen-
ných obchodů s cédéčky. 

Jaká je v této situaci role Proglasu? Troufnu 
si neskromně tvrdit, že velká. V době, kdy drtivá 

většina rozhlasových stanic hraje jen prově-
řené hity (v češtině, slovenštině a v ang-

ličtině), se v hudební redakci Pro-
glasu snažíme upozorňovat na kva-
litní hudbu různých žánrů, v různých 
jazycích a především i od interpretů, 
které zpravidla ještě neznáte. Pro-
tože oni svými kvalitami a životními 

osudy většinu hitparádových hvězd 
předčí. 

Letos v létě naše studio navštívil irský 
písničkář Liam Ó Maonlaí, který se vedle tradiční 
irské hudby a rocku věnuje také hudbě západní 
Afriky. S africkým hráčem na jednostrunné housle 
ritti Juldehem Camarou hraje anglický kytarista 
Justin Adams, se kterým jsme vám přinesli roz-
hovor. Představili jsme vám íránského kytaristu 
a hráče na tradiční nástroj setar Shahaba Tolouieho. 
Kanadská skupina Cairdéas u nás ve studiu před-
vedla živě tradiční irskou muziku včetně ukázek 
zajímavých nástrojů…

Ovšem vedle těchto světových hvězd nezapo-
mínáme na to nejlepší z české hudby, která bude 
v našem vysílání i nadále převažovat. Napří-
klad v hodinovém pořadu o nejpoetičtějších pís-
ních Karla Kryla zazněly spíše písničkářovy méně 
známé skladby. A právě za to jste ve svých dopi-
sech děkovali. Já děkuji vám za všechny podobné 
ohlasy. 

Milan Tesař

Web znamená síť

Internet se postupně stává nedílnou 
součástí našich životů, proto i pro 
nás je to stále důležitější informační 
médium.

Pro vás

Hlavním naším médiem i nadále zůstává vysílání, 
stále více je ale doplňuje internet. Umožňuje nám 
přinášet každý den mnohem více informací, než co 
se vejde do 24 hodin vysílání, a nejen to. Co tedy 
najdete na našich stránkách?
► Informace o Proglasu – samozřejmostí jsou 
všechny důležité údaje – o tom, kde a jak nás 
můžete naladit, vše o lidech, kteří pro vás vysílání 
připravují a vysíláním provázejí, kontakty včetně 
interaktivních map, proklikat se můžete až k infor-
macím o poslechovosti. Od léta také můžete prů-
běžně sledovat stav hospodaření rádia a mnoho 
dalšího.
► Co připravujeme a co se nevešlo do vysílání – 
každý redaktor má možnost vám v článcích a foto-
galeriích přinášet informace o plánovaných pořa-
dech, ale také ty, které se do jejich pořadů již 
nevešly nebo nebylo možné je předat pomocí vysí-
lání.
► Zpravodajství a pozvánky – zpravodajská 
redakce pro vás pravidelně připravuje informace 
o všem zajímavém, co se kolem nás děje, a zve na 
různé akce.
► Speciály – v průběhu roku přinášíme tema-
tické speciály, kde najdete vše důležité například 
k Vánocům, postu, Velikonocům, ale třeba i Roku 
kněží či návštěvě papeže v ČR. Většinou na ně 
odkazujeme výraznými boxíky v krajních sloup-
cích.
► Audioarchiv – pokud vám utekl některý 
z pořadů, nemusíte již pátrat, kdy bude jeho 
repríza, ale spoustu pořadů si můžete poslechnout 
přímo z internetu.
► eZpravodaj – může být vaším dobrým pomoc-
níkem. Každý týden posíláme všem zájemcům 
e-mail s programem na následující týden a přehle-
dem dění na stránkách za týden minulý.

► Klubové informace – zatím nejmladší část 
našeho webu, kterou postupně začínáme plnit 
různými informacemi určenými pouze pro naše 
členy Klubu přátel Radia Proglas a samostatně pro 
KaPry (spolupracovníky Proglasu).

Pro nás

Stránky Proglasu ve stávající podobě však nejsou 
jen jednostranným informačním kanálem. Stále 
více si začínáte zvykat, že je možné nám přes web 
nejen napsat, ale také třeba jednoduše a rychle 
poslat dar. Nebojte se nám ozvat. Umožňujete nám 
tak reagovat na vaše podněty a přání. Vysíláme pro 
vás!
► Diskuse – zde máte největší prostor vyjádřit se 
nejen k vysílání. Diskutovat je možné jednak na 
stránce s diskusním fórem, jednak u řady konkrét-
ních článků. Nebojte se také přispět svou trochou 
do mlýna.
► Dary – protože vysíláme bez reklam, potře-
bujeme vaši podporu, bez níž bychom vysílat 
nemohli. Dnes již máte možnost výběru z něko-
lika pohodlných a rychlých on-line způsobů. Pro-
síme, nezapomínejte nám u darů uvádět kontaktní 
údaje, jinak dar přijde jako anonymní.
► Elektronické přihlášky – pokud stále ještě 
nejste členy Klubu přátel Radia Proglas a váhali 
jste třeba už jen kvůli poslání papírové přihlášky 
poštou, můžete přihlášku vyplnit také přes inter-
net.
► Ankety – stojíme o vaše názory, proto se vás 
v anketách ptáme na různá témata.

Toto a mnoho dalšího naleznete na:

► http://www.proglas.cz/
hlavní stránky Proglasu

► http://hudba.proglas.cz/
sesterský web věnovaný hudbě

► http://web.proglas.cz/prihlaska/
elektronická přihláška do Klubu přátel
Proglasu

Tomáš Zikmund
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Ekonomické okénko

 Máme pro vás novinku!

To, co vidíte, nejsou dvě chladicí věže jaderné 
elektrárny, ale jeden z našich nových grafů, který 
můžete najít na webových stránkách Proglasu.

Abyste tomu rozuměli: I ekonomické oddě-
lení Proglasu se snaží být mladé (alespoň 
duchem) a držet krok s dobou. A tak vznikla myš-
lenka poskytovat denně posluchačům informace 
o našem hospodaření. Na webových stránkách 
v sekci nazvané PŘÍJMY A VÝDAJE uvidíte, jak 
si finančně stojíme. Údaje jsou každý den dopl-
ňovány, takže máte vždy k dispozici aktuální stav. 
Na prvním grafu máte přehled příjmů a výdajů 
vždy za předchozí den.

Na dalším grafu je stav od začátku roku. Jak 
vidíte, nejsme na tom v současnosti špatně. Máme 
našetřenou malou rezervu, což je na tento čas 
neobvyklý jev. Většinou míváme na podzim hlu-
boko do kapsy. Ale letos je vše úplně jinak. Musím 
vám o tom ekonomickém zázraku povědět. 

V červnu jsme na tom byli opravdu špatně. 
Milionový dluh, ekonomická krize a před sebou 

chudé letní měsíce. Zkusili jsme začít vysílat 
„finanční anonci“. Během několika prázdnino-
vých dnů nám přišlo tolik finančních darů a pří-
spěvů, že jsme nejen splatili všechny dluhy, ale 
ještě nám zůstala rezerva na srpen a září. Byli jste 
prostě skvělí! 

Vím, že mnozí vycházíte s výplatou či důcho-
dem taktak a ještě jste dokázali poslat Proglasu 
něco navíc. Jistě to pro vás nebylo jednoduché. 
Upřímně děkujeme, že se takto podílíte na spolu-
vytváření Božího díla, neboť ničím jiným čtrnácti-
leté fungování křesťanského rádia ani být nemůže.

Hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání do 
dalších dní vám i Proglasu přeje

Pavlína Janošková

Na tomto místě se chci zastat osiřelých posluchačů/
rybiček v rybnících posluchačů Proglasu, kterých 
je nemálo. Snažím se také podpořit vaše rozhodnutí 
stát se KAmarádem PRoglasu, KaPrem, který by 
se těchto rybek ujal. Služba je to zcela výjimečná, 
odměnu si vybírající v úsměvech lidí a ve vědomí 
užitečnosti v dobrém díle, jakým je např. navště-
vování opuštěných posluchačů a příznivců. Tato 
spolupráce se dá kromě přínosu v podobě budo-
vání Božího království mezi lidmi i finančně vyčís-
lit: v Klubu přátel Radia Proglas slouží dobrému 
dílu kolem 950 KAmarádů PRoglasu. Z nich navíc 
45 roznáší zásilky také dalším KaPRům – mají 
vyšší hodnost a nazýváme je „velrybami“. Tito 
naši kamarádi obhospodařují přes dva tisíce míst, 
tzv. rybníčků, různě velkých! A při představě, že 
živých členů Klubu je v současnosti 
kolem 21 tisíc a našich dárců a pří-
znivců dalších 16,5 tisíce, nemají 
snadnou práci. Ostatně tento počet 
s rodinnými příslušníky dává dohro-
mady zhruba počet našich posluchačů, 
kteří na otázku „Které rádio jste včera poslou-
chali?“ odpovídají: „Proglas.“ Je jich v I. a II. čtvrt-
letí roku 2009 kolem 45 tisíc. Kromě vyobrazení 
náročné „kapří“ práce je tu velký přínos finanční 
– kamarádi jsou důvěryhodnými osobami, kterým 
lidé svěřují své dary, a ty se k nám dostanou v pří-

padě osobního doručení bez zvýšených poplatků, 
které by si strhla banka či Česká pošta. Nedoceni-
telná je také služba informační – jak jinak než od 
vás, KaPRů, se dozvíme, co se s rybičkami děje? 
(Hlásíte nám změny adres, příjmení, případné 
nesrovnalosti v našich údajích, duplicity, úmrtí 
apod.) Mimochodem, máme kolem 10 tisíc kon-

taktů, které jsou nedoručitelné. Vznikají nedo-
plněním celé adresy u převodů z vašeho nám 

neznámého účtu, nesmyslnými čísly 
ve variabilních symbolech, neuvede-
ním celé poštovní adresy u daru posla-

ného pod rodným číslem apod. 
Zkrátka bez pomocníků – KaPrů 

(KAmarádů PRoglasu) – by rybníky posluchačů 
Proglasu zůstaly bez informací o vzájemné 
sounáležitosti.

Vracím se proto k úvodní větě a prosbě: Prosím, 
staňte se našimi pomocníky, tvůrci díla Proglasu!

Na přiloženém listu ke zpravodaji naj-
dete seznam 223 míst (rybníčků), které osiřely. 
Prosba je naléhavá – vyberete si své území? Jako 
ocenění vaší námahy jsme připravili ve spolu-
práci s Karmelitánským nakladatelstvím nabídku 
knih, které si můžete objednat zdarma včetně 
poštovného! Nabídka knižního dárku je přiložena 
také k tomuto zpravodaji. Další odměny pro 
ochotné KaPry připravujeme.

A na závěr: čím je rybě voda, tím je člověku 
Boží láska, kterou cítí ve společenství dobrých lidí. 
Ať se tedy nám i vám dobře plave!

O našich/vašich rybníčcích 
a jejich osazenstvu

Jana Juránková 

Milí posluchači,
vaše dary na provoz Proglasu 
jsou velmi potřebné.  
Prostřednictvím finanční 
podpory spoluvytváříte 
24 hodinové vysílání Proglasu.

Děkujeme, že na nás 
celoročně nezapomínáte.
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Digitalizace

Mnozí víte, že Proglas už nevystačí 
s FM kmitočty na VKV; nabízí se levnější 
způsob vysílání souběžně s rozvojem 
televizního příjmu DVB-T. Jaká je  
situace?

Na konci srpna 2009 byl spuštěn multiplex 3 na 
vysílači Kleť, který obsahuje i program Proglasu. 
Vysílá na 22. kanálu s výkonem 100 kW, takže 
pokrývá celé Jižní Čechy. 

Koncem září začal Proglas v DVB-T vysílat 
ze Svatoboru (52. kanál, 100kW), takže se zlepšilo 
pokrytí na Sušicku, Klatovsku a Strakonicku. 

Poslední novinkou je zvýšení výkonu vysílače 
Buková hora z 10 na definitivních 100 kW 
(55. kanál).

Pokrytí těmito třemi vysílači je patrné na 
přiložených mapkách.

Další DVB-T vysílače budou zprovozněny až 
v roce 2010: v dubnu Trutnov-Černá hora, v srpnu 
Jihlava-Javořice a v září Brno-Kojál.

Vladimír Kintr
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Kontaktní pořady

► kontakty do živého vysílání:

(jen ve vyhrazených časech a pořadech)
tel: 543 217 242
SMS: 775 132 132 (na číslo nelze volat)

► děti
Ranní zíváček: školní dny 6.45–7.00
Proglaso: neděle 11.00–11.55
Barvínek – telefonické riskování:
každé třetí úterý v měsíci 16.00–16.55

► mladí
Rozhlasové městečko: středa 16.00–16.55
Noční cukrárna: středa 22.30–23.50
Seznamka: poslední sobota 17.00–17.30
Šmrnc: středa 22.00–22.30

► dospělí
Noční linka: pondělí 22.30–23.30
Živý růženec: úterý, pátek 22.30–23.00
Vzkazy: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  
13.05–13.20, neděle 16.05–16.20
Tržiště: sobota 14.30–14.50,
středa 13.05–13.20
Listárna: úterý 15.40–15.58
Blahopřání: neděle 14.30–16.00

Proglas vysílá analogově i digitálně

Brno 107,5 MHz, Brněnsko DVB-T, České 
Budějovice 92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz, 
Ústí nad Labem a okolí DVB-T, Nové 
Hrady 107,5 MHz, Písek 89,5 MHz, Praděd 
93,3 MHz, Ostravsko, Praha a okolí 
DVB-T, 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, západní a jižní Čechy DVB-T. 
DVB-S ze satelitu Astra 3A: celá ČR 
a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: 
www.play.cz/radio-proglas

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.

Kalendář na rok 2010

Texty P. Martina Holíka najdete v kalendáři 
na rok 2010. Koupit jej můžete v rádiu, pro-
střednictvím e-shopu na webu Proglasu 
nebo si o něj napište na stálou adresu:

Nakladatelství křesťanské literatury 
Cesta, nám. Republiky 5, 614 00 Brno.

Kontakt – hlavní redakce

► Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

tel.: 543 217 241, 511 118 800
fax: 543 217 245,
GSM brána: 603 170 692

radio@proglas.cz
www.proglas.cz


