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Dobrý den, přátelé Proglasu!

Bdělost
Tak úzkostlivě každým dnem
si hlídáš světlo svojí svíce
Však s láskou někdy více
máš bdít nad čistým plamenem
těch které máš vpravdě rád
když v zajetí je jejich duše hrad
a lampa bdění
           téměř
                     pohasíná

Josef Veselý

Vytrvejme v dobrém, Bůh nám pomáhá!

Je po parlamentních volbách a jako každé čtyři roky 
měli jsme i letos možnost ovlivnit svým hlasem správu 
věcí veřejných. Říká se docela trefně, že občané (míní 
se občané svobodného státu) mají takovou vládu, jakou 
si zaslouží. Ovšem, ale jak k tomu přijde ta menšina, 
která myslí, že volila lépe, než jak to pak dopadlo, ale 
byla přehlasována? Je nyní na nás, abychom pozorně 
sledovali, jak si zvolení nositelé politické moci budou 
počínat, a podle jejich činů se zařídili příště – to je 
možnost, kterou nám demokracie dává. Buďme Pánu 
vděčni za to, že již dvacet let můžeme svobodně spo-
lurozhodovat o stavu naší země, a neztrácejme zájem 
angažovat se tam, kde je to potřebné i nutné. Ona je 
prostě demokracie veskrze namáhavá. Bez slušných, 
nápaditých, pracovitých a statečných lidí, ochotných 
dát svůj čas a um k dispozici pro zlepšení poměrů, 
nezlepší se samozřejmě nic. A bez účinné kontroly pro-
střednictvím nezávislých médií budou mocní vždycky 
v pokušení své moci zneužít, demokracii všelijak potla-
čovat a nahrabat si do zásoby na horší časy. Není však 
každý, kdo do politiky vstupuje, žádostivý moci nebo 
peněz. Proglas chce proto i nadále pomáhat vám 
posluchačům rozlišovat věci zásadní a dobré od těch 
nepotřebných a pochybných. Mnohá média tento cíl 

nemají, orientují se jen na zisk a často k tomu použí-
vají nepěkné prostředky: pochybné senzace, skandály, 
útoky na soukromí slavných a podobně. Bohužel se jim 
daří velmi dobře, čtenářský i divácký vkus se kazí. Jaký 
je recept na špatná média? Dobrá média.

V této souvislosti si připomeňme, že v květnu tomu 
byly již čtyři roky, co u nás vysílá televize Noe. V době 
jejího vzniku málokdo věřil, že tak náročný projekt 
může dobře a dlouho fungovat jen z darů posluchačů. 
To neuvěřitelné se však skutečně stalo: díky štědrosti 
a všestranné pomoci vás diváků můžeme dnes pra-
covníkům Tv Noe poděkovat za ta čtyři léta usilovné 
a nezištné práce. Přátelům z Noe přejme hojnost sil, 
nápadů a hlavně Božího požehnání do dalších let!

Skutečně, máme za co být Bohu vděčni: za naši 
svobodnou církev.  Za Svatého otce Benedikta XVI., teo-
loga velkého formátu a člověka skromného a osobně 
zcela bezúhonného. Za nového českého primase, bis-
kupy, kněze i všechen Boží lid. Potřebujeme se navzá-
jem; jsme spolu také proto, abychom se vzájemně 
snášeli, povzbuzovali, poučovali i napomínali. Laskavě 
a rozhodně. Slovy svatého Pavla: A vy, milí, nedejte 
se odradit od dobrých skutků únavou! Při tom všem 
nezapomínejme na zásadu, kterou před mnoha lety 
formuloval Søren Kierkegaard: … a nepředstavujme si, 
že starost je záslužnější než radost!

Martin Holík



▼ Amálka Vitouchová
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Novinky

► Na podzim slíbila jsem referovat o přírůstcích 
do našich rodin: Antonín Žolnerčík ze studia Hed-
vika se k synu Vojtovi (pravidelnému přispěvateli 
do vysílání Proglasu) dočkal holčičky Martiny, 
Katka Vitouchová přivedla na svět Amálku, Adri-
ana Růžičková má děťátko čtvrté – malou Viktorku, 
šéfredaktor Pavel Mikšů se pyšní prvorozeným 
Samuelem a editor Pavel Šaněk se stal otcem dru-
hého chlapce jménem Sebastián.

► Nové a svěží tváře můžete též pozorovat v re-
dakci. Do funkce výkonného redaktora nastoupila 
místo Pavla Mikšů absolventka Janáčkovy akade-
mie múzických umění Jana Prokešová a ve funkci 
tajemnice redakce působí nyní Veronika Zelinková, 
která má, představte si, důkladnou zkušenost 
s prací letušky!

► Blanka Kraváčková naopak místo tajemnice 
uvolnila, úspěšně ukončila všechna svá studia 
a zakotvila natrvalo v jednom moravském 
klášteře. Děkujeme Bohu za sestru 
Marii Antonínu a jsme vděční za 
všechny modlitby, jimiž nás 
slíbila doprovázet. 

► Každý rok se společně 
cvičíme v pracovních 
dovednostech. Letošní tří-
denní výjezd pod duchov-
ním vedením P. Pavla 
Konzbula TJ se konal koncem 
dubna na Vranově u Brna. 

► Pozorujíce všechny ty nové kolegy 
divíme se my starší, že někteří z nás slaví najednou 
abrahamoviny. Kteří to asi jsou? Čtěte náš zpravo-
daj!

► Významným jubilantem je i Radek Habáň, který 
na jaře letošního roku snědl svou tisící porci špaget, 
zkonzumovanou ve funkci moderátora a redak-
tora Proglasu. Výročí uctili jsme velmi důstojně 

hromadnou konzumací podobných špaget, po 
níž následoval sportovní turnaj v prostorách naší 
knihovny. Mezi nejnáročnější disciplíny patřilo 

vrhání špaget do určeného cíle, šerm špa-
getami a rytířské klání. Nejlep-

ším harcovníkem ukázal 
se být Luděk Stra-
šák, největší flek od 
rajské omáčky měla 
na halence paní dra-

maturgyně – pisatelka 
těchto řádků, jindy 
proslulá svou schop-

ností šlápnout do každé 
louže

.
► Technici, opraváři a zlep-

šovatelé Jaroslav Černý a Petr 
Buršík nám vymalovali kanceláře a za použití 

mírného násilí nás rozsadili, abychom upustili od 
vžitých stereotypů. Položili též pořádné koberce 
(žádné nachobrstané bzďochy, jak se říká ve Žďáru 
nad Sázavou). Tak zpívá žalmista: „Postavil mé 
nohy na skálu a upevnil mé kroky.“ S pokročilým 
jarem oplýváme čerstvými podněty, lví silou i vzle-
tem sokolím. A jak vy?

Marie Blažková

Tato slova mě bezděčně napadla, když se letos 
v dubnu zřítilo u Smolenska polské vládní letadlo, 
v jehož troskách zahynul prezidentský pár a de-
sítky dalších, vesměs vysoce postavených státních 
činitelů Polské republiky.

Prožil jsem hluboký šok, když poblíž Katyně, 
místa zmaru desítek tisíc polských důstojníků, 
duchovních, učitelů, lékařů a státních úředníků 
znovu zahynula nemalá část současné politické 
reprezentace národa.

Vyvstala mi také na mysli dějinná zkušenost 
židovského národa, který byl nesčetněkrát odsou-
zen k nebytí a stále znovu pronásledován a vy-
hlazován. A jen neustálý návrat k Hospodinu mu 
dával sílu ke stále novým začátkům.

Nechci teď srovnávat tyto dva národy, jejichž 
zeměpisná těžiště se na několik staletí protnula. 
Chtěl bych jen nahlédnout, co dává lidem sílu 
znovu začínat doufat navzdory málo nadějným 
okolnostem.

Chovám totiž velkou úctu k polské zemi, jež 
byla opakovaně vymazána z mapy. Čelila ve svých 
dějinách mnoha krutým a vleklým válečným obdo-

bím a ve dvacátém století utrpěla obrovské lidské 
a nemalé územní ztráty. 

Zároveň však byla zemí, která znovu a znovu 
povstávala z popela. Nemám teď na mysli vze-
stup ekonomický, jenž je pro současnou mentalitu 
téměř jediným měřítkem úspěšnosti jak jedince, 
tak národního společenství či státního útvaru. Jde 
mi o ono neustálé zmrtvýchvstávání národa, jenž 
svou pověstnou bohatýrskou houževnatost a uma-
nutou paličatost nechával proměňovat mateřským 
působením Matky Boží, tak vroucně uctívané na 
čenstochovské Jasné Hoře.

Co dává oběma zmíněným národům tak velkou 
touhu po životě? Po novém začátku? Myslím, že je 
to naděje, která se nebojí doufat v Boží přislíbení. 
Myslím, že je to spolehnutí se na Boží věrnost, na 
tuto stálou a neměnnou náklonnost Boha k člo-
věku, která dává milost nového začátku. 

O co více mě výše zmíněná tragédie hluboce 
zasáhla, o to silněji ve mně začalo jako už tolikrát 
růst stále hlubší přesvědčení o tom, že Bůh je 
věrný. A jako neopustil svůj vyvolený národ, tak 
neopouští ani žádný jiný národ ani nikoho z nás.

Netvrdím, že po šoa je snadné pro děti Izra-
ele stále doufat ve svého Boha. Pro mnohé Poláky 
také jistě nebylo samozřejmé doufat v Boha po 
zvěrstvech na nich spáchaných nacistickou oku-
pační mocí. Avšak zprostřed těchto hrůz povstali 
jedni z největších svědků naděje 20. století. Ať už 
to byl Karol Wojtyla nebo Viktor Emanuel Frankl. 

Nechejme se tedy těmi, kteří žili v našich časech 
a v naší blízkosti, inspirovat v odpovědi na otázku: 
„Co může spravedlivý dělat, když se základy řítí?“

Pavel Mikšů, šéfredaktor

Co může spravedlivý dělat, když se základy řítí?

U Hospodina hledám útočiště. 
Jak mi můžete říkat: 
„Uleť na hory, jako pták. 
Neboť hle, hříšníci napínají luk, 
svůj šíp kladou na tětivu, 
aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce. 
Když se totiž základy řítí, 
co může spravedlivý dělat?“ (Ž 11,1–3).

Televize Noe vstoupila 10. května 2010 do 5. roku vysílání.

Jméno Noe, hebrejsky Noah znamená odpočinutí, pohoda, klid (Gen 5, 29).
Pohodový signál televize se šíří pomocí digitálního satelitního vysílání DVB-S

ze satelitu Astra 3A. Více informací včetně programu naleznete na webu:
www.tvnoe.cz
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Šmrncovní návštěva v Českých 
Budějovicích

Jednou jsme si takhle s Luďkem řekli, že je škoda 
zdravit posluchače pouze skrze rozhlasové vlny, 
když se s nimi můžeme poznat také osobně. Nevá-
hali jsme, naskočili do auta, připoutali se, nastar-
tovali motor (tedy Luděk nastartoval), a vyrazili 
směr jižní Čechy.

Každou středu probíhají v klášteře na Piaris-
tickém náměstí v Českých Budějovicích středo-
školské křesťanské večery. Na pozvání spirituála 
Biskupského gymnázia J. N. Neumanna P. Josefa 
Prokeše (podobnost se jménem naší nové kolegyně 
Janet není čistě náhodná) jsme navštívili zdejší 
společenství studentů. Nejprve jsme v krásném 
kostele slavili mši svatou a poté se odebrali do 
útulného sálu, abychom chvíli mluvili o médiích, 
o práci novináře, o Proglasu i o Šmrncu. Odpovídali 
jsme na otázky ohledně pořadů pro mladé, hudby, 
kterou vysíláme, anebo zpětné vazby v médiích.

Nebylo to ale jenom plané povídání. Hned 
druhý den pořádalo českobudějovické společenství 
studentů debatní večer Bez vytáček 
o křesťanství. Díky Honzovi a Adéle, kteří 
se během besedy rychle přiučili, jak se 
taková novinařina dělá, mohli atmosféru 
této akce nasát také posluchači Šmrncu. 
Děkujeme jim za reportáž a všem, 
kteří nás v Českých Budějovicích hezky 
přivítali, za jejich srdečnost. Těšíme se 
i s ostatními posluchači zase někdy 
na viděnou!

Lenka Kolaříková

Kafemlýnek

Magazín pro maminky, s maminkami 
a nejen pro ně

V rámci vysílání Kafemlýnku uvádíme od letoš-
ního 23. března cyklus zaměřený na problema-
tiku pěstounské péče. Na Proglasu vzniká ve 
spolupráci s brněnským Sdružením pěstoun-
ských rodin. Jednotlivé díly vysíláme v Kafe- 
mlýnku po čtrnácti dnech. V rámci každého dílu 
můžete soutěžit o ceny, které připravilo Sdru-
žení pěstounských rodin. V cyklu předkládáme 
některé základní informace a výstupy z oficiál-
ních studií věnovaných problematice náhradní 
výchovné péče. Především se ovšem zaměřu-
jeme na konkrétní příběhy pěstounských rodin. 
Odvysílané díly si můžete poslechnout na adrese  
www.proglas.cz/audioarchiv.

Budeme rádi za vaše postřehy, připomínky, 
náměty nebo pozdravy. Napište nám na 
kafemlynek@proglas.cz nebo na adresu Radio 
Proglas, Kafemlýnek, Barvičova 85, 602 00 Brno. 
Za všechny, kteří se podílejí na přípravě Kafemlýnku, 
radostné a naplněné dny přeje

Karolina Antlová

Soutěž o knihu Jiřiny Prekopové Prvo-
rozené dítě, kterou do soutěže věnovalo 
nakladatelství Portál. Do soutěže budete 
zařazeni, pokud nám do Kafemlýnku 
pošlete recept na chutnou pomazánku. 
Uzávěrka soutěže je 31. července 2010. 
Losovat budeme jednoho výherce. Pište 
na výše uvedené adresy! 

Bylo něco okolo roku 1980 a já jsem jako mladík 
šel navštívit svého dědu, který v té době měl asi 80 
roků. Děda uvěřil v Ježíše Krista jako svého Spasi-
tele a Pána po velice pohnutém a bouřlivém životě 
ve 53 letech – na smrtelné posteli, když už se zdálo, 
že odejde nesmířen s Bohem. Bůh Otec v nebi mu 
byl ale milostivě nakloněn a dal mu možnost žít 
na této zemi ještě 34 let, ale už jako Jeho dítě.  
Přicházel jsem k jeho bytu v malém činžovním bytě 
a přes zavřené dveře slyším hrát velmi hlasitě vysí-
lání TWR z Monte 
Carla – vysílání 
s duchovní, křes-
ťanskou temati-
kou. Vešel jsem 
dovnitř a děda tam 
seděl se sousedkou 
(již také v pokro-
čilém věku) a oba 
dva velice pozorně 
naslouchali Božímu 
slovu. Posadil jsem se 
mezi ně a poslouchal 
s nimi. Vžil jsem se do té situace a uvědomil jsem si, 
že sedím s lidmi, kteří mají život již skoro za sebou 
a oba dva se těší a povzbuzují ze spásy v Kristu 
a já mám teprve život před sebou. Děda měl ucho 
natažené jak tlampač, jelikož byl nahluchlý a vůbec 
mu nevadilo, že slovo Boží skrze rádio Monte Carlo 
hlasitě vyhrává – a to za komunistického režimu, 
který nebyl nakloněn  tomu, aby Boží slovo bylo 
jasně a hlasitě zvěstováno mezi lidmi. 

Tato příhoda se mi vryla do paměti a velmi živě 
mi vyvstala při návštěvě TWR u vás v Brně. Proto 
vás chci velmi povzbudit, že to, co děláte v TWR, 
aby bylo Boží slovo zvěstováno z každého přijímače, 
je velmi záslužná práce. Bůh vám žehnej!

Tak takhle se se svými vzpomínkami svěřoval 
před časem při své návštěvě v brněnské redakci 
Trans World Radia Petr Gwóždz. Těch, kterým pro-
gram TWR zasáhl do života ještě v době totality, je 
dost – a jejich vyprávění je příjemné poslouchat. 
Samozřejmě že vysílání TWR nevznikalo z touhy 

poslouchat příběhy, které budou hladit srdce jed-
notlivých redaktorů – a není to ani důvod, proč se 
práce TWR postupně rozrůstala. Důvod je stejný 
jako ten, který stál u vzniku Trans World Radia 
jako mezinárodní křesťanské rozhlasové misie na 
počátku padesátých let 20. století – touha dostat 
k uším i srdcím lidí zprávu o Bohu, který tak miloval 
svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Stejná touha pak 
vedla i ke vzniku 
české redakce TWR 
v Monte Carlu (na 
počátku 70. let). Po 
pádu železné opony 
a příchodu svo-
body pak logicky 
vznikal plán práce 
české redakce 
přímo v tehdejším 
Československu. 
Ujali se ho křes-

ťané z Brna – už za totality fungovalo v jihomorav-
ské metropoli mnoho spolupracovníků monackého 
vysílání. Není bez zajímavosti, že pět let nato se 
ve stejném městě usadila také domovská redakce 
Radia Proglas, s níž TWR spojuje více než jen vysílací 
čas vyhrazený vybraným relacím v průběhu týdne. 

Jsme vděčni za každé slůvko od vás, poslu-
chačů, které k nám do redakce doletí. Chceme, 
aby pro vás pořady, které připravujeme, byly inspi-
rací a potěšením. 

Kromě vysílání na Radiu Proglas vysílá TWR 
také pravidelné programy v Českém rozhlase 
Plzeň, už tradičně na krátkých a středních vlnách 
a především – spolu se slovenskou redakcí TWR – 
připravuje vysílání internetového a satelitního 
Rádia 7. Zde je dostatek prostoru pro každého, kdo 
má čas, chuť či touhu skládat k sobě střípky Boží 
krásy tak, jak ji odhaluje Bible i stvoření. 

Oslavy dvacetin se v programu i životě TWR 
a Rádia 7 odrážejí různými způsoby. Vzhled změ-
nily naše internetové stránky, vzpomínali jsme 

Česká redakce TWR letos na podzim slaví 20. výročí fungování s těmi, kdo stáli u zrodu české redakce, rekapitu-
lovali jsme. Nejvýrazněji se ohlédneme do historie 
i podíváme do budoucnosti o druhém zářijovém 
víkendu – 11. a 12. září, na který připravujeme 
den otevřených dveří a děkovnou bohoslužbu. 
V sobotu 11. září 2010 se tedy můžete podívat 
pod pokličku rozhlasového vysílání v budově TWR 
v Brně-Líšni a druhý den v neděli v 15.00 se spojit 

spolu s námi v modlitbě chval a díků při bohoslužbě 
ve sboru Bratrské jednoty baptistů na Smetanově 
ulici v Brně. Jste vítáni. A pokud nebudete mít cestu 
do Brna, zkuste si naladit některý z programů na 
našich vysílačích, či TWR na Radiu Proglas, Českém 
rozhlase Plzeň nebo na internetovém Rádiu 7. Bude 
nám potěšením se s vámi setkat. 

Za TWR zdraví a pokoj Boží přeje 
Kateřina Hodecová
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Právě dnes je to přesně 10 let, co 
jsem poprvé jel do Proglasu. A k tomu 
desátému výročí jsem dostal zcela 
nečekaný a krásný dárek.

„Co je to, stařečku, že ten vzduch je 
dnes tak silný?“ „Vy nevíte?“ „Nevím.“ „Dítě, 
to kvete les.“ Helenka se zatočí, vystoupí na 
špičky a volá: „Co su? Co su? Víla. Já su víla.“

Jsem si, můj Deníčku, dovolil kousek z Po-
hádky máje. Nevím jak ty, ale já Natašu Gollovou 
– opravdickou filmovou vílu – mám velice, velice 
rád. Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda, 
Dívka v modrém, Kristián a Roztomilý člověk. Tak ty 
mám nejradši. A víš, co se dnes stalo? Úplně náho-
dou jsem zjistil, že pokaždé, když jedu trolejbusem 
do práce, míjím dům, ve kterém se Nataša Gollová 
narodila. No není to kouzelné?!

Seznamte se: Folklorní pozvánky

Ten čas nějak rychle letí! Už zase máme 
jaro (hurá!) a s ním spoustu folklorních 
pozvánek

V uplynulých letech už jste si, stejně jako já, 
udělali představu o tom, kde a kdy jaký festival 
je. Přesto vám chceme i letos neúnavně nabízet 
informace a programy. Najdete je na našich inter-
netových stránkách folklor.proglas.cz v sekci akce 
a hlavně ve vysílání, především v dopoledních 
Voničkách. 

Obracím se na vás 
s prosbou, abyste nám 
informace o vašich akcích 
posílali v textové podobě. 
Ideální je, když pozvánku 
sami zformulujete do  
e-mailu nebo dopisu.

Mnoho akcí najdete už teď na stránkách 
Folklorního sdružení www.fos.cz nebo na  
www.folklorweb.cz. Součástí tohoto Zpravodaje 
je podrobný program Mezinárodního folklorního 
festivalu Strážnice 2010.

Helena Hájková

Digitální pozemní vysílání

Pokrytí území FM signálem Proglasu se 
již zvětšovat nebude, ale dočkáme se 
významného rozšíření pokrytého území 
signálem DVB-T

► 30. dubna bylo spuštěno vysílání z Jihlavy-
Javořice, které pokryje celý kraj Vysočina.
► 31. srpna zahájí vysílání vysílač Trutnov-Černá 
Hora. Ten pokryje Královéhradecký a Pardubický 
kraj. 
► A konečně 30. září odstartuje Proglas v DVB-T 
z Brna-Kojálu. Jeho signál pokryje celou jižní 
Moravu.

Dále očekáváme vyhlášení (a hlavně výsledek) 
licenčního řízení na provozovatele vysílání DAB 
– zatím bohužel pouze v L-pásmu, které není příliš 
efektivní. Start DABu v III. pásmu je podmíněn vyp-
nutím analogového televizního vysílání v tomto 
pásmu. Uvidíme, jak rychle televize Nova toto 
pásmo uvolní (zatím se jí příliš nechce).

Systém DAB by měl být definitivní náhradou za 
nynější analogové FM.

Vladimír Kintr

Nataša

25. října 2005

Martin Evžen Kyšperský

Tým moderátorů hudebního 
pořadu Jak se vám líbí letos 
v lednu rozšířil externista Martin 
Evžen Kyšperský, kapelník brněn-
ské skupiny Květy, držitel ceny 
Anděl, písničkář, producent, 
básník, hudební experimentá-
tor. Martinovi, který 10. června 
oslaví 30. narozeniny, jsme polo-
žili několik otázek: 

► Co tě obecně baví na práci 
v rádiu? 

Vždycky jsem měl rád mluvené slovo, a to jak 
rozhlasové hry, tak přímé přenosy nebo rozhovory. 
Rád se soustředím nejen na to, co lidé říkají, ale 
i na barvy jejich hlasů. Rád jsem toho sám účast-
níkem a rád bych v tom byl dobrý. Umět se ptát, 
udělat radost sobě, hostům i posluchačům.

► Proč ses rozhodl spolupracovat 
právě s Proglasem? 

Je mi neskutečně blízké, že právě 
v tomto rádiu odpadá balast reklam 
a nutnost hrát stále stejné komerční 
písně. Je to tedy výlučnost. A celková 
atmosféra vysílání. Uklidňuje mě to. 
Podobně jako třeba Český rozhlas 3 – 
Vltava. Nic jiného jsem vlastně ani 
nikdy neposlouchal delší dobu.

► Na čem v současné době pracu-
ješ jako muzikant?

Skládám nové písně, svoje. 
Paralelně budu produkovat kapelu 

Koistinen. Měla by vyjít také jedna improvizační 
nahrávka, na níž jsem se podílel. A skupina Květy 
chystá reedici desky Jablko jejího peří, k níž se dělá 
nový master a několik starých písní se dotáčí a do-
končuje a vyjdou na albu jako bonusy. Vracím se 
k nim po šesti letech.

Milan Tesař

Už nikdy nebude má cesta do 
rádia obyčejná. Pokaždé můj zrak 
padne na tento dům. A vždycky si budu 
představovat, jak naše rozhlasová 
stanice vysílá už od roku 1920 a já, 
sem tam někdy, zahlédnu Natašu, jak 
běží něco koupit do obchodu.

Až se mnou, můj Deníčku, pojedeš 
do rádia, nezapomeň se podívat na dům 

číslo sedm v ulici Údolní. Je to hned zkraje.
Tvůj zasněný Habža

PS: Nataša Gollová se narodila jako 
Nataša Hodáčová 27. února 1912 v domě 
číslo 3 v Údolní ulici v Brně. Ulice byla ale 
přečíslovaná. Takže dnes má číslo 7. Pokřtěná 
byla u svatého Tomáše v Brně. V deseti 
letech se odstěhovala do Prahy, ale do Brna 
k dědečkovi a babičce jezdila velmi často.

Kalendář na rok 2011

Nový kalendář na rok 2011 s texty Mons. 
Jiřího Mikuláška si zakoupili jako první 
naši poutníci na Svatém Hostýně. Zde byl 
tradičně zahájen první prodej. Nyní ho lze 
zakoupit u nás v regionálních studiích nebo 
si o něj můžete napsat na stálou adresu:

Nakladatelství 
křesťanské literatury 
Cesta,
náměstí Republiky 5, 
614 00 Brno

Helena Horáková

Den otevřených dveří

Přijedete v sobotu 12. června 2010 
do Brna do Proglasu? Uvidíte, uslyšíte, 
vyzkoušíte – dveře budou otevřeny pro 
všechny zájemce od 9.00 do 16.00.

Jak se dělá naše rozhlasové vysílání? 
Chcete si prohlédnout 
studia, odbavení a režii? 
Nebo se setkat s pracov-
níky Proglasu a ostat-
ními posluchači, poučit, 
občerstvit nebo zabavit 
děti? Vítejte!



Proglas vysílá analogově i digitálně ► Brno 107,5 MHz,  Brněnsko DVB-T,  České Budějovice 92,3 MHz,  Ještěd 97,9 MHz, Nové Hrady 107,5 MHz,  Ostravsko DVB-T,  Písek 89,5 MHz,  Praděd 93,3 MHz,  Praha 

a okolí DVB-T,  Příbram 96,0 MHz,  Svatý Hostýn 90,6 MHz,  Tábor 88,7 MHz,  Třebíč 96,4 MHz,  Jihlava a Vysočina DVB-T, Uherský Brod 105,7 MHz,  Ústí nad Labem a okolí DVB-T,  Valaš. Klobouky 104,2 MHz, 

Velké Meziříčí 100,6 MHz,   Znojmo 107,2 MHz,   Žďár n. Sázavou 104,0 MHz,   Plzeňsko a západní Čechy DVB-T. Satelit Astra 3A:   DVB-S celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz

(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	2	(R)
01.30	 Zrcadlo	týdne	(R)	+	Komentář	týdne	(R)
02.00	 Komorní	hudba
02.30	 Písničky
03.00	 Z	archivu	hudebních	pořadů
04.00	 Písničky	před	svítáním
05.00	 Vážná	hudba
05.27	 Myšlenka	na	den
05.30	 Písničky	pro	sváteční	ráno
05.55	 Informace	o	pořadech
06.00	 Čteme	z	křesťanských	periodik	(R)
06.15	 Evangelium,	Duchovní	slovo
06.30	 Ranní	chvály
06.45	 Křesťanské	písně
07.00	 Radio	Vatikán	(sobotní,	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	1	(R)
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	 Písničky
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
00.30	 Myšlenka	na	den	(předpremiéra)
01.00	 Magdazín	(R)
02.00	 Komorní	hudba
03.00	 Z	archivu	slovesných	pořadů	(R)
04.00	 Písničky	před	svítáním
05.00	 Informace	o	pořadech
05.05	 Hudebně-zpravodajský	magazín
05.27	 Myšlenka	na	den
05.30	 Písničky	pro	sobotní	ráno
06.15	 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
16.25	 Hudební	listování
17.00	 Pořady	z	regionů	(R)
17.30	 Písničky	pro	příjemný	podvečer
17.55	 Myšlenka	na	den	(R)
18.00	 Zprávy
18.15	 Zrcadlo	týdne
18.30	 Komentář	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)
22.55	 Informace	o	pořadech
23.00	 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	1	(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)
02.30	 Písničky
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
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	–	Duchovní	vzdělávací	pořad	2
10.00	 po	–	Komentář	týdne	(R)
	 pá	–	Knihovnička	Proglasu	(R)
10.25	 Informace	o	pořadech
10.30	 Vonička	lidových	písní/dechovka	–	út,	čt
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	 Písničky	časně	odpolední
	 st	–	Tržiště
13.50	 Dnešek	v	kalendáři
14.00	 Pozvánky
14.30	 Třikrát	z	Proglasu
15.00	 Zprávy
15.05	 Písničky	a	zpravodajské	vstupy
	 po	–	Komentář	týdne	(R)
	 (1.	pá	v	měsíci	a	st	+	pá	v	postu	Křížová	cesta)
15.25	 Informace	o	pořadech
15.40	 Listárna	(út)
16.00	 po	–	Duchovní	vzdělávací	pořad	1
	 út	–	Barvínek
	 st	–	Rozhlasové	městečko
	 čt	–	CČSH/SCEAV/Dotýkání	světla/Nahlížení	(R)
	 pá	–	Všimli	jsme	si
16.30	 po	–	Pořady	z	regionů	(R)
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
21.20	 Křesťanské	písně
21.30	 Čtení	na	pokračování	(R)
22.00	 po	–	CČSH/SCEAV/Dotýkání	světla/Nahlížení
	 út,	čt	–	Pořady	z	regionů
	 st	–	Šmrnc
	 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. 6. 2010. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz, kde si můžete objednat odběr 
elektronického zpravodaje na 10 dní dopředu. Program najdete v příloze Televize – Rozhlas Katolického týdeníku 
nebo na teletextu Tv Noe. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku e-mailem: redakce@proglas.cz.

▼ pondělí až pátek ▼



▲ tatínek, maminka a jejich hojné potěšení

▲ kloučkové jako mladé buky

▲ z jinošských let Holíkovic dvojčat
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▼ ctihodní kmeti

10 11

Dar života v lidské i Boží rodině

(...) Děkuji Bohu, že jsem mohl zakusit to, co 
znamená „rodina“. Mohl jsem zakusit, co zna-
mená otcovství, takže mluvit o Bohu jako Otci mi 
bylo srozumitelné zevnitř. Na základě lidské zkuše-
nosti mi byl otevřen přístup k velkému a dobroti-
vému Otci, který je na nebesích. (...) Děkuji Bohu, 
že jsem mohl učinit hlubokou zkušenost toho, co 
znamená mateřská dobrota, která byla vždycky 
otevřená každému, kdo hledal útočiště, a právě 
tak mi byla dána svoboda.

Matka krásné lásky

Mít za matku Neposkvrněnou Marii je 
obrovský dar! Matku, skvějící se krásou, 
průzračnou v lásce Boží. Myslím na dnešní mládež, 
vyrůstající v prostředí přesyceném obrazy, které 
nabízejí falešné vzory štěstí. Chlapci i děvčata jsou 
ohrožováni ztrátou naděje, poněvadž se nezřídka 
stávají sirotky pravé lásky, která naplňuje život 
smyslem a radostí. Toto téma bylo drahé mému cti-
hodnému předchůdci Janu Pavlu II., který častokrát 
předkládal mládeži naší doby Marii jako „Matku 
krásné lásky“. Nemálo zkušeností nám bohužel 
říká, že dospívající, mladí, a dokonce i děti jsou 
snadnými oběťmi pokřivené lásky, jsou podváděni 
bezohlednými dospělými, kteří lžou sami sobě 
i jim a vtahují je do slepých uliček konzumní men-
tality. I ty nejposvátnější skutečnosti, jako je lidské 
tělo, chrám Boha lásky a života, se tak stávají 
předmětem konzumu, a to stále častěji ještě dřív, 
než dospějí. Jak smutné je, když mladí lidé ztratí 
schopnost úžasu, půvab těch nejkrásnějších citů, 
úctu k tělu. Vždyť v těle se nám odhaluje bezedné 
tajemství lidské osoby.

(...) Svět může být zachráněn jedině obrácením 
se k živému Bohu, který je měřítkem spravedlnosti 
a zároveň je věčnou láskou. Co jiného než láska 
nás může zachránit?

Ukázky z knihy Na minutu s Benediktem XVI. 
(kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 
2008) vybrala

Marie Blažková

Poděkování jubilanta oM

aneb narozeniny nejsou zásluhou, 
ale jsou příležitostí být spolu 
a děkovat

Za to, že jsem byl v mysli Boží už před 
stvořením světa, (nebeský Otec je tedy 
též bezkonkurenční Administrátor), děkuji 
právě Jemu.

Za to, že mě, nás dvojčata, všechny tři 
kluky tak samozřejmě chtěli a přijali, děkuji 
svým rodičům. I jejich jména zapsal si Pán. 

Mistru Ježíši děkuji za Láskou 
předplacenou nabídku věčného života.

Svatému Duchu děkuji, že mělo a má 
smysl se do čehokoli pouštět. 

Všem, kteří na mne a na všechny, kteří 
v tyto dny slaví svá jubilea, vzpomenou 
modlitbou, popřáním, osobním setkáním, 
chci pěkně poděkovat: skrze tyto řádky 
na papíře Zpravodaje, skrze mikrofon Pro-
glasu, mnohým dokonce osobně. 

A do budoucna stále stejně prosím: 
Ut audiam – ať slyším, Pane! Tebe i lidi; 
v nich máš zalíbení. Vděčně

Ctihodný kmete!

Takto vlastencové 
oslovovali básníka 
Svatopluka 
Čecha, 
když dosáhl 
požehnaného 
věku padesáti let.

Všichni jistě souhla-
síte, že to tak bylo a je 
správné. Komu čest, tomu 
čest. S velikou radostí 
vám proto sdělujeme, že 
i mezi námi žije muž, jenž 
se nově smí též tak pěkně 
nazývat, a co je zvlášť 
dobré, není na to sám. 
Před padesáti lety se totiž 
manželům Holíkovým 
z Brna narodili hned 
dva chlapci najed-
nou: starší Martin 
i o nějaké minuty 
mladší Tomáš. Oba 
se nyní dožívají 
padesátky a oběma 
bychom chtěli za 
nás z Proglasu, za 
příbuzné i za vás 
posluchače podě-
kovat za všechno, 
čím se o vznik rádia 
zasloužili. Otci Mar-
tinovi patří zvláštní poděkování nejen 
za práci v oblasti médií, ale zejména 
za kněžskou službu, ke které se nabídl 
v nelehkých podmínkách totality. 
Tomáše zase známe jako vzorného otce 
rodiny, proto myslíme též na radost 
jeho blízkých a zejména nejstaršího 
bratra Jiřího, se kterým váže oba jubi-
lanty silné sourozenecké pouto. Tak 
tedy: milí bratři Holíkovi, přejeme vám 

ze srdce všechno 
nejlepší, na pří-
mluvu Panny 
Marie především 
Boží ochranu 
a pomoc, mír 
a pokoj se všemi 
lidmi, bystré 
nápady a sílu ke 

každému dobrému 
konání, vyrovnanou 
mysl, zdraví a štěstí. 
Tobě, Tomáši, pře-
jeme k tomu i radost 
z rodiny, dobrá léta 
s manželkou Ajkou 
a hodné děti, které 
uchovají víru. A tobě, 
otče Martine, přejeme 
radost pastýře, který 
hlásá Boží slovo všemi 
moderními prostředky 
a kterému jeho bližní 
naslouchají. Přejeme ti 
radostný úžas a štěstí 
vyvoleného kněze, 
jenž se smí dotýkat 
našeho Pána, přivá-
dět k Němu své bližní 
a zachraňovat duše. 
Přejeme ti, aby ses 
v této službě necítil 

P. Martin Holík

nikdy sám a vždycky našel kolem sebe ochotné 
lidi, kteří ti pomohou nést tvá břemena. Dobré 
dny i roky!

rodina Proglasu



Počty nových členů v jednotlivých měsících
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Klub přátel Radia Proglas 

Pozorován z hlediska doby uplynulé

Jak se rozšiřují řady posluchačů, příznivců Proglasu, kolik je nových členů Klubu přátel Radia Proglas? 
Odpovědi na tyto otázky lze vypozorovat z grafu, který ukazuje i zřejmou závislost zvýšení počtu nových 
členů Klubu na dosažitelnosti našeho vysílání v částech území naší republiky:

Z našich rubrik

Blahopřání

vysíláme každou neděli od 14.30 do 16.00 hodin. 
Text můžete dodat e-mailem na adresu blaho-
prani@proglas.cz nebo poštou, faxem či osobně, 
výhradně v písemné podobě.

Uveďte prosím jméno oslavence, krátký text 
blahopřání, jména gratulantů, datum neděle, kdy 
se má přání vysílat, a svou plnou adresu.

Termín lze dodržet, pokud vaše žádost přijde 
nejpozději ve čtvrtek do 12.00 hodin před přísluš-
nou nedělí. Pokud nesdělíte datum, blahopřání 
zařadíme na nejbližší neděli. Nemusíte uvádět 
název konkrétní písně či skladby, stačí napsat, jaký 
žánr má oslavenec rád, a hlasatel vybere písničku. 

Růženec

Modlíme se jej denně kromě čtvrtka a neděle: 
v pondělí, ve středu a v sobotu se v našich studiích 
modlí různá společenství.

V úterý a v pátek se může do Živého růžence 
zapojit v přímém přenosu každý posluchač, který 
se dovolá mezi 22.30 a 23.00 na telefonní číslo 
543 217 242.

Páteční živé růžence jsou vyhrazeny těm, kdo 
se k nám ještě nedovolali.

V liturgickém mezidobí rozjímáme tato 
tajemství růžence:

v pondělí radostná,
v úterý a v pátek bolestná,
ve středu slavná,
v sobotu tajemství světla.

Poslech přes internet – live

Radio Proglas můžete na internetu poslouchat 
kdekoliv na světě. Informace o internetovém vysí-
lání najdete na našem webu www.proglas.cz.

Doporučujeme stream 96 kbps ve formátu 
AAC+, kdy při nižším datovém toku lze poslouchat 
zvuk ve vysoké kvalitě.

Klub přátel Radia Proglas

tvoří posluchači, kteří mají Proglas rádi, chtějí 
podporovat jeho nepřetržité 24hodinové vysílání 
a získávat informace, poučení, potěšení, zábavu 
i společenství modlitby a sdílet s námi své radosti 
a starosti.

Přihlášku do Klubu na požádání rádi zašleme 
nebo si ji můžete stáhnout a vytisknout sami na 
našem webu ve formátu PDF.

Hudba na Proglasu 

Veškeré informace o hudbě na Proglasu hledejte 
na webu hudba.proglas.cz.

Milan Tesař a redakce populární hudby nabízí 
hlavně pořady o folku, jazzu, blues, world music, 
alternativě a dalších tzv. menšinových žánrech. 
Nechybí ani kvalitní pop a rock a křesťanské 
písně.

Vážnou a duchovní hudbu vybírá Klára Berán-
ková. Připravuje každodenní Hudební siestu i dopo-
lední, večerní a noční pořady s vážnou hudbou, 
týdeník Oktáva, nedělní koncert vážné a duchovní 
hudby a sobotní zastavení s operou. Nabízíme pře-
hled vysílané hudby.

K Proglasu patří i folklor a dechovka. Tradiční 
lidovou kulturu Moravy, Slezska, Čech i Slovenska 
představuje ve svých pořadech Helena Hájková. 
Na internetových stránkách Proglasu nabízí též 
aktuální informace o folkloru a pozvánky na festi-
valy, koncerty a další akce.

Jana Juránková

V grafu vyobrazeném vlevo  
dole můžeme sledovat vývoj 
členské základny v letech 1997 
až 2009.

V prvním čtvrtletí roku 2010 
přistoupilo 234 nových členů 
a průběžný stav činil 21 908 členů,  
celkový stav k 31. březnu 2010 
čítal 22 020  živých členů Klubu 
přátel Radia Proglas.

Marie Pokorná
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Z dopisů posluchačů

redakčně zpracovala Veronika Zelinková

Milí přátelé v Proglasu, 
ze setkání KaPrů jsem se domů vrátila natěšená, 
plná pohody a krásných zážitků. Ještě ve vlaku jsme 
rozbalili Deníček Radka Habáně. Dcera v něm listo-
vala, a protože v práci dělá s panem Vránou, začetla 
se do příběhu s názvem Pan Vrána. Po chvilce 
vybuchla smíchy, nemohla nic vysvětlovat, jen nám 
to podala ke čtení. Za chvilku se celé kupé smálo. 
Ještě večer před usnutím jsem se v posteli smála. 

Děkuji za celou sobotu i ten závěr. Zpravodaje 
dnes roznáším členům klubu a Deníček jim také 
postupně půjčím, ať se také zasmějí s vámi. 

Blanka z Výprachtic

Milí přátelé,
jsem osamělá vdova, bez dětí, bývalá dělnice. Můj 
muž, než před 7 lety náhle zemřel, mi stačil udělat 
rádio jen s vaší (naší) stanicí, abych nemusela 
pracně lovit v normálním rádiu. Tak mi stačí jen 
zasunout do zásuvky a mám vás u sebe doma. Pra-
videlně poslouchám ve všední dny mši sv. a mod-
litbu růžence. Někdy i v neděli Blahopřání. 

Za vše vám srdečně děkuji. U sv. Augustina 
jsem už jako doma. Díky také otci Šenkyříkovi a do 
Čtyř Dvorů u Českých Budějovic.  

Olga z Černé za Bory

Vážená redakce Radia Proglas,
chtěla bych vám poděkovat za přenosy bohoslužeb, 
které pravidelně vysíláte každou neděli, ve svátky 
a také střídavě s modlitbou růžence ve všední 
dny. Užitečnost a důležitost zprostředkovávat tak 
účast na mši sv. lidem, kteří se nemohou dostat 
do kostela na bohoslužby a chtějí opravdu slavit 
neděli, popř. zasvěcené svátky, jsem si uvědomila 
během uplynulých dvou měsíců, kdy jsem musela 
zůstat ležet doma z důvodu svého rizikovějšího 
těhotenství. Bylo to těsně před Vánocemi 23. 12. 
2009, kdy mi lékařka nařídila ležet, a přece díky 
vám jsem mohla slavit vánoční svátky s účastí na 
bohoslužbách a prožít je opravdu ve spojení s Bo-
hem. Byla jsem vám za to velmi vděčná a právě 
tehdy jsem si uvědomila, jak moc tímto způsobem 
pomáháte mnoha lidem, zvláště nemocným. Nyní 
už mohu chodit normálně do kostela – miminko se 
má narodit každým dnem ...

Pavlína ze Sokolnic

Zvon na pokraji Amazonie

Další z misijních a dokumentačních 
cest, kterých se Proglas účastnil na 
pozvání národního ředitele Papežských 
misijních děl v ČR, P. Jiřího Šlégra, 
vedla na jihoamerický kontinent – 
do Guyany a Surinamu

Mezi Venezuelou a Brazílií

Přes kdysi výtečný prospěch ze zeměpisu jsem 
příliš netušil, kam se vydáváme. Tušení o třech 
Guyanách v sousedství Venezuely a Brazílie na 
pobřeží Atlantiku jsem si tak během příprav 
zpřesňoval o nové informace. Jedná se o dva 
samostatné státy (třetím je Francouzská Guyana, 
která je zámořským územím Francie a kam jsme 
necestovali). Guyana (hlavní město Georgetown) 
je bývalou britskou državou, sousední Surinam 
(Paramaribo) nizozemskou. Oba státy mají výrazně 
větší rozlohu než ČR, populace však nepřevyšuje 
jeden milión lidí žijících převážně v přímořské 
oblasti. Obyvatelstvo odráží někdejší koloniální 
pestrost – jsou zde potomci původních indián-
ských kmenů, afrických černochů, Indů, Číňanů, 
Indonésanů a dalších.

Přírodní bohatství je obrovské, zahrnuje 
všemožné tropické plodiny (nejtypičtější jsou 
rýže a banány) i nerostné suroviny, zejména 
bauxit a zlato. Lákadlem pro turisty je množství 
vodopádů, nedotčená pralesní příroda a trvale 

teplé (spíš horké) počasí, oběma zemím však chybí 
větší vybavenost pro cestovní ruch a – jak jsme se 
sami přesvědčili – také prozíravější vízová politika.

Mešita vedle synagogy

Zmíněná situace také znamená, že křesťanství 
je pouze jedním z mnoha náboženských proudů. 
V obou zemích stojí mešity, hinduistické chrámy, 
kostely a další svatyně, často v těsném sousedství. 
Soužití věřících je ale klidné, informovali nás místní 
a dokumentovali to i na příkladech vlastních rodin, 
kde se často stává, že potomek nenásleduje víru 
rodičů, ale třeba životního partnera.

Česká pomoc misiím

Zatímco velká města vydávají svědectví solidní 
životní úrovně, velmi chudé je venkovské vnitro- 
zemí, dostupné často jen lodí po obrovských tro-
pických řekách. Výstavba kostelů, podpora církev-
ního školství, péče o sirotky a sociálně slabé děti, 
to všechno jsou oblasti, které by guyanští a suri-
namští katolíci nezvládali zabezpečit z vlastních 
prostředků. Zvláštní kapitolou je velký nedosta-
tek kněží, například na rozsáhlém surinamském 
území jich působí kolem dvacítky. Církev jsme našli 
chudou a nepočetnou, ale současně duchovně 
velmi silnou a otevřenou, a prožitek velikonočních 
svátků byl obohacující.

Dokumenty pro posluchače i diváky

Naše cesta by byla jen drahým a v podstatě zbyteč-
ným výletem, pokud bychom naše zážitky nedovedli 
zprostředkovat těm, kdo se zajímají o misie. Kame-
raman výpravy Martin Rýznar připravuje z množství 
filmového materiálu dokumenty, pro rok 2011 vyjde 
také misijní kalendář. Na Proglasu se chystá další ze 
série cestovních deníků, který den po dni přiblíží naši 
výpravu – od zoufalého čekání na udělení guyanských 
vstupních víz přes plavbu po tamních řekách na vzdá-
lené misijní stanice, liturgii Květné neděle na kriketo-
vém stadiónu v Georgetownu, cesty do černošských 
a indiánských vesnic v surinamském vnitrozemí až po 
oslavu Vzkříšení s lidmi, o nichž jsme se přesvědčili, 
že stojí za to o ně se zajímat.

Název si můžete přečíst v titulku: Zvon na pokraji 
Amazonie vystihuje překvapení ze setkání s kostelem 

a jednoduchou zvonicí uprostřed prašné indiánské 
vesnice obrostlé palmami a pokryté světlým pískem. 
Další zajímavá shledání popíší jednotlivé kapitoly 
deníku – věřím, že se stanete jeho rozhlasovými 
„čtenáři“, kritiky, a také příznivci katolického misij-
ního díla v Surinamu a Guyaně. Na slyšenou se těší 

Filip Breindl



Tradičně na hudebním festivalu (tajenka) uděluje Proglas některému z textařů cenu Za krásu slova. Letos 
proběhne 26. až 29. srpna 2010 již 36. ročník festivalu.

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas.
Toto číslo vyšlo v květnu 2010. Redakční rada: Marie Blažková, Martin Holík, Helena Horáková, Pavel Mikšů; fotografie: Filip Breindl, 
Milan Tesař, TWR, rodinný archiv Holíkových a další; ilustrace: Irena Kintrová; grafická úprava a sazba: Martin J. Rýznar – Paxart Studio.

Vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Nadační fond Radia Proglas

4200043003/6800 – Děkujeme!
Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo Klubu přátel Radia Proglas nebo své rodné číslo.

Darované příspěvky jsou odpočítatelné od daňového základu.

Šalamounky – křesťanský křížovkářský magazín pro celou rodinu. Roční předplatné (120 Kč) lze objednat na tel. 731 625 614.

Vysíláme analogově i digitálně

Brno 107,5 MHz, Brněnsko DVB-T, České Budějovice 

92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz, Nové Hrady 107,5 MHz, Ost-

ravsko DVB-T, Písek 89,5 MHz, Plzeňsko a západní Čechy 

DVB-T, Praděd 93,3 MHz, Praha a okolí DVB-T, Příbram 

96,0 MHz, Svatý Hostýn 90,6 MHz, Tábor 88,7 MHz, 

Třebíč 96,4 MHz, Jihlava a Vysočina DVB-T, Uherský 

Brod 105,7 MHz, Ústí nad Labem a okolí DVB-T, Valaš-

ské Klobouky 104,2 MHz, Velké Meziříčí 100,6 MHz, 

Znojmo 107,2 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHz.  

Od podzimu 2010 celé Čechy a Jižní Morava v DVB-T. 

Satelit Astra 3A: DVB-S celá ČR a Evropa; kabelové sítě; 

živě na internetu: www.proglas.cz.

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
e-mail: radio@proglas.cz

Kontakty do živého vysílání

– jen ve vyhrazených časech:
tel.: 543 217 242, 543 236 790
SMS: 775 132 132 (nelze volat)


