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V poslední době jsem byl opakovaně 
tázán na naše rádio. Lidé se ptali, jaký je náš roční 
rozpočet, kdo nás platí, kolik lidí zaměstnáváme, 
jaká je skladba pořadů atp. Poslední a největší 
oblastí těchto hovorů vždy byl charakter našeho 
vysílání. Obvykle odpovídám, že jsme rodinné 
rádio v rukou křesťanů. Při jedné z posledních 
debat na toto téma jsem však měl příležitost více 
se nad námi samými zamyslet a poněkud více než 
obvykle se o daném tématu rozhovořit. 

Celé to přemítání mě velmi oslovilo, a 
tak jsem se dokonce uprostřed noci přistihl, kterak 
v bdělém stavu uvažuji nad rodinností našeho 
média. Často, s trochou nadsázky, o Proglasu 
říkáme, že jsme velká rodina. Úplně pravda to však 
není. Ano, cítíme se spolu dobře, jedni s druhými 
prožíváme důležité životní okamžiky, sdílíme 
životní zkušenosti a do značné míry máme blízké 
životní hodnoty. Tak se děje i ve fungujících 
rodinách. Jeden klíčový rozdíl tu však je. Do rodiny 
se člověk narodí, nikterak nemůže ovlivnit, kdo 
bude jeho otcem a matkou, a více možnosti volby 
nemá ani u ostatních svých příbuzných. Příchodem 

Společenství Proglasu na svět zkrátka každý z nás zaujal dané místo ve 
svém rodě a žádným způsobem to nelze změnit.

To však neplatí pro Proglas. Každý z jeho 
příznivců si toto společenství lidí dobrovolně volí. 
Děje se tak poslechem pořadů, modlitbou za zdar 
díla, peněžitou podporou, získáváním dalších členů 
klubu a mnoha dalšími způsoby. Takto vzniká 
předivo vztahů, drobných skutků, vzájemné pomoci 
a podnětů, z něhož je utkáno naše společenství. 

Cílem této naší rozhlasové komunity 
je posloužit každému z vás, každému z vaší 
rodiny, abyste měli něco k poslechu pro poučení, 
zamyšlení, odpočinek i pro radost. I když každý 
z vás slyší tu či onu relaci zpravidla sám, právě 
díky vazbě na ostatní se sám necítí. 

Proglas chce nejen nabízet něco 
k poslechu pro každého člena rodiny, ale také 
rodiny chránit a podporovat. Říkáme-li, že jsme 
stanicí rodinnou, máme na mysli i tuto skutečnost. 
Pokud se rodiny rozpadnou, každý bude žít jen sám 
pro sebe, ztratí smysl i média. Tam, kde nikoho 
nezajímá ten druhý, je totiž zbytečné cokoliv sdílet 
s ostatními. Kéž se tento scénář nenaplní a Proglas 
ve vašich rodinách ještě smí dlouho znít.

Pavel Mikšů, šéfredaktor

Obsah Vlnění 2011 Haló, tady Proglas!

Přeji dobrý a radostný den, milý čtenáři nebo 
čtenářko.

Shodneme se, že charakteristickým znakem 
dneška je překotnost. I toto Vlnění se rodilo 
v jistém spěchu přispěvatelů, pod tlakem jiných 
povinností, s „prosbami i hudrováním“ paní 
manažerky. To však neznamená, že jsou texty 
nutně povrchní. Kdepak: Chceme zaujmout 
psaním o společném díle tisíců lidí, potěšit 
pěkným slovem, informovat o technických 
finesách. A co myslíte: Byla dřívější doba tak 
moc jiná? Přece i apoštol Pavel píše o běhu 
na závodišti, o rušném Korintu, o neúnavném 
hlásání toho, čím jeho srdce přetékalo. Mám jistý 
návrh: Buďme trpěliví nejen s druhými, ale i sami 
se sebou. Tedy i se svojí netrpělivostí a spěchem. 
Uleví se nám. 

Máte-li Vlnění po ruce v čekárně před 
ordinací, je to výborné. Našli jste ho v létě pod 
hromadou jiných časopisů 
a teprve jste ho prvně 
otevřeli, proč ne? Buď jak 
buď, tento magazín je 
odrazem stavu hlav 
a srdcí mnohých a chce 
se s vámi o bohatství 
úmyslů i práce rozdělit. 
Podaří se to? 

Mons. Martin Holík
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Regionální studia Proglasu

Hedvika – Ostrava
Telepace, Kostelní náměstí 2
702 00 Ostrava
tel.: 511 118 886
e-mail: hedvika@proglas.cz

Štěpán – Litoměřice
Diecézní dům kardinála Trochty
Komenského 4, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 077
e-mail: stepan@proglas.cz

Jan Neumann – České Budějovice
Na Sadech 21
370 01 České Budějovice
tel.: 387 201 574
e-mail: jan@proglas.cz

Proglas má kromě hlavní redakce sídlící 
v Brně ještě šest regionálních studií po celé 
republice:

Studio Radim (od roku 1995) v Olomouci, 
studio Kristián (1996) v Praze, studio 
Hedvika (1997) v Ostravě, studio Vojtěch 
(1999) v Hradci Králové, studio Štěpán (2003) 
v Litoměřicích, studio Jan Neumann (2008) 
v Českých Budějovicích.

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

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

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

Blažejské nám. 4

Velké náměstí 32

Thákurova 3

Kostelní nám. 2

Na Sadech 21



Proč nepouštíme tu vaši…? 
Nudili jste se někdy? Já ne, pokud si dobře 

vzpomínám… Každý den prožívám s vědomím, že 
kdybych měl k dispozici desetkrát víc času, věděl 
bych o spoustě smysluplné práce a také o řadě 
knih, hudby, filmů, památek, výletů, her s dětmi a 
dalších aktivit, kterým bych své chvíle věnoval. A 
něco podobného se mi děje den co den i při práci 
v rádiu. 

Za patnáct let prošlo 
mýma rukama a ušima téměř 
150 000 písní. Každou z nich 
jsem minimálně jednou slyšel, 
opatřil poznámkami, zapsal 
do databáze. Z toho množství 
pro vás vybírám podle svého 
nejlepšího svědomí hudbu do vysílání. Vím, že se 
někomu zavděčím více, někomu méně, ale věřte, 
že hudební dramaturgie není slepé následování 
vlastního vkusu (kdybych hrál sobě, vybíral bych 
jinak), ale že je to „vysoká matematika“, jejíž 
podrobné vysvětlování by přesáhlo možnosti 
tohoto Vlnění. 

Velmi mě však mrzí, když mi někdo napíše 
nebo řekne: Proč nehrajete Marthu a Tenu 
Elefteriadu? Proč nepouštíte Sváťu Karáska? Proč 
tak málo zařazujete P. Jiřího Veitha? Proč jsem 
na Proglasu tak dlouho neslyšel Jiřího Smrže? 
Odpověď na všechny tyto otázky je přece jasná 
a logická: Protože do denního nebo týdenního 
vysílání se vejde jen zlomek z těch 150 000 
písní. A tak v jednom období (týden, měsíc, půl 
roku…) dostávají přednost jedni interpreti, za 
rok to budou další a za další rok zase jiní. A to 
podle spousty kritérií, která si každé rádio pečlivě 
střeží a neprozrazuje a která dohromady tvoří onu 
„vysokou matematiku“. 

Neptejte se proto prosím, proč jsme právě tento 
měsíc nezahráli nic od vašeho oblíbence, kterého 
si přece můžete pouštět z cédéčka doma a kterého 
budeme možná intenzivněji pouštět za půl roku. 
Zkuste s námi objevovat to, co ještě neznáte. 
Věřím, že si v naší pestré nabídce – od 
vážné hudby přes folklor a jazz až po rock a 
alternativní hudbu – vyberete. 

Milan Tesař

Talent po tátovi
Dostat od Boha nadání je velký dar. 

Dostat k němu ještě tátu či syna se stejným 
obdarováním, to je obrovské štěstí, protože si 
ti dva mohou vzájemně předávat zkušenosti. 
Platí to v každém řemesle i v umění. 

Jak je tomu v hudbě? Na to odpoví 
jedenáctidílný cyklus pořadů, ve kterém se setkáme 

s několika hudebními rody. Ve dvou 
dílech navštívíme rodinu Bachů, kde 
se ve čtyřech generacích urodilo devět 
výborných hudebníků. 
Dále se vydáme po stopách Stamiců, 
Bendů, Rejchů, Scarlattiů, Dvořáků (tam 
půjdeme po přeslici k Sukům), Straussů, 

Mozartů, Vranických a Couperinů. 
Osudy a hudbu jednotlivých zástupců všech 

těchto skladatelských rodů můžete sledovat 
postupně od 8. ledna do 19. března 2011 vždy 
v rámci sobotní polední Hudební siesty.

Klára Beránková

Více na webu: hudba.proglas.cz

Za lidovou písní

Proglas každý den přináší desítky minut 
s folklorními soubory, cimbálovými muzikami 
a zpěváky z jednotlivých etnografických regionů. 
Úzce spolupracuje s Folklorním sdružením ČR 
(FOS). Můžete těšit na pozvánky, koncerty 
a festivaly, medailonky cimbálových muzik 
a folklorních osobností a  v neposlední řadě 
i představení nových CD s folklorní tematikou.

Dechovka – stejně jako folklor – má v našem 
rádiu nezastupitelnou roli. S dechovou hudbou 
můžete přivítat nový den, poslechnout si 
komponované pořady o jednotlivých osobnostech 
nebo se ohlédnout za uplynulými festivaly.

Muzikanti, to sú chlapci! je nový projekt, 
jehož cílem je umožnit cimbálovým muzikám, 
aby se prezentovaly ŽIVĚ a potěšily tak (nejen) 
sebe, ale i posluchače Proglasu. Cimbálové 
muziky jsou představovány od ledna roku 2011 

vždy třetí středu v měsíci 
v pořadu Folklorní okénko 
v 16.55 (opakování 
v pondělí následujícího 
týdne krátce po půlnoci 
a ve čtvrtek následujícího 
týdne ve 3.00). Organizačně 
zajišťuje a těší se na 
posluchače.

Kateřina Kovaříková
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Za misionáři Amazonie také na stránkáck knihy

Den po dni jarní návštěvy Guyany a Surinamu 
už mohli sledovat posluchači pořadu Čtení na 
pokračování na přelomu srpna a září. Záznamy 
z výpravy pod vedením P. Jiřího Šlégra, národního 
ředitele Papežských misijních děl v ČR, se nyní 
dostaly na papír spolu s fotografiemi, mapou 
a základními údaji o nepříliš známých státech na 
severním pobřeží jihoamerického kontinentu.

Úprava původních rozhlasových scénářů 
pro knižní vydání nebyla tak jednoduchá, jak se 
původně zdálo. Je velký rozdíl psát „pro 
sebe“, tedy text pro načítání, a vytvořit 
psaný materiál pro někoho, kdo nebude 
jen poslouchat, ale aktivně číst a třeba 
i předčítat druhým (výrazně se v obou 
formách například liší používání přímé 
řeči, hovorového jazyka při vyprávění 
apod.). 

V jistém smyslu se tato práce ubírala 
opačným směrem než obvyklé redakční 
zpracování literárního díla pro cyklus 
Čtení na pokračování. Nahrávky 
surinamských velikonočních zpěvů, 
zvuků pralesa či šplouchání moře 
pochopitelně do knihy také nešlo 
použít, k dispozici však naopak byla 
obrazová a grafická dokumentace. 

Vydání reaguje na ohlasy rozhlasových deníků 
– řada posluchačů vyjadřovala přání, aby vyšly 
také knižně. Titul Za misionáři Amazonie je tak 
jakýmsi testovacím balonkem – zájem či nezájem 
čtenářské obce budou významným prvkem při 
rozhodování, zda pro publikování připravit také 

texty deníků z dřívějších výprav na Papuu-
Novou Guineu a do 
Zambie – Papuánská 
Velká noc (2008) 
a Vzkříšení v opravdové 
Africe (2009). 

Jako autor bych si 
skromně přál, aby se knize 
dařilo alespoň tak jako 
Deníčku kolegy Radka 
Habáně – ale to už záleží na 
každém čtenáři. Příjemné 
chvíle nad deníkem české 
výpravy do Jižní Ameriky 
přeje a na ohlasy se těší

Filip Breindl

Poslední ze zámořských misijních 
a dokumentačních cest nově dokumentuje 
i publikace, která vyšla v brněnském 
nakladatelství Cesta.

Posoudit výsledné dílo můžete, když si 
je objednáte v nakladatelství Cesta na 
webových stránkách: www.cestabrno.cz 
nebo prostřednictvím e-shopu na stránkách 
Proglasu: www.proglas.cz. Knihu lze také 
zakoupit v knihkupectvích Cesta v Brně 
(Rašínova 5), Domeček v Jeseníku (Kostelní 
145) a Jakub ve Frýdku-Místku (Farní 
náměstí 57). 



Dramaturgyně Proglasu Marie Blažková

Co se na podzim zaseje, to se v létě sklidí. 

Platí to pro přírodu i pro každého z nás: co 
jsme na podzim zaseli, to v létě sklízíme. Kdo 
nebyl lenošný po zralé úvaze odevzdat svůj hlas 
v podzimních volbách, může mít čisté svědomí. 
Svého práva využil a občanskou povinnost splnil 
a dál už může být kritický, pokud se správa věcí 
veřejných neděje dobře. Když nehlasoval, ať je 
zticha a příště volit přijde, jedině tak má naději 
přehlasovat případné hochštaplery a dareby 
všeho druhu. Zajímavé přitom je, že i lidé darební 
mohou volit lidi dobré a slušné, poněvadž – sami 
třeba zloději – nepřejí si ovšem být okrádáni. 

A vůbec: všimli jste si někdy obličejů lidí, 
které obecné dobro opravdu zajímá a jsou ochotni 
se o ně účinně zasazovat? Ne jednorázově, 
ale opakovaně, vytrvale a bez nároku na 
uznání? Vypozorovala jsem, že mají nějaký 
společný zásadní sympatický rys, stejně jako 
se sobě podobají například 
účastníci náboženských 
poutí. Sledovala jsem 
nedávno na televizi Noe 
přenos z modlitby růžence 
ve Fatimě a pocítila jsem 
radost při pohledu na tváře 
poutníků: vyjadřovaly 
soustředění, odevzdanost, 
zbožnost a současně 
dobrotu, kterou není snadné 
popsat. Uvědomila jsem 
si, že toto jsou lidé, mezi 
kterými se cítím dobře a 
kterým důvěřuji, ačkoliv 
nikoho z nich osobně 
neznám a s nikým z nich se asi osobně nesetkám 
(a kromě toho nedovedu portugalsky). Ale 
čistě podle vzhledu bych svou důvěru věnovala 
nejednomu či nejedné z nich. 

Že by vytrvalá modlitba a vědomý 
příklon k dobrému nechávaly nějaké stopy na 
fyziognomii člověka? A lotři naopak že by 
byli nositeli lotrovských obličejů? Neplatí to 
vždycky, ale schválně: prostudujte někdy tváře 

z módních a bulvárních časopisů a zjistíte, 
že nemáte problém uvěřit jejich nositelům 
zveřejněné aféry, skandály a všelijak rozkolísané 
životní příběhy. Pohleďte také na portréty světců 
a světic, a vida, jaký rozdíl! Jenže světci a světice 
obvykle ve volbách nekandidují, musíme se 
spokojit s výběrem někoho z těch ověřeně 
slušných a dobrých. 

Pustíme-li ke svému zastupování v obcích 
i v parlamentu, senátu a Bruselu lidi prolhané 
a zlé či magazínově lesklé a prázdné, snadno se 
může stát, že protlačí nebo odhlasují, co jsme 
opravdu nechtěli. I lidé promodlení pak budou 
obtížně bránit lidská embrya před manipulacemi, 
nenarozené životy před zabíjením, školní děti 
před nežádoucí výchovou a staré a nemocné 
lidi před dobrovolnou či nedobrovolnou smrtí 
z rukou lékařů. Ostatně sami zdravotníci, věřící 
jako ateisté, těžko udrží své právo na svobodu 
svědomí a právo se na zabíjení nepodílet, pokud 
nebudou mít za sebou bdělé a pozorné občany, 
ochotné pomoci jim za tato práva se zasazovat. 

Není tomu tak dávno, 
co se o svobodu svědomí 
zdravotníků bojovalo – 
zatím úspěšně – v Bruselu, 
jenže všeho do času, 
pokusy prosadit na nejvyšší 
úrovni zákony proti životu 
se budou jistě po čase 
opakovat. 

Je to na každém z nás: 
není tak těžké být bdělý 
a sledovat práci svých 
volených zástupců, ozvat 
se, kde je zapotřebí, 
podepsat správnou petici 
a podobně. Všímat si, jak se 

kdo z osob veřejně činných zachová, a v příštích 
volbách se podle toho řídit. A nestěžovat si 
pořád, jak musíme šetřit a uskrovňovat se, aby 
se země dostala z hospodářských potíží, ale být 
sám ochoten nějakou oběť přinést a podepřít ji 
také modlitbou za nás všechny. 

Takto se nám snad už v létě podaří uvidět 
dobré ovoce našich rozhodnutí.

Marie Blažková
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Je to na nás Popis pořadů podle jednotlivých kategorií

Myšlenka na den Příležitost ke krátkému 
zamyšlení, někdy i praktický námět pro den 
(každý den v 5.27, R 11.57 a 17.55).

Polední modlitba Zvony zvou k předělení dne 
modlitbou (každý den ve 12.00).

Pravoslavní Pohled na východní křesťanskou 
spiritualitu představuje pořad pravoslavné církve 
(pátek 22.00, R neděle 17.30).

Radio Vatikán Záznam českého vysílání (pondělí 
až pátek ve 20.45, sobota a neděle 20.15, R každý 
všední den 8.45, sobota a neděle 7.00). Záznam 
slovenského vysílání přidáváme v neděli ráno 
a naladíte je také ve čtvrtek ve 2.00.

SCEAV Slezská církev evangelická augsburského 
vyznání přispívá do vysílání Proglasu každé třetí 
pondělí v měsíci od 22.00 (R čtvrtek 16.00, středa 
2.00).

TWR Přejaté pořady křesťanské stanice Trans 
World Radio (všední dny v 9.15, sobota 8.00 – 
Na sobotní frekvenci Proglasu, v neděli v 7.45 
– Studna slova).

Pořady pro děti a mládež
Barvínek Svět kolem nás je barevný a plný 
zajímavostí. Dětskýma očima se na něj díváme 
v úterý v 16.00 (R sobota 9.30).

Noční cukrárna Oslazení nočního života 
s posezením u hudby staré i nové, s pozváním na 
koncerty a k filmovému plátnu nabízíme ve středu 
od 22.30.

Pohádka Pro chvíle před usnutím vybíráme 
pohádky, pověsti i příběhy (pondělí až sobota 
v 19.00, neděle v 18.30). Pohádka patří také 
ke sváteč. odpoledni (neděle a sváteční dny 
14.00).

Proglaso Nedělní biblický soutěžní kvíz pro děti 
i starší posluchače začíná v 11.00. 

Ranní zíváček Písničky a soutěže pro školáky 
k příjemnému vstávání (pondělí až pátek 6.45 
mimo sváteční dny a prázdniny).

Šmrnc Magazín o mladých a pro mladé. Bavíme 
se v něm o problémech a radostech studentského 
života, o postavení mladých v církvi, odpovídáme 
na jejich dotazy a posloucháme zajímavou 
muziku. Naladíte každou středu ve 22.00.

Náboženské pořady
Bible v liturgii Od pondělí do pátku výklad textů, 
které zaznívají v katolických kostelích při nedělní 
liturgii. Připravujeme ve spolupráci s Českým 
katolickým biblickým dílem (každý všední 
den 20.15).

CČSH Pohled do života Církve československé 
husitské (1. pondělí v měsíci 22.00, R čtvrtek 
16.00, středa 2.00).

Čteme z křesťanských periodik Přehled 
článků z křesťansky orientovaných periodik 
vycházejících v ČR (sobota 16.05, R neděle 6.00).

Denní modlitba církve Ranní chvály se s námi 
můžete modlit ve všední dny v 6.10, v sobotu 
a v neděli v 6.30. Večerní chvály pak ve 21.05 
(v neděli ve 22.05).

Dotýkání světla O duchovním životě jednotlivců 
i společenství mluvíme každé druhé pondělí 
v měsíci od 22.00 (R čtvrtek v 16.00). 

Duchovní slovo Výběr textů z Písma, spisů 
církevních otců a světců z Denní modlitby církve 
(denně 23.50, dále všední dny 5.42, sobota 
a neděle 6.20).

Evangelium otevíráme ve všední dny v 5.42, 
v sobotu a neděli v 6.15.

Křesťan a svět O životě křesťanů ve společnosti, 
svědectví, portréty osobností (neděle 17.00, 
R čtvrtek 22.30 a úterý 0.05).

Křesťanské noviny slovenského Rádia Lumen 
vysíláme v pondělí ve 23.30 (R úterý 2.00).

Křížová cesta Modlitba s rozjímáním o utrpení 
Ježíše Krista (1. pátek v měsíci 15.05, v postní 
době vždy ve středu a pátek).

Modlitba rodin Zástupci rodiny posluchačů Pro-
glasu se modlí spolu s vámi v neděli v 18.00.

Modlitba růžence V pondělí a ve středu v 18.00, 
v sobotu ve 20.30. První sobotu v měsíci se 
modlíme společně se Svatým otcem na vlnách 
Radia Vatikán. Živý růženec se modlí posluchači 
telefonicky v úterý a v pátek ve 22.30. 

Mše svatá Přímý přenos mše svaté vysíláme 
v úterý, ve čtvrtek a pátek v 18.00 a v neděli 
v 9.00.



Programové schéma platí od 1. ledna 2011. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz; zde si můžete zaregistrovat 
odběr elektronického newsletteru s programem na 10 dní dopředu. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku 
e-mailem: redakce@proglas.cz. Program Proglasu i televize NOE vychází také v příloze Televize – Rozhlas Katolického týdeníku.
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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
05.55 Očekávané události
06.00 Zprávy ČRo 2
06.10 Ranní chvály
06.45 Ranní zíváček
07.00 Zprávy ČRo 2
07.15 Putování po krajích
07.45 Třikrát z Proglasu
08.00 Zprávy ČRo 2
08.10 Očekávané události
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
10.00 po – Komentář týdne (R)
 pá – Knihovnička Proglasu (R)
10.25 Informace o pořadech
10.30 Vonička lidových písní/dechovka
11.00 Zprávy Proglasu
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 Proglasu
13.05 Tržiště (st)
13.20 Písničky časně odpolední
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Pozvánky
14.30 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
15.05 Písničky
 (1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
15.40 Kukadlo (út)
16.00 po – Duchovní vzdělávací pořad
          út – Barvínek
          st – Pořad pro děti
 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 Proglasu
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

▼ pondělí až pátek ▼

Brno 107,5  l  České Budějovice 92,3   l  Ještěd 97,9   l  Nové Hrady 107,5   l   

(R) značí opakování (reprízu) pořadu.

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
05.27 Myšlenka na den
05.33 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 (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 (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
14.00 Nedělní pohádka
14.30 Blahopřání
16.00 Zprávy ČRo 2
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
18.30 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
05.27    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)
07.30    Komentář týdne (předpremiéra)
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 ČRo 2
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)
23.05    Informace o pořadech
23.10    Písničky k usínání
23.50   Duchovní slovo
23.58    Půlnoční modlitba

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l Svatý Hostýn 90,6 

Tábor 88,7  l Třebíč 96,4  l Uherský Brod 105,7  l Velké Meziříčí 100,6  l Valašské Klobouky 104,2  l Znojmo 107,2  l Žďár nad Sázavou 104,0 

DVB-T vysílání v roce 2011 téměř na celém území 
ČR (viz mapka na straně 18). 
DVB-S ze satelitu Astra 3A: celá ČR a Evropa; 
kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.



Pořady pro rodiče a seniory

Kafemlýnek Rady, povzbuzení a úsměvy pro 
maminky malých dětí (úterý 9.30).

Magdazín Vysílání nejen pro ženy, v němž se 
zajímavými hosty hovoříme o běžných otázkách 
života (středa 9.30, R sobota v 1.00 a ve 22.10).

Minuty pro zdraví Zajímavosti o stavbě a funkci 
lidského organismu; rady při onemocněních z úst 
odborníků (čtvrtek 9.40).

Vítejte, senioři! Magazín pro naše starší 
posluchače vždy ve čtvrtek od 9.30 (R výběr 
pondělí 2.00).

Kulturní a vzdělávací pořady
Čtení na pokračování Listování knihami 
duchovními i odpočinkovými a nahlédnutí do 
dílen slavných i neznámých autorů (pondělí až 
pátek 11.05, R 21.30). 

Duchovní vzdělávací pořady nabízíme 
k poslechu v pondělí v 16.00 (R čtvrtek 0.05 
a neděle 10.30). Reprízy starších duchovně-
vzdělávacích cyklů zařazujeme v pátek v 9.30 (R 
neděle 1.05). 

Knihovnička Nová i starší literární díla pohledem 
redakce (neděle 13.20, R pátek 10.00).

Nahlížení se zajímavými lidmi na neobvyklá 
témata můžete podniknout každé poslední pondělí 
v měsíci od 22.00 (R středa 2.00 a čtvrtek 16.00).

Pořady z regionů vysíláme v úterý ve 22.00 
s reprízou v pondělí v 9.30, a ve čtvrtek ve 22.00 
s reprízou v pondělí v 16.30. V těchto časech 
najdete informace, zajímavosti a rozhovory 
ze studií v Praze, Olomouci, Ostravě, Hradci 
Králové, Litoměřicích a Českých Budějovicích.

Střípek poezie Poetické slovo je nedílnou 
součástí polední Hudební siesty v sobotu, v neděli 
a o svátcích.

Všimli jsme si Kulaté stoly víry, důležité události, 
vyjímeční lidé (v pátek v 16.00, R sobota 11.05). 

Zpravodajské a publicistické pořady 
Čteme z křesťanských periodik Přehled článků 
aktuálních celostátních i regionálních časopisů, 
popř. zpravodajských webů, zmínka o farních 
časopisech, které přicházejí do redakce (sobota 
16.05, R neděle 6.00).

Dnešek v kalendáři Přehled významných výročí 
daného dne, životopisy světců, připomínka jmenin 
(denně 13.50).

Komentář týdne Vybraná osobnost křesťanského 
života, publicistiky, vědy apod. komentuje jedno 
z aktuálních témat posledních dnů (sobota 18.30, 
předpremiéra sobota 7.30, R neděle 1.45 a pondělí 
10.00).

Zprávy Krátká zpravodajská relace se zaměřením 
spíše na všeobecné zpravodajství a pozváním k 
večerní relaci (pondělí až pátek 11.00, 13.00 a 
15.00).

Pozvánky Blok písní a informací o kulturních 
akcích a duchovní nabídce, s pravidelnými 
příspěvky regionálních studií (pondělí až pátek 
14.00, sobota 9.00).

Ranní hudebně-zpravodajský magazín Pořad 
nabízející informace, hudbu různých žánrů, 
modlitbu i duchovní slovo a program pro děti. 
Zpravodajská část má v rámci magazínu pevné 
celky, např. rubriku Očekávané události (5.55 
a 8.00) či Putování po regionech (7.15–7.45). 
(pondělí až pátek, 5.00–8.45.)

Večerní zprávy Hlavní zpravodajská relace, 
všeobecné zpravodajství a zprávy z křesťanského 
světa (pondělí až pátek 20.00).

Zprávičky během dne Vlastní jednotlivé zprávy 
se v určených časech střídají s písněmi. V pondělí 
a pátek 10.10–10.25, po celý týden dále 11.30–
11.50 (zde důraz na informace z křesťanského 
světa), 13.05–13.50 a 15.05–16.00.

Zrcadlo týdne Zpravodajský souhrn uplynulých 
dnů se zřetelnou, téměř výhradní preferencí 
vlastních témat (sobota 18.15, R neděle 1.30).

Kontaktní pořady
Kukadlo Pravidelný pořad 
nabízí pohled nejen do dopisů 
posluchačů, ale také do zákulisí 

přípravy vysílání (úterý 15.40).

Noční linka Zastavení se 
v běhu života, povídání 

i zamyšlení po telefonu (pondělí 
22.30).

Tržiště Inzertní telefonická 
rubrika sloužící vám, 

posluchačům (středa 13.05, sobota 14.30). 
Telefonní číslo do studia je 543 217 242. 

Hudební pořady
A capella Půl hodiny zpěvu bez doprovodu 
hudebních nástrojů (1. a 3. pátek v měsíci 17.25).

Duchovní hudba Nabízí mše, moteta, žalmy, 
kantáty a další (úterý a pátek 23.00, neděle 8.00) 
či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00, út, čt, pá 
v 18.35, po, st 18.45). 

Folklorní okénko Komponovaný pořad pro 
milovníky lidových písní: novinky, rozhovory, 
výročí, pozvánky (st 16.55, R po 0.05 a čt 3.00).

Hrajte, kapely! Tematický pořad pro milovníky 
dechovky a taneční hudby (čt 16.55, R st 3.00). 

Hudební listování Každou první sobotu listujeme 
časopisem UNI, druhou sobotu časopisem Folk. 
Jindy aktuality z naší internetové stránky hudba.
proglas.cz (so 16.25–17.00).

Hudební siesta nabízí od 12.05 předehry, koncerty 
a symfonie z období baroka a klasicismu (út, čt, 
so), romantismu a dvacátého století (po, st, pá) 
a známé skladby všech období (ne).

Jak se vám líbí Rozhovory s interprety, 
organizátory festivalů, vydavateli; koncerty ze 
studia; informace z hudebního světa (každý všední 
den 19.15, sobota 15.00, R úterý a pátek 3.00). 

Jazz/Blues Krátce po půlnoci ze soboty na neděli 
můžete na Proglasu poslouchat půlhodinu jazzu 
nebo blues. Hrajeme vždy z jednoho aktuálního 
alba.

Jazzový podvečer Každý druhý, čtvrtý, příp. pátý 
pátek v měsíci vám od 17.25 nabízíme půlhodinu 
kvalitního domácího nebo zahraničního jazzu. 

Jitro s dechovkou Pro vstávání do všedního dne 
(pondělí až pátek 4.45).

Kolem se toč Hitparáda písniček, které máte rádi. 
Pořad plný soutěží a hudebních informací. Týden 
co týden v neděli v 19.00 (R pondělí 16.55). 
Předpremiéru vysíláme pět mi nut po půlnoci ze 
soboty na neděli.

Komorní hudba zní na Radiu Proglas ve všední 
dny v 1.00, v sobotu ve 2.00, v neděli ve 2.00 
a 23.00. 

Koncert vážné a duchovní hudby nabízí skladby 
mimořádné délky a kvality (neděle 20.30).

Oktáva O současném hudebním dění, rozhovory 
s interprety vážné hudby, výročí známých 
hudebních skladatelů, soutěže (pátek 16.55, 
R středa 0.05).

Písničky z archivu České hity i rarity z minulého 
století; s telefonickou soutěží (neděle v 16.25).

Slyšte, lidé! Hudební týdeník Milana Tesaře. 
Profily interpretů, novinky z různých žánrů, 
tematické seriály. Vysíláme každou sobotu 
v 19.15 (R úterý 16.55). 

Třikrát z Proglasu Rubrika, ve které vždy 
třemi skladbami představujeme nová hudební 
alba různých žánrů (každý všední den v 7.45 
a 14.30).

Vážná hudba Hrajeme krátké skladby 
období baroka a klasicismu či moderní 
vážnou hudbu (pondělí až pátek 5.30 a 9.00, 
sobota 5.00).

Vonička lidových písní Půlhodina pro 
milovníky folkloru a dechovky, pozvánky 
(pondělí až sobota 10.30, z toho v úterý 
a čtvrtek dechovka).

Vstupenka na operu/operetu Nahlédnutí 
do svě ta velkých oper a operet (sobota 
21.20).

R – znamená repríza
Moderátor Pavel Chaloupka s návštěvníky Proglasu 

v den otevřených dveří (viz Pozvánka na straně 17)



Druhá polovina roku 2009 a první polovina 
roku 2010.

Ve Vlnění 2010 jsme si, milí, připomenuli 
v životě Proglasu a okolo něj rok 2008 a polovinu 
roku 2009; do toho života patříte nedílně i vy, 
posluchači; jsou to kamínky do mozaiky života 
každého z nás. 

25. červen 2009 je těžký den pro mnoho obcí, 
zejména na Moravě. Slova „velká voda“, „záplavy“, 
„průtrže“ budou bohužel stále citovanějšími. 
V předposledním červnovém dni postihuje i Brno 
nečekaně silná průtrž mračen. Úspěšně odháníme 
vodu od hlavní redakce. 

11. července umírá legenda, P. Josef Olejník. 
P. Pavel Šenkyřík se dožívá 33 let. Zesnulý 
P. Zdeněk Čížkovský promlouvá živě skrze svoje 
poutavé vyprávění, natočené pro pořad Vítejte, 
senioři! Náš přítel Mons. Josef Veselý slaví 
osmdesátku.

V srpnu zavádíme přes web Proglasu nové, 
elektronické možnosti finančního přispívání. 
Přírůstek členů do Klubu přátel je mírný 
a stálý, neutuchá. Převažuje už přihlašování 
přes web. V češtině vychází Caritas in veritate 
Benedikta XVI. S posledním srpnovým dnem 
začíná signál Proglasu v DVB-T šířit 100kW 
vysílač na jihočeské Kleti.

Vysokoškolské studium ukončují v září 2009 
redaktoři Petr Pospíšil ze studia Jan a Kateřina 
Trmačová ze studia Kristián. Do mobilů začínají 
přicházet denní SMS s myšlenkami Svatého Otce. 
Sílí duchovní příprava. Česko potřebuje, stejně 
jako celý kontinent, opětovně nalézt důvody víry 
a naděje, říká Benedikt XVI. Jeho historickou 
návštěvu šíří i Proglas a TV Noe, ta po desítky 
hodin i v DVB-T v Brně a v Praze.

Začátkem října zahajujeme vysílání DVB-T 
ze Svatoboru nad Sušicí. Generálním sekretářem 
Evropská konference křesťanských rádií CERC se 
stává při zasedání v nizozemském Hilversumu náš 
redaktor Milan Tesař.

Pracovníkům Proglasu přibývají děti: Viktorie, 
Jakoubek, už dříve Martinka, zanedlouho Amálka 

a Samuel… Probíhá 
vernisáž expozice 
jménem Haboškova 
výstavka; tvoří ji výběr z jedenáctileté existence 
tohoto koutku; znalci vědí.

Začátkem listopadu se jede kamarádit Proglas 
do Noe, do Ostravy. 20. listopad ustanovuje 
Benedikt XVI. jako Světový den modliteb a skutků 
ve prospěch dětí. Do vysílání startujeme novou 
sérii ranního a předpůlnočního Duchovního slova. 
Otec Martin podepisuje stolní kalendáře 2010, 
Radek Habáň svůj knižní Deníček.

Děkujeme Bohu i lidem za 14 let vysílání. 
Nejnepříjemnější porucha v historii Proglasu, totiž 
ucpání odpadové kanalizace v brněnské základně, 
nastává 11. prosince a překonává všechny naše 
i vaše představy. Kamarádů Proglasu je už 1100! 
Od Štědrého dne 2009 funguje elektronický 
(ePPPP) programový průvodce programem 
Proglasu v DVB-T.

Jedinečný koncert Františkovy jesličky 
zakončuje vánoční dobu. DVD a CD mají vyjít 
před Vánocemi 2010. Leden 2010 je pozoruhodný 
vyostřením hádky Evropy o přípustnosti křížů ve 
školách. Michal Giacintov z náboženské redakce 
dokončuje teologické studium, aby zanedlouho 
odešel k pražským benediktinům. Modlíme se a 
posíláme peníze na zemětřesením zničené Haiti. 
Odchází nám, ale ne tak docela, seniorka asistentka 
Anička Macková. Koncem ledna se uskutečňuje 
tradiční setkání KaPrů a KaNoe v Brně, o den 
později v Ostravě. Od příště už bude bývat 
v teplejším měsíci květnu (viz strana 17). 

K Pánu odchází P. Vojtěch Hrubý, P. Josef 
Veselý a kubánský vězeň svědomí Orlando 
Tamayo. Otec Dominik Duka je 13. února 
jmenován arcibiskupem pražským.

V březnu bilancujeme: v roce 2007 jsme 
přivítali 653, v roce 2008 716 nových přátel 
Proglasu. Týden se modlíme za mladé.

V dubnu je Filip Breindl s Papežským 
misijním dílem dětí v Surinamu a Guyaně, 
10. dubna padá letoun s Poláky u Smolenska, 

14. postihuje Čínu velké zemětřesení, 16. umírá 
skvostný Tomáš kardinál Špidlík. Celé rádio se po 
tři dny modlí a odpočívá a plánuje v Duchovním 
centru na Vranově. Proglas startuje v DVB-T 
z Javořice.

Květen: Proglasu průzkum přiřazuje stále asi 
100 000 posluchačů (WR). S biskupem Karlem 
Herbstem putujeme na Svatý Hostýn prosit 
za sdělovací prostředky. Umírá ombudsman 
Otakar Motejl a emeritní biskup Josef Koukl. 
Navštěvujeme sesterské slovenské rádio Lumen. 

5. června 2010 se legendární Josef Vlček z MCM 
v Olomouci dožívá devadesátky. Končí Rok kněží. 
V JAR začíná fotbalové mistrovství světa. V Brně 
otevíráme dveře studií a redakcí. Umírá biskup 
Jaroslav Škarvada. 

Tyto životy a události jsou spojeny s tisíci 
dobrými skutky. Kronika je to tedy v duchu 
evangelia. Poděkování a Boží požehnání vyprošuji 
každému, kdo se v nich poznává a účastní. Na příští 
počtení se už nyní těší zapisovatel historie

Mons. Martin Holík 

Od 1. října 2010 byl program Proglasu 
dostupný v multiplexu 3 systému DVB-T na 
více než 80 % území naší republiky. Jednalo 
se konkrétně o celé Čechy, velkou část Moravy 
a část Slezska. 

Rok 2011 znamená dovršení pokrytí na téměř 
celoplošné. Dne 31. dubna se zvyšuje výkon 
vysílače Ostrava-Hladnov z 2 na konečných 10 
kW a také startuje vysílač Ostrava-Hošťálkovice 
o výkonu 100 kW. 31. října je spuštěn vysílač 

Jeseník-Praděd s výkonem 100 kW a celý proces 
je zakončen 30. listopadu 2011, kdy začíná 
vysílání ze Zlína-Tlusté hory, také se 100 kW. 
Tímto datem je Proglas dostupný na téměř 94 % 
území, na kterém žije 96 % našeho obyvatelstva. 

Proces digitalizace pozemního televizního 
vysílání tak umožnil, že rozhlasová stanice 
Proglas je dostupná téměř v každé domácnosti 
naší vlasti.

Vladimír Kintr

Letos Proglas v DVB-T celoplošně

Stav pokrytí do konce roku 2011

Historie a vývoj druhu Radio Proglas
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O Klubu přátel Radia Proglas

Kdo má svou oblíbenou knihu, jistě udělal 
tu zkušenost, že mnohé situace v jeho životě mu 
jednání hrdinů knihy připomíná, anebo dokonce 
při mnohých situacích ve svém životě přemýšlí, 
co by dělaly postavy v příběhu. 

Důležitější pro náš život je ale otázka: Co by 
dělal Syn Boží v naší situaci a jak bychom jednali 
my v té Jeho? Jak se dozvíme o Božím jednání, 
abychom si z Něho mohli vzít příklad? 

Vezměme Bibli a zkusme to zjistit – jak se 
zachovali starozákonní proroci, farizeové, jak 
apoštolové a jak se chová Bůh? V Bibli na nás 
čekají úžasná dobrodružství lidských osudů, ve 
kterých k nám mluví Ten, o Jehož chování chceme 
více vědět.

Vědět však nestačí. Jak se máme v životě 
zachovat, jak máme jednat, jaká je Boží vůle? 
Jak máme pomoci známým, sousedům, jak 
pomoci prosadit dobrou věc? Jak promluvit tak, 
aby se dobré slovo dostalo do myslí posluchačů? 
Nebudeme nikdy hotovi se snahou o prosazení 
dobra ve světě! 

Pane, prosíme 
veď naše úsilí 
i zvědavost správným 
směrem: k přečtení 
dobré knihy, zhlé-
dnutí dobrého 
filmu, ke tvorbě 
dobrého díla, k dobré 
výchově našich 
dětí, k moudrému 
a dobrému nakládání 
s majetkem, k pře-
čtení zajímavých 
časopisů (kéž je jím i tento magazín Vlnění 2011). 

Ať společenství lidí, kteří poslouchají dobré 
Slovo v Klubu přátel Radia Proglas (a nejen 
toto společenství), stále usiluje o dobro ve svém 
životě, vesnici, městě i ve světě a získává díky 
Božímu vedení další lidi. 

Pěkné čtení přeje
Jana Juránková

Máme za sebou patnácté výročí. Patnáct 
let v životě člověka je krátká doba. Patnáct let 
v životě soukromého rádia je doba větší. Patnáct 
let v životě rádia, které vysílá bez reklam pouze 
z darů svých posluchačů, je doba neuvěřitelná. 

Ze začátku v tento jedinečný projekt věřil 
málokdo. Začínalo se s jedním vysílačem 
z Hostýna, jehož výkon i pokrytí bylo malé. Dnes 
už můžete Proglas naladit na celém území České 
republiky pomocí digitálního satelitního nebo 
pozemního vysílání, v kabelových sítích některých 
poskytovatelů, přes pozemní FM vysílače (cca 
50 % území) či na internetu. Začínali jsme jenom 
z Brna, dnes máme dalších šest regionálních studií 
ve větších městech (viz str. 4–5).

S rozšiřováním a s inflací rostla i potřeba 
vyšších příjmů. Pojďme se podívat, jak to vypadalo 
s přijatými dary v uplynulých patnácti letech. Graf 
nám znázorňuje růst darů v jednotlivých letech. 
Tato křivka zobrazuje zároveň i výši naší finanční 
potřeby.

Naštěstí se 
nám každoročně 
zvyšoval i počet 
členů Klubu 
přátel Proglasu 
a dalších dárců, 
což znázorňuje 
druhá modrá 
křivka. 

Když jsme 
začínali, slýchali 
jste na našich 
vlnách větu 
„Jednu korunu 

denně pro Proglas“. Určitě jste si všimli, že dnes 
potřebujeme každý 2,50 Kč na to, abychom koupili 
stejné zboží jako v roce 1995 za korunu. Dvě 
koruny padesát není mnoho (stačí to na nákup 
jednoho rohlíku), ale pokud je vynásobíme 365 
dny v roce a počtem přispívajících posluchačů, 
dostaneme se na částku, kterou  Proglas 
ročně potřebuje ke svému provozu a vysílání. 

Zvětšování „koruny“ v průběhu let vidíte 
na druhém grafu.

Chtěla bych zdůraznit, že si vážíme 
každého daru. Velké poděkování patří 
i vám, kteří podporujete vysílání jiným 
způsobem, např. modlitbou nebo 
dobrovolnou spoluprací. 
Od roku 1995 jsme ušli dlouhou cestu. 
Věřím, že je před námi ještě daleko delší 
cesta plná společných hodin vysílání. 

      Šťastnou cestu přeje 
Pavlína Janošková

P. S. Prosím, neposílejte nám do Proglasu rohlíky.

Jeden rohlík denně pro Proglas

V roce 2011 jste srdečně zváni na 
společná setkání s Proglasem – 
poznačte si do svého kalendáře.

Sobota 21. května 2011 – setkání spolupracov-
níků Proglasu, tzv. KaPrů (Kamarádů Proglasu), 
s rodinami a den otevřených dveří Proglasu. 
Setkání je otevřeno všem, kteří s rádiem 
spolupracují, ale i těm, kteří by rádi rádio 
se zájmem navštívili a viděli vše co se děje 
kolem rozhlasového vysílání. Program pro děti 
i občerstvení zajištěno.

Sobota 4. června 2011 – pouť Proglasu a televize 
Noe na Svatém Hostýně s hlavním celebrant 
Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem 
pražským. Přenos do vysílání našeho rádia 
i televize Noe. 

Těšíme se na setkání a společně prožitý čas.

Helena Horáková

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

RADIO PROGLAS
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Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241
fax: 543 217 245
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