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Bílé kříže a voda života
aneb o zvláštním pocitu při klečení a modlitbě
na místech, kde jsme před téměř dvaadvaceti
lety cinkali klíči a kde se událo tolik jiného
důležitého.
V Praze všechno přichystali tak správně, jak jen to
může být. Děti nesly bílé kříže malé, velcí velké.
Dospělí by byli s malými kříži okolostojícím tak
trochu pro legraci, velké kříže by malí chodci
v průvodu dlouho neunesli.
Jedním pohledem tak snadno zjistíme: věci života
se nemají tak, že malí mají malá trápení a velcí
velká. Kdepak, máme jich všichni přiměřeně.
Jen podezřívám nás velké, že my ta trápení sobě
samým a – což je smutné – také našim dětem připravujeme jaksi iniciativně sami. Téma pochodu
o nás tuto smutnou pravdu neoddiskutovatelně
odhaluje. Ach, my dospělí…
Píšu o březnovém Pochodu pro život. Účastníci vyšli v první řadě poděkovat za dar vlastního
života, poděkovat rodičům, že je chtěli, a pak se

Obloha
Vítězslav Nezval

Obloha Panna Marie
zjevila se mi po klekání
v blankytném klíně nesla lilie
a srp a hvězdné vyšívání.
Opilý městem spal jsem měsíce.
Teď procítám náhle pod šeříkem
Marie Panno jasná denice
smiluj se nad hříšníkem.

pomodlit za sebe, za sobě blízké a pak také za ty,
kterým nevědomost nebo nevůle nedala narodit se;
prosit za odpuštění pro ty, kteří v řetězci „nevůle“
sehráli roli jednoho z článků.
Pochod dvou a půl tisíce lidí se stovkami bílých
křížů vyvrcholil na kolenou na nejvíce symbolickém místě naší země, u soch svatého Václava na
koni, svaté Ludmily, Anežky, Vojtěcha a Prokopa.
Zdá se vám jako mně, že se z různých důvodů
začíná cosi dít? Že lidé začínají cítit potřebu
někam patřit? Že i ti, kteří by nikdy neřekli, že
jsou v náboženském smyslu věřící, sympatizují,
nepokřikují, ptají se, mlčí, fotografují? Myslím, že
se pomaloučku, ale přece Evropa probouzí. Není
podstatné, kolik a jakých hybných momentů je
toho příčinou.
Co udělali obyvatelé samařského města Sychar
po neuvěřitelné řeči své sousedky, která přišla ke
studni pro vodu? Prosili zvědavě Ježíše, aby s nimi
zůstal. Zůstal tam dva dny. A co říkali pak, už nadšení, jí samotné? Věříme už nejen proto, žes nám
to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že
je to skutečně Spasitel světa.
Není to, milí, docela dobrý návod, jak se chovat ve
věci našeho nezadatelného práva utvrzovat ve víře
sebe navzájem a také oslovovat jiné lidi? Neokázale, ale pohotově, radostně, nadšeně a pokorně?
Pro mě ano.
Takže, o co v podstatě jde? O slušný život nás
samotných, o zvídavost, odvahu a chuť životu
svědčit. A též o dobré sousedské vztahy. Všechno
ostatní už On udělá buď sám, anebo skrze nás.
Mons. Martin Holík
P. S.: S Marií Blažkovou jsme se shodli, že fotografující japonští a čínští turisté musejí být nadšeni religiozitou Čechů, kteří asi, považte, sobotu co sobotu chodí
hlavním městem s kříži, hrdí na to, že jsou křesťany.

Novinky a události

televize Brno. Hanka působí jako redakční tajemnice a začíná natáčet autorské pořady.

Autorka těchto řádků by si vlastně připadala
komicky, kdyby je označila za novinky: pro
velký časový rozestup mezi Zpravodaji se zde
dočtete spíše o událostech z našeho života,
malých i větších, jak šly po sobě.

► V Lesovně, v tom menším domku naproti, probíhá právě proces zateplování pláště budovy pod
vedením správce Jardy Černého. Nejenom že ušetříme za teplo, ale hlavně nám neutečou kvůli zimě
naše účetní a sekretářky.

► Přátelé Helenky Bízové, provdané Hájkové, už
jistě postřehli, že na
► Jistě není žádnou novinkou,
podzim loňského roku
ale pro jistotu připomeňme, že
porodila syna Toníčka.
Mons. Martin Holík má nyní ve    
(Folklorní
pořady
své kanceláři místo paní Hanky
v
době
Helenčiny
Nečasové (jež vykonala kus dobré
mateřské dovolené připráce a odešla sloužit jinam) paní
pravuje k všeobecné
Jitku Coufalovou, dobře známou
spokojenosti Kateřina
z tábora Amerika. Jitka s manželem
Kovaříková, která se
má čtyři dcerušky a dosud oplývá
lidovému umění odborně Helena Hájková se synem Antonínem životním elánem, což je při kombivěnuje již delší dobu.)
nované funkci sekretářky, hlídačky, svačinářky
Vojta Macek ze studia Vojtěch se dočkal syna a chodícího diáře svého šéfa svrchovaně potřebné.
Josífka a manželé Rýznarovi se již měsíc radují
                Otec ředitel má kromě toho – což patrně též
z dcery Magdalénky.
není žádnou novinkou, ovšem
► Nové tváře a nové
událostí ano – od loňského
hlasy, jak jste si jistě
podzimu titul monsignora,
všimli, se objevily ve
totiž kaplana papeže Benezpravodajství:
slečna
dikta XVI. Byl to asi dárek ke
Mariana
Košíčková
kulatým narozeninám! Kromě
a paní Hanka Sedláduchovních závazků a duchovková, rozená Klašková.
ního dobra, které tento čestný
►
Moderátorskou
úřad přináší, je zde i nečeobec posílil mladý, ale
kaný efekt pro faráře od svaopravdu mladý muž
tého Augustina v Brně otce
Václav Ambrož. Jsou
Jan, Kateřina a
Pavla
Šenkyříka. Ten reagoval
Magdaléna Rýzn
s ním dobré zkušenosti
arovi
na
novou
skutečnost takto: „Tak
– doufejme, že u nás zahnízdí trvale.
já se budu dělit o svého kaplana se Svatým otcem!“
► Ve studiu Kristián slýcháte od jisté doby našeho
nového kolegu Štěpána Havlíčka, který původně ► Nejmenovaná paní dramaturgyně M. B. (Marie
spolupracoval s pražskými redaktory na bázi čistě Blažková) oslavila v těchto dnech též velice pěkné
dobrovolnické. Vítaná akvizice, myslíme si.
narozeniny, avšak nikdo ji zatím ničím novým
nejmenoval (ba ani Vatikán ne). Nezoufá ovšem
ani netruchlí, nýbrž na rozdíl od svých lehkovážnějších kolegů často dumá nad slovy spisovatele
Karla Dostála-Lutinova: „Nechtěj být velikým na
světě tom, do stromů vysokých rád bije hrom!“

► V hlavní redakci jsme se rozloučili s Veronikou
Zelinkovou. Otec Martin místo ní ulovil na jedné
literární akci Hanku Svanovskou, která je současně doktorandkou na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a spolupracuje též s redakcí křesťanského vysílání České

Marie Blažková
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Z redakčního stolu

Druhým hlediskem je volba správného poměru
pořadů pro náročného posluchače a pro ty, kdo
vysílání poslouchají po velkou část dne. Proto
najdete v programové skladbě téměř vedle sebe
čtení na pokračování s vysokým procentem poslechovosti a vážnou hudbu, což je mnohem výběrovější žánr.  

O plynutí času aneb Zamyšlení nad tabulkou
vysílacího schématu

Čas je patrně jeden z nejvzácnějších Hospodinových darů, který smíme užívat. To, jak dokážeme
prožívat přítomný okamžik, ovlivňuje celý náš
život. To, co bylo před chvílí budoucností,  během
mžiku mizí a stává se minulostí. Tuto skutečnost
prožívají také všichni, kdo nějakým způsobem
vstupují do živého vysílání. Ve chvíli, kdy hovoříme do mikrofonu, prožíváme úžasné společenství
se všemi poslouchajícími (nováčkům se přitom tak
tají dech, že se během svých prvních vstupů div
neudusí). Onen stres působí právě vědomí toho,
že jednou vyřčené slovo už nedostaneme zpátky
do úst ani párem volů, jak praví lidová moudrost.
Cítíme velkou odpovědnost za to, co vyslovujeme
či pouštíme do éteru.

Třetím dramaturgickým pilířem je přizpůsobení vysílacího programu dennímu, týdennímu  
a ročnímu rytmu. Proto je ráno dosti svižné,
naplněné písněmi a informacemi, zatímco
večer naladíte spíše pořady u nichž je třeba
posedět a pozorněji poslouchat. V průběhu
soboty reprízujeme mnohé pořady, aby ti,
kteří kvůli pracovnímu vytížení neměli prostor  
k poslechu, nepřišli o svou oblíbenou relaci.
Neděle pak jako den Páně nabízí největší prostor
pro modlitbu a rozjímaní a rytmus vysílání je nejpomalejší. Stejně tak se snažíme přizpůsobit obsah
vysílání během významných dnů pro českou společnost a důsledně zohledňovat velké křesťanské
svátky.

O prožívání času píši, protože mnozí z vás si vzácnost tohoto daru uvědomujete a často nám píšete
o svých představách, kterak cenné okamžiky vysílání co nejlépe naplnit. Často není sice možné
přáním a požadavkům vyhovět, přesto nás vedou
k zamyšlení. Jelikož se některé otázky opakují, rád
bych vám přiblížil několik zásad, jimiž se příprava
vysílání řídí, abyste měli alespoň rámcový vhled
do dění v redakcích.

Čtvrtým, důležitým rozměrem je rodinný a křesťanský charakter vysílání. Naším cílem je, aby si
něco libého pro uši našli na Proglasu všichni od
dětí až po seniory. Zároveň je pro nás důležité
nabídnout prostor ke společné pravidelné modlitbě. Její množství a způsoby odvozujeme od toho,
co by v ideálním případě mohl zbožný praktikující
pracující křesťan stihnout (asi hodina modlitby
denně a k tomu přibližně hodina a půl duchovně
vzdělávacích relací).  

První zásada byla u vzniku Proglasu samého  
a pochází z úst nedávno zesnulého Mons. Stanislava Krátkého: „Dělej to, co jiní nedělají!“
Snažíme se nabídnout informace, které vás zajímají, ale jinde byste je obtížně hledali. Zveme
hosty, jejichž slova byste ve většině médií vůbec
neměli šanci zaslechnout. O podobný přístup se
snažíme i na poli hudebním. Vzhledem k naší
nekomerčnosti nejsme závislí
na smlouvách s vydavateli
a nemusíme tak hrát stále
dokola několik set písní.
Stále se snažíme nabídnout co největší žánrovou pestrost a dát prostor  
i začínajícím.

Tento výčet zásad jistě není úplný, ale do značné
míry ovlivňuje velkou část našeho rozhodování.
Závěrem bych vás rád pozval k poslechu druhého
dílu čtení o Školákovi Kájovi Maříkovi, které si
budete moct vychutnat za prázdninových letních večerů v podání moderátorky Marcely
Kopecké. Stejně tak se můžete těšit na putování Za obzor v cestovatelském pořadu TWR.
Nabídneme také setkání se zajímavými hosty
za Letních podvečerních hovorů.
A tak doufám, že čas s námi strávený nebude
pro vás ztracený!
Pavel Mikšů
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60 let RSE

roli tu však hrálo i pozvání prezidenta Václava Havla. Toto
přestěhování do bývalé komunistické země bylo symbolem
nových, svobodných poměrů.    

Rádiu
Svobodná
Evropa
(RSE) vděčíme my, posluchači
z bývalého socialistického
Československa, ale přirozeně
nejen my, skutečně za mnoho.
► Jaká byla dle vaší zkušeJen si vzpomeňme, co všechno
nosti úroveň českých novinářů
na přelomu 80. a 90. let?
nám RSE v dobách nesvobody
poskytovalo a kolik výborné
Počátkem 90. let byla česká žurpráce dělá i nyní, v šedesánalistika v přerodu. Přišlo do
tém roce své existence. Naše
ní mnoho mladé krve, což však
Olga Kopecká-Valeská
redakce má tu čest zařazovat
mimo jiné znamenalo někdy
do vysílání komentáře dlouholeté pracovnice
i značný amatérismus a neinformovanost, přečeského vysílání RSE paní Olgy Kopecké-Vadevším o světě a o minulosti, ale také například
leské, která příspěvky pro Proglas nezištně
o náboženské víře a o církvi. Svobodná Evropa
připravuje již řadu let. Zařídila rovněž, aby cenné
měla podle přání prezidenta Havla „pozvednout
archivní pořady RSE zůstaly v ČR a k dispozici
laťku“ české žurnalistiky.
našemu rádiu. Mnohé z nich jsme již odvysílali
a další plánujeme zařadit v budoucnu. U pří► Jak bylo RSE přijato v českém prostředí
a jak vás přijali kolegové z Českého rozhlasu
ležitosti výročí RSE i životního jubilea paní
Praha?
Kopecké-Valeské se ptáme:

My z RSE jsme byli doma přijati různě: od posluchačů s nadšením a vděčností, od bývalých soudruhů s nenávistí, od určité části obyvatelstva
s nevraživostí a závistí jako emigranti-navrátilci.
Totéž platí i o přijetí ze strany kolegů z ČRo.

► Paní Olgo, ve kterých letech jste pracovala
pro RSE a jaké pozice jste zastávala?
V RSE jsem pracovala celkem 38 let: z toho rok
jako dopisovatelka z Holandska, 29 let v Mnichově jako redaktorka a později místoředitelka  
českého vysílání a 8 let v Praze jako šéfredaktorka
a nakonec poslední ředitelka českého vysílání.

► Čím se nyní zabýváte?
Po skončení českého vysílání RSE jsem odešla do
důchodu, ale nepřestala jsem být aktivní. Nejdříve
jsem se starala o uspořádání zvukového archivu
RSE a zejména o zkopírování všech zvukových
pásků, které byly poslány do USA. Kopie mají
nyní v Národním muzeu v Praze a něco i v Libri
prohibiti. Pak jsem asi dva roky ztratila nemocí, ale
nyní už zas pilně pracuji, a to na svých pamětech.
Mimo to občas přednáším o RSE, buď v pobočkách České křesťanské akademie nebo v různých
klubech a také na školách.

► Na které kolegy vzpomínáte nejraději?
Mnoho mnichovských kolegů jsem znala už dříve.
Byli to moji oblíbení redaktoři a hlasatelé a hlasatelky z vysílání, které jsem poslouchala doma
od dětství. V paměti mi utkvěli zejména Jan Čep,
Ferdinand Peroutka, doktor Alexandr Heidler alias
Otec Křišťan, Rozina Jadrná, Jan Měkota alias
Honza Douba, Ľudovít Šebesta alias Ludo Dvorský a mnozí další, z pozdějších například Marie
Puldová a Jan Jůn.
► Co vedlo k přestěhování RSE z Mnichova do
Prahy?

► Pravidelně připravujete Komentář týdne,
který nabízíme posluchačům Proglasu. Která
témata jsou vám nejbližší?

Rádio Svobodná Evropa se přestěhovalo do Prahy
v letech 1994 a 1995, zčásti z finančních důvodů
– Praha byla tehdy levnější než Mnichov. Velkou

Témata ke Komentáři týdne na Proglasu si vybírám podle aktuálního vývoje v zahraničí, zejména
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taková, kde mohu čerpat ze svých dlouholetých
zkušeností zahraničněpolitické komentátorky
RSE.

► Sledujete i v současnosti dění v rozhlasové
stanici Radio Free Europe / Radio Liberty? Jak
se tato stanice nyní profiluje?

Radio Free Europe / Radio Liberty – tedy naše
bývalá mateřská rozhlasová stanice – přestala
vysílat do většiny středoevropských zemí, včetně
ČR, kde podle názoru amerického Kongresu,
Česká žurnalistika udělala za posledních 20 let
který vysílání financuje, demokracie už dostatečně
velký pokrok, zejména ta investigativní. Zlepšily
pokročila. Zato se začalo vysílat do řady zemí
se všeobecné vědomosti, i když občas se ještě
na Středním východě a pokračuje se ve
projeví různé neznalosti. Zátěží je
vysílání do bývalého Sovětského
špatná znalost cizích jazyků,
svazu. S RFE/RL čile spoluBoží
požehnání
která brzdí možnost hledání
paní Olze do dalších let
pracuji jako poradce pro její
vlastních zdrojů. Smutnou
přejí všichni pracovníci
archivy a historii.
kapitolou je dravý a bezoProglasu
Za rozhovor děkují Marie
hledný bulvární tisk.
Blažková a Lenka Kolaříková
► Jak se proměnila žurnalistika, konkrétně
publicistika, od doby, kdy jste začínala v RSE,
přes pád komunismu, 90. léta až po dnešek?

Vzdělávací cyklus o katechetice
Vstříc blížícím se prázdninám vás doprovázíme novým desetidílným vzdělávacím
cyklem o liturgii svátostí s prof. Františkem
Kunetkou, Th.D. Poté, co si odpočinete, se
budete moci s Proglasem od října vzdělávat
v oboru katechetika.

text této knihy těžko stravitelný. Potřebují ho
vysvětlit. Takže se někdy z katecheze stane malé
studium teologie. Znát je důležité, ale v otázkách
víry to není zdaleka nejdůležitější. Křesťanství
není náboženstvím knihy, ani Bible, ani
Katechismu a ani církevních dokumentů. Věřící
nemá sloužit textu, ale text má sloužit jemu.

Novým vzdělávacím cyklem o katechetice nás
bude provázet doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Celkem dvacet pět dílů věnovaných například
problematice katecheze, evangelizace či
výchovy k víře uvítají především ti, kdo
katechezi provádějí.

Katechetika stojí před nelehkým úkolem. Nesmí
snížit hodnotu Písma nebo důležitých církevních spisů. Vždyť v nich jsou skutečné poklady.
Katechetika ale zároveň musí dnešnímu člověku
pomáhat nacházet vlastní identitu v církvi, ve
farnosti i ve světě.
Je škoda, když potkáte mladého
člověka, který si pamatuje šest
základních pravd, sedmero svátostí a desatero přikázání, ale
„vztah s Bohem“ pro něj znamená prázdný pojem. Je škoda,
když si věřící řekne, že křesťan je veselý a nekonfliktní,
a s křečí v obličeji připomínající úsměv vás poučí o Boží
lásce, ale od něj se jí nedočkáte.  

Katechetika je poměrně mladá
věda. A má také velké ambice.
Snaží se přijít na co nejlepší způsob
podporování zrání víry u člověka,
který uvěřil v Ježíše Krista.
Katechetici se „netrápí“ samotným
iniciováním víry, protože pracují
vždy s člověkem, který už uvěřil.
Jejich pozice by měla být tedy
snadnější. Ale opak je pravda. Proč?
Pro většinu čtenářů Katechismu
katolické církve (KKC) je odborný

Dr. Ludvík Dřímal
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Marek Chvátal

Jaké slovo je duchovní?

lovy znamenité knihy Nalezli jsme milosrdenství. Velkou pokladnici inspirace nabízí čtení
z Denní modlitby církve. Toto dílo dalo vzniknout třem cyklům Duchovního slova: provázeni
tzv. „prvním čtením“ můžeme prožít dny postupnou četbou Písma. „Druhé čtení“ předkládá výběr
z nejhodnotnějších textů, jež nacházíme v církevní tradici. Zvláštními čteními jsou obohaceny památky svatých. Úvahy o. biskupa Josefa
Hrdličky, které se zamýšlejí nad liturgickým
čtením, se nám mohou stát průvodcem významných období církevního roku. Úryvky z pozoruhodné knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny
světla, utkané ze svědectví mnoha mistrů vnitřního života, uvádí posluchače do tajemství života
s Bohem. Modlitbu a křesťanskou morálku, jak
ji nalézáme v Katechismu katolické církve, přibližuje ve dvou sériích duchovních slov kardinál
Schönborn.

„Duchovní“ člověk v křesťanském smyslu je ten,
v kom je přítomen Duch svatý. Duchovní život je
život v Duchu a s Duchem svatým, protože ‚Boží
láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého,
který nám byl dán‘ (Řím 5,5).“ Tato slova kardinála Tomáše Špidlíka, která se nacházejí na prvních stránkách knihy Prameny světla, posouvají
naše chápání duchovního života. Obvykle pokládáme duchovní život za oblast, jež zde existuje
vedle mnoha jiných oblastí života. Jako jezdíme
autem, nakupujeme, komunikujeme s druhými,
podobně se zabýváme různými „duchovními“
činnostmi. Bůh však ve skutečnosti nežádá pouze
jednu sféru našeho života, touží proniknout
do všech jeho oblastí. Celý náš život může být
postupně „zduchovňován“ (neboli proměňován
Duchem svatým), přebývá-li v nás Duch svatý.
Abychom se stávali duchovními, jsou jistě
potřebné chvíle osobního setkání s Bohem v pravidelné modlitbě. Mimoto existuje ještě mnoho
jiných prostředků, jimiž se lze otvírat Bohu,
poznávat jej a utvářet podle něj svůj život. Jedním
z těchto pomocníků může být i pořad Duchovní
slovo.

Jen ve zkratce ještě můžeme vyjmenovat cyklus
čtení ze spisů církevních otců, rozjímání o mši
svaté s kardinálem Lustigerem, čtení z dílka
o modlitbě napsaného kard. Špidlíkem, Pojednání o spiritualitě srdce od Luise Lallemanta. Připravujeme též úryvky z dalších hodnotných děl.
V průběhu několika let pořady reprízujeme
v jinou vysílací dobu (tedy ranní duchovní slovo
večer a večerní ráno); takto mohou pořad slyšet
i ti, jimž jedna doba nevyhovuje.

Tento pořad chce vám, posluchačům, nabídnout
chvíli k zastavení, zamyšlení, novou možnost
poznání Boha a vnitřního života, nahlédnutí na
každodenní skutečnosti novým způsobem. Každé
ráno nebo večer můžete slyšet texty vybrané
z bohatství, které nám zanechala dvoutisíciletá
historie křesťanství, úryvky z děl autorů dávných
i současných.

Na závěr si odpovězme na otázku položenou
v nadpise: Jaké slovo je tedy duchovní? Věřím,
že jím je každé slovo, které vysloví člověk
duchovní, ten, kdo žije v Duchu a z Ducha. Aby
se celý náš život stával duchovnějším, proměněný
Duchem svatým, k tomu – jak doufám – přispěje
i pořad Duchovní slovo.
Ondřej Mléčka

Představme ve zkratce několik z nich. Dopisy
velkých osobností hříšníkům podávají svědectví  
o   živé víře významných postav dějin. Setkáme
se zde s jejich pohledem nejen na modlitbu,
ale i na jiné situace, se kterými se běžně setkáváme. Kázání svatého faráře arského jsou pozoruhodná pro svou jednoduchost, s níž přibližují hluboké skutečnosti vnitřního života. Kardinál Christoph Schönborn rozvíjí odkaz papeže
Jana Pavla II. týkající se úcty k Božímu milosrdenství. V měsíci červnu budeme číst z kardiná-

První sérii
duchovních slov vysíláme

každé ráno v 6.20;

jiným cyklem uzavíráme

každý den ve 23.50
kromě středy.
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Pohlednice z Kristiána

lina Antlová, Irena Kintrová a Adriana Růžičková.
Od letošního září se s vámi v Kafemlýnku opět na
další setkávání těší Ivana Horáková, naopak se  
rozloučí Karolina Antlová, se kterou se dále budete
moci setkávat v novém pořadu nazvaném Pod slunečníkem.

Přátelé Proglasu, děkujeme za vaši přízeň a za milé
dopisy i telefony, díky kterým jsme spolu v kontaktu. Ve studiu Kristián jsme za vaše slova i věcné
připomínky vděční. Rádi bychom vás tímto způsobem informovali o tom, co je u nás nového.

Dny, které trávíme s našimi nejmenšími, bývají
různorodé. Někdy se vše daří, někdy to jde o něco
méně, jindy se úsměv mění v slzy. Smích i pláč,
všechno jednou dojde ke svému smyslu, a tak vám,
milé maminky, za všechny průvodkyně Kafemlýnkem dobré a naplněné dny přeje
Karolina Antlová

Tak předně: máme nového kolegu! Náš tým
v lednu roku 2011 obohatil Štěpán Havlíček. Po
léta jej slýcháváte uvádět polední modlitbu Anděl
Páně z Prahy. Štěpán vystudoval dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK.
S jeho prací se zatím seznámíte prostřednictvím
zpravodajství z Prahy.

A ještě jedna kulinářská inspirace z Kafemlýnku:

A co je nového v programové nabídce? Jana Beránková uzavírá vzdělávací cyklus Úvod do christologie s prof. Pospíšilem. Pavel Smolek vám zase
představuje jednoho světce za druhým s historikem
Petrem Kubínem v cyklu České nebe.
A co pro vás mám připraveno já? S teologem
Karlem Sládkem se v letních měsících seznámíme
se spiritualitou v kontextu příběhů osobností ruského křesťanského myšlení.
Zachovejte nám přízeň – srdečné pozdravy posílá
Kateřina Štěpánková, Jana Beránková, Pavel
Smolek i Štěpán Havlíček!
Kateřina Štěpánková

Recept na bramborku
Potřebujeme:

1 litr mléka, 1 česnek,
2–3 vejce, droždí,
4 syrové brambory,
1 bramboru vařenou,
1 kg hrubé mouky,
majoránku, pepř a sůl.

Postup:

Umícháme hustější
těsto, necháme
½ hodiny kynout,
pak nalijeme na
plech a opět necháme
chvilku kynout.

Kafemlýnek
vysíláme živě každé úterý dopoledne od 9.30
do 10.25.
Kafemlýnek chce být společníkem všem maminkám, které tráví dny, měsíce i mnohá léta na
rodičovské dovolené. Ke společnému času však
zve nejen maminky! Kafemlýnek přináší témata
z oblasti výchovy, vzdělávání, etiky, zdraví či
rodinných vztahů. Dále pak tvořivé i pohybové
inspirace, soutěže, recepty i povzbuzení.

Poté upečeme.
Podáváme dle chuti
teplé či studené.
Dobrou chuť!

S Kafemlýnkem se ve vysílání setkáváte už sedmým
rokem. Stejně jako se za tu dobu proměnili ti, kteří
jej poslouchají, proměnily se také hlasy, které vás
tímto magazínem provázejí. Kafemlýnkem prošly
moderátorky Kamila Kvapilová, Ivana Horáková
a opakovaně také tři současné průvodkyně Karo-

Karolina Antlová
a Irena Kintrová

Těšíme se na vás také na stránkách

www.proglas.cz/kafemlynek
i na adrese

kafemlynek@proglas.cz.
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750 hitparád

Jako ryba ve vodě

Na začátku 90. let jsem poslouchal různé hitparády na veřejnoprávních i soukromých rádiích českých, slovenských i rakouských. Pořadí písní jsem
si poctivě zapisoval, avšak sám jsem nikdy nikam
nehlasoval. E-maily ještě nebyly a na psaní obyčejného dopisu jsem byl příliš líný. Ovšem obdivoval jsem moderátory, kteří uváděli třeba už
200. vydání svého pořadu. A mým nedostižným
vzorem i dnes zůstává Američan Casey Kasem,
který rozhlasovou hitparádu moderoval 39 let – do
roku 2009, kdy mu bylo 77.

Tak jsem se cítila v říjnu, když jsem nastoupila
do redakce folklorního vysílání a dechovky jako
zástupce za Helenku Hájkovou. V říjnu se mi otevřel svět pravidelného vysílání a přípravy pořadů,
svět desítek tisíců lidových písní, které jsou
v Proglasu „k mání“, které čekají na můj souhlas
k odvysílání… Ocitla jsem se v prostředí, které
splnilo můj tajný sen (že celoživotní záliba se
změnila v každodenní práci).

Na Kasema samozřejmě zatím nemám, sám jsem
loni v listopadu oslavil „teprve“ 15 let na Proglasu
a hitparáda Kolem se toč se patnáctky „dožila“
letos v lednu. Nicméně dvousté vydání jsme měli
už kdysi dávno. Letos v březnu se znělka naší
a vaší hitparády roztočila už po sedmisté padesáté. Ano, 750 týdnů s písničkovou soutěží (plus
každý rok zpravidla dvě mimořádná vydání), to je
už nějaká historie! Kolik písní v pořadu od roku
1996 zaznělo, bych snad spočítat dokázal. Ale
určitě bych nedohledal, kolik dárků jsme mezi vás
rozdali, kolik vašich přání jsme splnili, na kolik
koncertů jsme vás pozvali nebo z kolika (většinou
nadšených) dopisů jsme citovali.

Jako ryba ve vodě – tak se cítím i nyní, ale smysl
poněkud poskočil. Cítím se jako ryba v oceánu,
kde každá kapka vody představuje jednu lidovou píseň a já nevím, kterou si mám zvolit pro
odvysílání pro vás, posluchače. Nelze je měřit
mezi sebou, nelze o nich říci, že jedna je lepší než
druhá.
Po rozkoukání jsem si musela zvolit systém,
abych se „neutopila“. Aby každá půlhodinka
Voničky lidových písní a každá Vonička pro milovníky dechovky přinášela nové informace, aktuality
a pozvánky. Aby šedesát minut pořadu Folklorní
okénko a Hrajte, kapely! nabídlo ucelené tematické celky. V neděli odpoledne si při odpočinku
a kávě můžete poslechnout krátkou čtvrthodinku
pořadu Za lidovou písničkou, která je věnována
našim nejmenším – zpívajícím dětem, a lidé vstávající hodně brzy ve všední dny mohou zahájit
Jitro s dechovkou.

Zároveň je třeba říct, že i když je dnes internet
dostupnější a hlasování snazší než před deseti lety
a i když si na našich zelených webových stránkách
hudba.proglas.cz můžete hitparádu poslechnout
kdykoli, počet hlasujících posluchačů se zdaleka
neblíží číslům z konce 90. let. Přesto si myslím,
že má dál smysl hitparádu připravovat: abychom
vám představili, co je v hudbě nového, abychom
vás jejím prostřednictvím mohli zvát na koncerty,
abychom společně sdíleli radost z dobré muziky…
A abychom si společně zahráli. Zkuste si poslechnout aktuální kolo, stihněte mi do pátku na adresu
hitparada@proglas.cz poslat hlasování (neberte
si příklad ze mne, který jsem nikdy nikam nehlasoval) a s napětím čekejte, jak se vašim oblíbeným
písním bude dařit.
Za vaše hlasy a vaši přízeň děkuje

V letošním roce vás, milí posluchači, čeká opět
přímý přenos z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2011. Mediálně podporujeme
akce Folklorního sdružení České republiky
(FoS ČR), o kterých vás pravidelně informujeme
v našem vysílání. A v neposlední řadě k nám
zavítají cimbálové muziky z různých etnografických regionů, které se účastní projektu Muzikanti,

Milan Tesař
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Střípky poezie

to sú chlapci! – projektu, který vám nabízí lidové
písně v podání muzikantů a zpěváků, kteří „tyto
pěsničky mají pod kůží“.

gahcddeed…

Kapek v oceánu je na miliony, lidových písní je
v našem archivu na tisíce minut – poslouchejte,
aby vás každá kapka osvěžila!
Kateřina Kovaříková

Každý měsíc vás tematicky ladíme na melodické
tóny české i světové poezie. V adventní i postní
době jsme se zastavili nad verši hymnů z dominikánského breviáře v úpravě Václava Renče.

11, 13, 15 a 20 – zprávy pro vás

Květnové chvilky jsme prožívali s poezií tajemně
související s architekturou, filosofií i matematikou nedávno blahoslaveného myslitele a básníka,
papeže Jana Pavla II. Otevírali jsme jeho sbírku
Římský triptych, která se odráží od základních
otázek lidského bytí. Byli jsme zavedeni do Sixtinské kaple k Michelangelově nástropní fresce
Posledního soudu, osvěžily nás kapky horského
potoka padajícího do údolí a s důvěrou jsme pronikali do papežovy duchovní závěti.

Od začátku roku zpravodajská redakce Proglasu
výrazně rozšířila počet vlastních relací takzvaně
„v celou“. Upozornili jsme na to anoncí, která prý
některým posluchačům připomínala výherní čísla
sázkových her. Nyní toto rozhodnutí bilancujeme
a přivítáme vaše reakce i připomínky.
Z redakčního pohledu se jeví jako správné přesunout těžiště zpravodajského vysílání Proglasu do
našich řad. Umožnilo nám to větší soustředění na
témata, která se v jiných médiích objevují spíše
okrajově, nebo vůbec – například ochranu pronásledovaných křesťanů ve světě, blahořečení Jana
Pavla II., změnu na biskupském stolci v Hradci
Králové, přípravu na Světové dny mládeže v Madridu a další.

V červnových dnech se můžete těšit na hlas Františka Derflera a verše Oldřicha Mikuláška a prázdninové letní měsíce roztočí pestrobarevná díla současných českých básníků.
Nalaďte si pravidelné Střípky poezie každou
sobotu a neděli po poledni během Hudební siesty.

Janet Prokešová
Velmi bychom stáli o to,
abychom veškeré zpravodajství mohli zajišťovat
sami spolu s každodenní
relací Radia Vatikán.
Dosažení
takového
stavu je však mimo naše
současné
personální
a finanční možnosti, proto
vítáme stálou vstřícnost
Českého rozhlasu, jehož
ranní a víkendové  relace
přebíráme. Dotvářejí tak
celek našeho zpravodajství, kterým chceme
i v budoucnu uspokojit zájem posluchačů
Zprav
o aktuální a spolehlivé kou odajská redakce: zleva Filip Breindl, Kateřina
Vitouchová s Amál, Mariana Košíčková,
Hana Sedláková, Petr
informace.  
Pospíšil, Jana Zelino
Lenka Kolaříková, Ma
vá,
rie Machynková Pokor
ná, vpředu Pavel Chalo
Filip Breindl
upka
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Brno 107,5

l

České Budějovice 92,3

l

Ještěd 97,9

l

Nové Hrady 107,5

▼ pondělí až pátek ▼
00.05

00.30
01.00
02.00

02.30
03.00

04.00
04.45
05.00
05.05
05.27
05.50
06.00
06.05
06.20
06.45
07.00
07.15
07.45
08.00
08.10
08.45
09.00
09.15
09.30

10.00
10.25
10.30
11.00
11.05
11.30
11.57

12.00
12.05
13.00
13.05
13.20
13.50
14.00
14.30
15.00
15.05
15.40
16.00

16.30
16.55

17.25
17.55
18.00
18.35
19.00
19.15
20.00
20.15
20.45
21.05
21.15
21.30
22.00

22.30

23.00
23.30
23.50
23.58

Polední modlitba
Hudební siesta
Zprávy Proglasu
Tržiště (st)
Písničky časně odpolední
Dnešek v kalendáři
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy Proglasu
Písničky
(1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
Kukadlo (út)
po – Duchovní vzdělávací pořad
út – Barvínek
st – Pořad pro děti
čt – CČSH/ECAV/Dotýkání světla/Nahlížení (R)
pá – Všimli jsme si
po – Pořady z regionů (R)
po – Hitparáda Kolem se toč (R)
út – Slyšte, lidé! (R)
st – Folklorní okénko
čt – Hrajte, kapely!
pá – Oktáva
pá – A capella/Jazzový podvečer
Myšlenka na den (R)
po, st – Modlitba růžence
út, čt, pá – Mše svatá
Duchovní hudba
Večerní zíváček
Jak se vám líbí
Zprávy Proglasu
Bible v liturgii
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování (R)
po – CČSH/ECAV/Dotýkání světla/Nahlížení
út – Pořady z regionů
st – Šmrnc
čt – Pořady z regionů
pá – Pravoslavní
po – Noční linka
út, pá – Živý růženec
st – Noční cukrárna
čt – Křesťan a svět (R)
út, pá – Duchovní hudba
čt – Písničky k usínání
po – Křesťanské noviny (Rádio Lumen, R)
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Programové schéma platí od 9. března 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.

l

Třebíč 96,4

Písek 89,5

l

Praděd 93,3

l

▼ sobota ▼

po – Folklorní okénko (R)
út – Křesťan a svět (R)
st – Oktáva (R)
čt – Duchovní vzdělávací pořad (R) 		
pá – Všimli jsme si (R)
út – Noční bdění s folkem
st – Noční bdění s jazzem a blues
čt – Noční bdění s etnickou hudbou
Komorní hudba
po – Vítejte, senioři (výběr R)
út – Křesťanské noviny (Rádio Lumen, R)
st – CČSH/ECAV/Dotýkání světla/Nahlížení (R)
čt – Radio Vatikán slovensky (R)
pá – Duchovní vzdělávací pořad (R)
Písně
po – Slyšte, lidé! (R)
út – Jak se vám líbí (R)
st – Hrajte, kapely! (R)		
čt – Folklorní okénko (R)
pá – Jak se vám líbí (R)
Písničky před svítáním
Jitro s dechovkou
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Očekávané události
Evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Ranní zíváček
Zprávy ČRo 2
Putování po krajích
Třikrát z Proglasu
Zprávy ČRo 2
Očekávané události
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Vážná hudba
Vysílá TWR
po – Pořady z regionů (R)
út – Kafemlýnek
st – Magdazín
čt – Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
pá – Duchovní vzdělávací pořad
po – Komentář týdne (R)
pá – Knihovnička Proglasu (R)
Informace o pořadech
Vonička pro milovníky dechovky
Zprávy Proglasu
Čtení na pokračování
Písničky před polednem
Myšlenka na den (R)

Tábor 88,7

l

l

Uherský Brod 105,7

l

Velké Meziříčí 100,6

l

00.05
01.00
02.00
03.00
03.50
05.00
05.05
05.27
05.30
06.15
06.30
06.45
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.25
10.30
11.00
11.05
11.57
12.00
12.06
13.30
13.50
14.00
14.30
15.00
16.00
16.05
16.20
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.05
18.15
18.30
19.00
19.15
20.15
20.30
21.05
21.20
22.10
23.05
23.10
23.50
23.58

l

Svatý Hostýn 90,6

▼ neděle ▼

Jazz/blues
Magdazín (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
Písničky před svítáním
Informace o pořadech
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Písničky pro sobotní ráno
Evangelium, Duchovní slovo
Ranní chvály
Křesťanské písně
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Komentář týdne (předpremiéra)
TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky
Barvínek (R)
Informace o pořadech
Vonička pro milovníky dechovky
Zprávy ČRo 2
Všimli jsme si (R)
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Písničky k odpočinku
Tržiště – telefonická inzerce
Jak se vám líbí (R)
Zprávy ČRo 2
Čteme z křesťanských periodik
Informace o pořadech
Hudební listování
Pořady z regionů (R)
Písničky pro příjemný podvečer
Myšlenka na den (R)
Zprávy ČRo 2
Komentář týdne
Zrcadlo týdne
Vonička lidových písní
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Radio Vatikán
Modlitba růžence
Večerní chvály
Vstupenka na operu/operetu
Magdazín (R)
Informace o pořadech
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

(R) značí opakování (reprízu) pořadu.

Valašské Klobouky 104,2

Příbram 96,0

l

00.05
01.05
01.30
02.00
02.30
03.00
03.45
05.00
05.27
05.33
05.55
06.00
06.15
06.30
06.45
07.00
07.45
08.00
09.00
10.00
10.25
10.30
11.00
11.57
12.00
12.06
13.20
13.30
13.50
14.00
14.30
16.00
16.20
16.25
17.00
17.30
17.55
18.00
18.30
19.00
20.15
20.30
22.05
22.20
22.55
23.00
23.50
23.58

Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
Duchovní vzdělávací pořad (R)
Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
Komorní hudba
Písničky
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Varhanní hudba
Myšlenka na den
Písničky pro sváteční ráno
Informace o pořadech
Čteme z křesťanských periodik (R)
Evangelium, Duchovní slovo
Ranní chvály
Křesťanské písně
Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
TWR – Studna slova
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Informace o pořadech
Duchovní vzdělávací pořad (R)
Proglaso
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Knihovnička Proglasu
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Nedělní pohádka
Blahopřání
Zprávy ČRo 2
Informace o pořadech
Písničky z archivu
Křesťan a svět
Pravoslavní (R)
Myšlenka na den (R)
Modlitba rodin
Večerní zíváček
Hitparáda Kolem se toč
Radio Vatikán
Koncert duchovní/vážné hudby
Večerní chvály
Písničky k usínání
Informace o pořadech
Komorní hudba
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

DVB-T vysílání v roce 2011 téměř na celém území
ČR (viz mapka na straně 17). DAB v Praze a Příbrami.
DVB-S ze satelitu Astra 3A: celá ČR a Evropa;
kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.

Znojmo 107,2

l

Žďár nad Sázavou 104,0

Ze staré školy

Na koho se obrátit?

Letos uplynulo sto let od narození mého táty,
dobrého a veselého člověka. Často mě napadá:
jak bychom rostli my, jeho synci a dcerky, kdyby
nám nevykládal pohádky a nezpíval si s námi?               
Co bychom si pamatovali z krajiny dětství, kdyby
nás s maminkou netahali na dlouhé pěší výlety?
Kde bychom brali kuráž, kdyby nás neučil plavat
ve studené řece, a kde důležité vědomosti, kdyby
nás nepoučil o tom, co nám ve škole zatajili či
řekli špatně? S kým bychom chodili na roráty
a kdo by žehnal nedělní oběd, jak se sluší na
hlavu rodiny, kdyby to táta nedělal? A jak by si
můj muž mohl vážit tchána a naši kluci milovat
dědečka, kdyby nebyl tak přívětivý?

dejte. Nenajdete-li konkrétní pořad, napište do
Diskuse, téma Archiv.
Bude-li
to
možné,
(chráníme
autorská
práva) pořad vystavíme
k poslechu.

Potřebujete nám něco sdělit, chcete se zeptat,
poradit nebo spolupracovat a nevíte, jak na to?
Komu do Proglasu zavolat nebo napsat?

Zavoláte-li do Proglasu na pevnou linku na číslo
543 217 241 nebo na 603 170 692 (GSM brána),
ozvou se vám během dne sekretářky nebo večer
noční hlídači – rádi vás přepojí, pokud jim pomůžete rozlišit správného adresáta vašeho dotazu.
Pomůckou vám může být tato nápověda:
► Prosby do růžence, mší svatých za zemřelé   
a za nemocné od vás přijmou sekretářky. Také  
vám poradí, jak zařídit rozhlasové blahopřání.

Uvažuji též o horších variantách: Co kdyby táta
pil, nedával mamince peníze, bil ji či podváděl?
Co kdyby si ji vůbec nevzal a žili spolu na psí
knížku? Měla by maminka odvahu porodit čtyři
děti, když by mohl kdykoliv jen tak odejít? Co
kdyby moje maminka – krásná jako ta sekyrka
v růžovém ubrousku – zaháčkovala dravce z politiky, aby se rozvedl a od náboženské společnosti
inkasoval požehnání? Jak by vypadala moje
výchova? A co kdyby maminka vůbec žádného
manžela pro sebe ani otce pro děti nepotřebovala,
ale pořídila si mě od náhodného muže nebo vynutila nějakým umělým způsobem a vychovávala
mě sama? Případně si zapsala na úřadě družku?
Věděla bych, že rodiče se správně skládají ze
dvou maminek?

► Dotazy ohledně vysílání, skladby pořadů nebo
přenosů bohoslužeb, modliteb a náboženského
vysílání vám zodpoví šéfredaktor Pavel Mikšů.
S podněty a otázkami k jednotlivým pořadům se
můžete obracet na konkrétní zodpovědné redaktory.
► Máte-li jako společnost zájem o spolupráci na
vašem díle, o propagaci a mediální partnerství,
dojednávejte s  manažerkou Helenou Horákovou.
► Kompetentními osobami ohledně hudby jsou
hudební redaktoři – pro populární a alternativní
hudbu Milan Tesař, pro klasickou hudbu Klára
Beránková a pro folklor a dechovku Kateřina
Kovaříková.

Já jsem se narodila v dost nedobré době, ale
dobré v tom, že manželství se kupodivu skládalo
z muže a ženy a naše rodina se skládala z tatínka,
maminky, děcek, prarodičů, strýců, tet a bratranců a byla to legrace a veliká jistota.

► Otázky ekonomického charakteru nebo k podpoře vysílání vám pomohou vyřešit naše ekonomky Pavlína Janošková nebo Jana Juránková.
Pokud jste nám finančně přispěli a potřebujete
potvrzení pro úlevu z daně nebo ověřit dar, volejte
Marii Bendové.

Do naší rodiny patřil i Pán Bůh, kterého naši
pozvali mezi sebe už při svém zasnoubení. Stále
zřetelněji vidím, jaký to byl dar. Na kolenou
děkuji za své rodiče a prosím za ty děti, které
takové štěstí nemají, a proto možná nebudou
umět rodinu založit nebo udržet.
Marie Blažková

► Potřebujete informace o Nadačním fondu Radia
Proglas nebo darovací smlouvu, obraťte se na
předsedkyni správní rady Helenu Horákovou.
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Marie Machynková
glasu se starají: zleva
O webové stránky Pro
nd, Helena Horáková
Pokorná, Tomáš Zikmu

► Chcete-li nás pozvat
k setkání u vás (např.
na přednášku, mši
svatou, pouť apod.),
pište asistentce vedoucích oborů Jitce Coufalové.

► Pokud nechcete
volat nebo psát nikomu
z oborů, ale přímo řediteli Martinu Holíkovi,
pošlete prosím e-mail na reditel@proglas.cz.
V předmětu se snažte vystihnout obsah vašeho
sdělení, aby byl váš mail i později dobře dohledatelný.

► Jak naladit Proglas vám
poradí technik Vladimír Kintr a s nákupem a instalací techniky pro příjem satelitního a digitálního
vysílání pomůže správce a technik Petr Buršík.
► Klub přátel Radia Proglas má na starosti Jana
Juránková a Jarmila Lukasová.

► Máte cokoli, nad čím je třeba rozvažovat nebo
něco dohledávat? Nevolejte – upřednostňujte
raději e-mail. Kontakty na všechny pracovníky
Proglasu naleznete na webu Proglasu v sekci   
Kontakty a info.

► Máte-li zájem navštívit brněnské pracoviště
Proglasu, jste zváni na každoroční Den otevřených dveří (sledujte data na webu nebo ve zpravodajích). S žádostí o výjimečnou návštěvu mimo  
tento den se můžete obrátit na manažerku Helenu
Horákovou.

► Osobní e-mailová adresa jednotlivých pracovníků je utvořena jednotným způsobem:
<prijmeni>@proglas.cz. Příjmení uvádějte bez
háčků a čárek.
Seznam pracovníků najdete na webu Proglasu.

► Chcete-li něco nahrávat v terénu nebo ve studiu,
pište technikovi Miloši Švábkovi.

Helena Horáková

► Potřebujete-li dát vědět o vaší dobré akci
ve vysílání, pište do redakce zpravodajství na
public@proglas.cz nebo pozvanky@proglas.cz.
Příspěvky přijímáme jen v psané formě (mailem
i faxem).

Těšíme se na vás na stránkách

www.proglas.cz
i na adrese

radio@proglas.cz.

► Přišli jste o zajímavý pořad a chcete si jej
poslechnout? Jděte do archivu na webu a hle13

1

„Ruiseñores en Madrid“
2
3
a „pueblo espaňol“ na Proglasu

Real, Muzeum Del Prado nebo Plaza de Cibeles v
létě zaplní pestrobarevným davem poutníků různých barev a různých národů.
Světové dny mládeže mají už od roku 1997 podobnou strukturu. Poutníci jsou nejdříve pozváni do
různých diecézí hostitelské země, aby se seznámili s jejími obyvateli a kulturou. České a moravské účastníky bude od 11. do 15. srpna hostit starobylá Tarragona. Kromě tradičních katalánských
pokrmů a nápojů, výletu do Barcelony a seznámení s místní kulturou je
čeká s otevřenou náručí také
Středozemní moře.
Dne 16. srpna začíná program ve španělské metropoli. Dopoledne se vyprahlí poutníci naplní proudem
Božího slova umně servírovaného otci biskupy. Odpoledne a večer čeká na účastníky volný program
zahrnující prohlídku hlavních madridských památek nebo program festivalů, který zajišťují různé
národy, hnutí a komunity po celém Madridu. Ve
čtvrtek 18. srpna do Madridu přijede Svatý otec,
který poprvé pozdraví poutníky. V pátek prožije
s ostatními modlitbu křížové cesty.
Vyvrcholením programu bude sobotní vigilie a nedělní mše svatá na letišti Cuatro Vientos,
kterou prožije celé jedenapůlmilionové společenství.
Proglas se bude Světovým dnům mládeže
důkladně věnovat. Prakticky každý týden slyšíte
v magazínu Šmrnc aktuality z příprav setkání,
seznamujeme se s jeho patrony nebo s historií
Dnů mládeže. Během vlastního setkání se můžete
těšit na živé zpravodajské vstupy přímo ze Španělska, na Madridské ozvěny – každý den shrnou
to nejpodstatnější, co se zrovna událo, i na přenosy některých bohoslužeb. Informace hledejte na
stránkách madrid2011.signaly.cz anebo na webu
Proglasu.
4
Takže, Queridos hermanos, a ser escuchado!  
Luděk Strašák

První „akci roku“ má katolická církev už za
sebou. Jednalo se o blahořečení Jana Pavla II.
dne 1. května. A v té druhé „akci roku“ je také
namočený nově blahoslavený papež. To právě on
vymyslel Světové dny mládeže a vdechl jim život.
Ty letošní se uskuteční v srpnu v Madridu a už od
začátku roku patří k hlavním tématům pořadu pro
mladé Šmrnc.
Na počátku Světových dnů
bylo pozvání, které adresoval
Jan Pavel II. mladým celého
světa, aby přijeli na závěr
Svatého roku 1983–1984 do
Říma. Setkání, které mělo být
propadákem a na které mělo
podle původních odhadů přicestovat jen pár tisíc lidí, přilákalo do Věčného
města na 300 000 účastníků, a stalo se tak základem velkých shromáždění mládeže po celém
světě. Kromě každoročních setkání na diecézní
úrovni, která se konají kolem Květné neděle, se
jednou za 2–3 roky sjedou mladí na místo vybrané
papežem, aby tam poslouchali Boží slovo, seznamovali se s křesťany jiných kultur a etnik a společně chválili Pána.
Buenos Aires, Santiago de Compostela, Čenstochová, Denver, Manila, Paříž, Toronto, Kolín nad
Rýnem a Sydney – tato velkoměsta mohou podat
svědectví o neobyčejném shromáždění milionového davu, při kterém nejsou násilnosti, nepokoje,
drogy a jiné problematické jevy, které se vyskytují
při jiných masových akcích. Dá se odhadnout, že
se dnů mládeže zatím zúčastnilo zhruba 20 milionů lidí. Už hůře ovšem zjistíme, kolik kněžských
a řeholních povolání nebo kolik povolání ke svátostnému manželství je plodem Světových dnů
mládeže. Třeba máte ve svém okolí někoho, kdo
by o tomto setkání mohl živě povídat.
Jan Pavel II. měl živý vztah k mladým. V jeho
šlépějích postupuje i Benedikt XVI., který se      
chce s nimi setkat v srdci Španělska, v horkém
a žhavém letním Madridu. A tak se slavný Palacio

1
2
3
4
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Televize Noe
Tak televize Noe oslavila letos už páté narozeniny?
Ani věřit se nám nechce, že toto krásné dílo přečkalo všechna úskalí a již
pátým rokem přináší dobré zprávy všem lidem dobré vůle – blahopřejeme těm,
kteří se na práci Tv Noe podílejí a do šestého roku záslužné práce je chceme
všestranně podpořit. Modleme se, pomáhejme a přispívejme i finančně.

Nadační fond Telepace, č. účtu u KB: 35-3936570207/0100
Kontakty
Kostelní náměstí 2
702 00 Moravská Ostrava
tel. recepce: 595 177 301
přímé přenosy: 595 177 377
SMS 775 177 377
e-mail: info@tvnoe.cz
vysilani@tvnoe.cz
klub@telepace.cz
Vedení Tv Noe: zleva otec Leoš Ryška,
Petr Kudela a otec Martin Holík

Obrázky zachycují atmosféru příprav na televizní vysílání na půdě
Proglasu v listopadu roku 2005.
Na stole byl pracovní chaos z notebooků, pila se káva nebo voda a na
jídlo nebyl čas.
Vlevo Petr Kudela, Naďa Urbášková
a otec Leoš Ryška si lámou společně
hlavu, jak na to... a rukama si hlavy
přidržují, aby to všechno unesly.

Televizi Noe

gratulujeme k 5. výročí
zahájení vysílání.
Přejeme samé dobré zprávy!

Slavíci z Madridu (pozn. překl.)
španělská vesnice (pozn. překl.)
Proglas – křesťanské rádio v ČR (pozn. překl.)
Milí přátelé, na slyšenou! (pozn. překl.)
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Pouť na Svatý Hostýn

Brilantní zvuk Proglasu na každém televizoru v Česku
Proglasu a televize Noe přijedou přátelé z Katolického týdeníku a mladí ze signálů.cz.

8. prosince 2010 to bylo přesně 15 let, kdy se
poprvé přenesl zvuk Proglasu z vysílače na
Svatém Hostýně k posluchačům.
Byl to slavnostní, historický a neuvěřitelný den. Po 40 letech mlčení,
zákazů a pronásledování církve
zaznělo z rádia křesťanské vysílání!
Vzpomínáte na ty chvíle, kdy jste
nemohli uvěřit, že je to možné, dovolené, veřejné a ničím nerušené?

4. 6. 2
011

Poutní mše svatá začne v 11.30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním
celebrantem bude pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý.
Po polední pauze připravujeme od 14.00
v Jurkovičově sále program se soutěžemi pro děti. V 15.30 se pomodlíme
křížovou cestu, kterou zakončíme právě
u našeho historicky prvního vysílače.

Multiplex 3 se také rozroste o další tři vysílače:
Liberec-Ještěd, Pardubice-Krásné a Znojmo-Kraví
hora, které budou spuštěny do konce listopadu.
Protože byly uvolněny kmitočty pro digitální     
rozhlasové vysílání (DAB) v pásmu L, můžete se
také v průběhu tohoto roku těšit na příjem Proglasu tímto způsobem. DAB již odstartoval v Praze
a Příbrami. O dalším vývoji vás budeme průběžně
informovat.                                     
Vladimír Kintr

V systému pozemního digitálního televizního  
vysílání (DVB-T), kde Proglas vysílá v rámci
multiplexu 3, bude letos dokončeno celoplošné
pokrytí.
Na konci dubna bude spuštěn vysílač OstravaHošťálkovice a zvýšen výkon vysílače OstravaHladnov. Už na konci července, o čtyři měsíce
dříve než se plánovalo, bude vysílání odstartováno z vysílačů Jeseník-Praděd a Zlín-Tlustá hora.  

Těšíme se, že vzhledem k pozdnímu datu Velikonoc nám letos červnovou pouť doprovodí sluníčko a teplé počasí.
Nashledanou na Svatém Hostýně!
Helena Horáková

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Na Svatý Hostýn se rádi vracíme a velmi se
těšíme na setkávání s našimi posluchači, přáteli,
členy Klubu a se všemi  poutníky.
Letos jsme opět připravili pouť na sobotu, která
předchází sedmou nedělí velikonoční – ta je
tradičně Světovým dnem modliteb za sdělovací
prostředky. 4. června 2011 kromě pracovníků

NOVĚ od dubna 2011
vysílání DAB v pásmu L v Praze a Příbrami

Zábavné soutěžní odpoledne pro děti
s Radkem Habáněm

CD

Kalendář na rok 2012
Autorem textů, které naleznete na stránkách
nového kalendáře na rok 2012, je P. Zbigniew
Czendlik. Prodej bude zahájen v sobotu 4. června
na pouti na Svatém Hostýně. Zakoupit si jej
můžete u nás v rádiu nebo si o něj můžete
napsat na adresu:

Nakladatelství křesťanské literatury
Cesta, náměstí Republiky 5,
614 00 Brno.
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► VZKŘÍŠENÍ V OPRAVDOVÉ AFRICE
► ZA MISIONÁŘI AMAZONIE

P. Jiří Šlégr, ředitel národních Papežských misijních
děl, a zpravodaj Proglasu Filip Breindl
navštívili další misijní místa – Zambii,
Guyanu a Surinam. Vyprávění Filipa
Breindla bylo zpracováno v pořadu Čtení
na pokračování a setkalo se s velkým
zájmem a ohlasem.  Nosiče obsahují kromě
nahrávky Filipových cestovních deníků
i řadu fotografií a informací o navštívených zemích a činnosti tamních misionářů.
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CD pro členy
Klubu přátel
Radia Proglas
za 80 Kč.
K objednání
v e-shopu na
www.proglas.cz
nebo na adrese:
Radio Proglas,
Barvičova 85,
602 00 Brno
příp. na adrese:
Papežská misijní díla,
543 51 Špindlerův Mlýn 33

Klub

Dopisy našich posluchačů

Odkud jsou noví členové Klubu v roce 2010,
vidíme na mapce,

Výběr úryvků z dopisů posluchačů…

Z minulých čísel našich Zpravodajů víme, že se
počet členů Klubu přátel Radia Proglas měnil
z počtu 16 653 v roce 2001 do počtu 22 031
v roce 2010. V současné době evidujeme počet
žijících členů Klubu 22 197 (včetně rodinných
příslušníků 64 649). Kde členové Klubu bydlí,
vidíme na mapce:

…jsem bývalá středoškolská profesorka
a považuji za opravdový zázrak, že jsme
se dočkali náboženského vysílání. Jsem
v duchu s Vámi každé ráno v 6.10, večer
v 18 hodin a třikrát týdně ve 22.30. Vaše
vysílání je jako oáza klidu v dnešním    
neharmonickém světě. (…)
	       Eva V. Poděbrad

jejich věk v grafu:

…Moc ráda poslouchám nového redaktora    
Vaška Ambrože. Mluví velice zřetelně, to my,
staří lidé, opravdu moc potřebujeme. Osvědčil se.
(…)
	            Růžena Š. z Kozlovic
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Kapříků (našich milých pomocníků) je 1 098 (letos
jich přibylo 24, loni 117).
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Statistika, mapky a grafy Boží ale těmto nebudou
odpovídat, dobrý skutek posouvá misku vah více
dolů než skutek bez lásky a Duch svatý vane, kam

Jaké je věkové složení členů Klubu? Napoví graf,
který zaznamenal tuto informaci od roku 1995:

…ani nevíte, jakou radost jste mi udělali při
přání k mým narozeninám. Opět zapracovala
i Boží režie. Úvodem zazpíval Michal Tučný:
Pane můj…, píseň, na kterou nostalgicky vzpomínám, protože mi ji před lety v Proglasu dal                   
zahrát můj manžel a zemřel 14 dní před tím,
než jsem si ji mohla poslechnout. Pak s blahopřáním pro mne zpíval Jarek Nohavica o andělu
strážném, s kterým vědomě spolupracuji nejen
při opatrování svých dětí i vnoučat a nikdy mne
„nenechal ve štychu“.
Díky také Radku Habáňovi a všem, kteří mi tento
krásný zážitek připravili.
                        Irena S. z Havířova

…Děkuji Vám a všem Vašim spolupracovníkům
v Proglasu za mše svaté, které pro nás vysíláte.
Jsem vděčná Pánu a Vám všem, protože už dva
roky nedojdu do kostela. (…)
 	                   Jaroslava P.
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Nových členů Klubu jsme loni zaznamenali 845,
letos zatím 179 (údaje z 15. 3. 2011). Tyto informace vedou k otázce: Jací jsou noví členové
Klubu, odkud jsou a jakého věku v době, kdy je 81
% území ČR pokryto digitálním pozemním vysíláním (začínalo se v prosinci 2008 – a do listopadu
2011 bude pokryto 94 % území, zahrnujících 96 %
obyvatel ČR), navíc internetové a satelitní vysílání
představuje 100% pokrytí území České republiky?

80-85 86-90 91-95 96-100

chce… Více víry v Boží prozřetelnost, odvahu
a statečnost k práci na Božím díle vyprošuje sobě
i všem lidem dobré vůle                Jana Juránková

Upozornění pro KaPry!

Soupisy hromadných darů zasílejte na adresy:
bendova@proglas.cz
jurankova@proglas.cz
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(…) Děkuji Vám za vaše Čtení na pokračování a zvláště panu Milanu Tesařovi za dodatek    
k četbě na pokračování o rodině Trappově. Bylo
to zajímavé poznat tuto rodinu v širších souvislostech. Zajímavé jsou i pořady regionálních
studií, které vysíláte po 22. hodině, a v pondělí
a v neděli opakování P. Ctirada Pospíšila o christologii.
Děkuji také za hudební pořady.
	      Ludmila H. ze Skutče

…přemýšlím, zdali jsem dělala práci KaPra
dobře, čas přesně dnes 15 let oslaví trvání      
nepřetržitého Vám shánění financí, aby rádio
mělo stálý chod! Jistě je to kapka v moři, ale za
15 let trvání je to pěkná suma peněz. Díky Bohu,
že mi dosud zdraví jakžtakž slouží, že tuto práci
mohu vykonávat. Již dávno se obracím na mladší,
marně, nikdo nemá o službu zájem. Uvidíme, co
bude dál...
Anna P. z Kelče
…Děkuji moderátorovi Jendovi Novotnému za
pořad s paní profesorkou, básnířkou a spisovatelkou Milenou Fucimanovou, která je rodačkou
z našeho městečka. Vím, že se narodila v Praze,
ale mládí jsme prožívaly společně, Milena je
starší o rok.
         Jaroslava P. z Brumova-Bylnice

Z dopisů vybrala
a redakčně upravila
Hana Svanovská
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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.

Kontakt – hlavní redakce
Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 800
fax: 543 217 245
GSM: 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)

Vysíláme analogově i digitálně
Analogově: Brno 107,5 MHz, České Budějovice 92,3 MHz, Ještěd 97,9 MHz, Nové Hrady
107,5 MHz, Písek 89,5 MHz, Praděd 93,3 MHz,
Příbram 96,0 MHz, Svatý Hostýn 90,6 MHz,
Tábor 88,7 MHz, Třebíč 96,4 MHz, Uherský Brod 105,7 MHz, Valašské Klobouky 104,2 MHz, Velké Meziříčí 100,6 MHz,
Znojmo 107,2 MHz, Žďár n. Sázavou 104,0 MHz.
Digitálně: V DVB-T téměř celé území Česka. DAB
v Praze a Příbrami. Satelit Astra 3A: DVB-S celá
ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu:
www.proglas.cz.

Proglas vstoupil do šestnáctého roku vysílání. První vysílač (tajenka) začal vysílat 8. prosince 1995.

Šalamounky – křesťanský křížovkářský magazín pro celou rodinu. Roční předplatné (120 Kč) lze objednat na tel. 731 625 614.
Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas.
Toto číslo vyšlo v květnu 2011. Redakční rada: Marie Blažková, Martin Holík, Helena Horáková, Pavel Mikšů; fotografie: Pavel Šaněk, Lenka Procházková a další; ilustrace: Irena Kintrová; grafická úprava a sazba: Helena Horáková.

