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Toho neznáme
O jedné červencové sobotě jsem byl ve Vídni na
„Toho neznáme!“
pohřbu pana Otty von Habsburga. Sedm potomků
Ceremoniář poklepe znovu třikrát na bránu.
bylo v katedrále svatého Štěpána; vnouče četlo
„Kdo se dožaduje vstupu?“
skvěle první čtení; synové a dcery četli přímluvy,
„Doktor Otto von Habsburg, president a vicepreodpovídali, chovali se tak, jak bychom předpoklásident Panevropské unie, člen a starší předseda
dali u praktikujících věřících. Promluva kardinála
Evropského parlamentu, čestný doktor početných
Schönborna by se měla dát do učebnic.
univerzit, čestný občan početných měst a obcí, člen
Vrcholem pohřbu byl průvod s rakví zakončený
slovutných akademií, …, nositel státních a církevpřed vraty kapucínského kostela. Zájem statisíců
ních vyznamenání, řádů a ocenění, která mu byla
lidí po trase průvodu vnitřní Vídní byl opravdový
propůjčena jako uznání jeho desítky let trvajícího
a nelíčený. Uvědomil jsem si, že u většiny přihlíboje za svobodu národů, za právo a spravedlnost.“
žejících nešlo o okázalost, ale o úctu k člověku,
„Toho neznáme!“
který byl jedním z nich a zároveň byl neobyčejným
Ceremoniář buší znovu třikrát na bránu.
příkladem ve spravedlnosti, schopnosti vystiho„Kdo se dožaduje vstupu?“
vat pravdivě věci a skutečnosti a říkat je laskavě
„Otto – smrtelný, hříšný člověk!“
a důsledně. Koneckonců příklad otce, blahoslave„Ano, nechť vstoupí!“ – a vrata se otevírají k uloného Karla Rakouského, a též ve výborné pověsti
žení rakve do rodové hrobky.
zesnulé matky, císařovny Zity, mohl zasít dobré
To je škola pokory. Je hodna opravdových králů,
semínko.
poněvadž kralovat znamená sloužit víc než kdo
Pak se přes zavřené dveře kostela mezi ceremonijiný.
ářem a kapucínem odehrál dialog, který jsem viděl
Krize autority, kterou v našem světě prožíváme,
poprvé v rakouské televizi v roce 1989 při pohřbu
škodí jak autoritám, tak nám samým, protože každý
právě Zity Habsburské, proto jsem ho čekal. Přesto
z nás je někomu autoritou. Potřebujeme s tím něco
se mi při něm tajil dech a draly slzy do očí. Určitě
dělat. Jak? Můžeme začít třeba tím, že si znovu
stojí za zamyšlení:
uvědomíme a zesílíme
Ceremoniář klepe třikrát na
snahu chválit a povzbubránu. Kapucín: „Kdo se
zovat ty, kteří jsou „pod
Matko neposkvrněná
dožaduje vstupu?“ Ceremonámi“, a úsilí být slušní
niář: „Otto von Österreich,
a třeba i děkovat těm,
ohnivý sloupe v jitřním šatu z jíní,
kdysi korunní princ uherský
kteří jsou „nad námi“.
celino sněžná, která rodíš chléb,
a český, dalmatský, …, velJestliže je nám opravzvonice blesků v modru nad svatyní
kovévoda toskánský a kradovou autoritou muž
prohřátou tiše vůní modliteb,
kovský, vévoda lotrinský,
z královského rodu,
oroduj za nás,
salzburský, …, hrabě habskterý z pověření Otce
burský, tyrolský, kyburský,
k posílení Jeho autority
v něž zadul svět i minulý i příští
…, markrabě horno- a dola naší důvěry k Němu
(co zrálo v krystal, znovu rozvíří)
nolužický a istrijský, hrabě
vzal na sebe lidské tělo,
v nichž, povolaných planout na bojišti,
hohenembský, …, pán terstnemělo by to pro nás
láska jen doutná jako v milíři.
ský, kotorský a na slovinbýt nic extra obtížného.
ském krajišti, velkovévoda
Úryvek z básnické skladby
Obyčejný hříšník
Václava Renče (1911-1973)
srbský.“
Martin Holík
Loretánské světlo

Novinky a události

rem a pak, dá-li
Pán, dočká se.
„K čemu kdo chuť
má, v tom těžkostí
nepozná.“
Případně: „Z pilnosti se štěstí rodí,
lenoch holou bídu
plodí.“

Abych parafrázovala známou píseň: „V Proglasu
se skoro nic nestalo, nestalo, nestalo, v Proglasu se
skoro nic nestalo, nic se nestalo.“ A je to výborné,
či alespoň lepší nežli nějaké špatné zprávy: v Proglasu jako vždy fungujeme, vysíláme, žijeme,
jsme. „Všudy práce, všudy kříž, všudy jest
nějaká tíž.“
Při probírce redakční knihovny narazila jsem na
půvabnou a dávno zapomenutou knížku národního klasika F. L. Čelakovského „Mudrosloví
národu slovanského ve příslovích.“ Užasla jsem:
nabízí věky prověřené postřehy ke každé životní
situaci! Dovoluji si z nich pro svou i vaši potěchu
vybrat komentáře k těm několika letním novinkám
z našeho života, neb sama bych je lépe ohodnotit
nesvedla:

► Správce Proglasu Jarda Černý
Ondřej Mléčka
dokončil, co zjara
s věrným pomocníkem Petrem Buršíkem započal.
Je to patrné na první pohled: zateplení Lesovny (na
obrázku) je hotové, ušetříme za vytápění. „Každý
dům hezký dobrým hospodářem!“

► Na své první děťátko se těší
hned dvě mladé paní z našich
řad. Musejí však počítat s tím,
že „roditi dítky není trhati
kvítky“. A na co si zvláště
musejí dát pozor: „Z dobrého kořenu dobré větve“
a „Jablko rádo zachovává
chuť stromu svého“, ovšem
na druhé straně „Vzácných
předků potomek často bývá
holomek!“

O svatosti pro dva

Rovněž jsou podobni manželům Quattrocchiovým, v dějinách vůbec prvnímu společně blahořečenému manželskému páru z Itálie.
Myšlenka manželství jako společné cesty k Bohu
vůbec není plodem 19., nebo dokonce 20. století,
můžeme ji číst už na stránkách Písma a někteří
otcové církve ji také neopomínali rozvinout. Pokud
se však během posledních let dostává stále více do
popředí, chápejme ji jako znamení doby a snažme
se pochopit, co nám Duch svatý chce tímto sdělit.
Že je i vám, posluchačům Proglasu, otázka, jak žít
povolání ke svatosti v manželství, drahá, jsem si
silně uvědomil při přípravě rozhovoru s P. Ranierem Cantalamessou, kazatelem papežského domu.
Měli jste tehdy možnost zaslat mu své otázky.
Velká část z nich se týkala tématu života modlitby
v rodině a zvláště mezi partnery v manželství.
Rozhodl jsem se proto přijmout výzvu, kterou
církev před nás v posledních letech staví blahořečením manželských párů, a připravíme pro
vás sérii pořadů, v nichž vám postupně představíme výše zmíněné manžele, jejich cestu svatosti
a pokusíme se vyzdvihnout, v čem pro nás mohou
být darem. Jakmile bude tento malý cyklus hotov,
vše se včas dozvíte z našeho vysílání a webových
stránek.
Přeji vám krásné a požehnané podzimní dny.

Když letos zemřel Otto Habsburský, poslední
ústavní činitel rakousko-uherské monarchie,
česká média věnovala této události vesměs okrajovou zmínku, bez hlubšího ponoru do tématu.
Zatímco naši jižní sousedé zaplnili ulice Vídně,
aby se s touto osobností mohli rozloučit. Přičemž mě zaujal především hluboký duchovní
rozměr této slavnosti. A tak mě události kolem
pohřbu syna posledního císaře starého mocnářství dovedly právě k osobám blahoslaveného
Karla Habsburského a jeho manželky Zity. Karel
zemřel mlád a již úcty oltáře dosáhl. Jeho manželka zesnula v roce 1989 a její beatifikační proces
začal 10. 12. 2009 v diecézi Le Mans, ve Francii.
To, co je na tomto páru skutečně oslovující, shrnul
Karel roku 1911, během zásnub se Zitou, slovy:
„Nyní máme jeden druhému pomáhat na cestě do
nebe.“ Což byl na svou dobu velmi průkopnický
přístup ke spiritualitě manželství, neboť Kodex
kanonického práva z roku 1917 chápal manželství
jako lék na žádostivost.
Velmi se v tomto podobají blahoslaveným manželům Martinovým, rodičům svaté Terezie z Lisieux, kteří své manželství rovněž chápali jako cestu
vzájemného posvěcování, jejímž cílem je účast
na životě Nejsvětější Trojice, čemuž také říkáme
nebe.

Pavel Mikšů, šéfredaktor Proglasu

Výběr úryvků z dopis
ů
posluchačů…

►Bývalá redaktorka a moderátorka Danka Pilchová, t. č.
na mateřské dovolené, přivedla na svět třetí dítě, pěkného synka Šimona. „Dal
Bůh dítky, dal i na dítky.“ „Sklenic a dětí není
nikdy nazbyt!“

Nová fasáda a zateplení Lesovny
► Na každoročním setkání s posluchači a kamarády Proglasu napočítal letos otec Martin
cca 500 návštěvníků našich kanceláří a studií. Kdo
se účastnil a vešel, může potvrdit, že nálada byla
výborná, atmosféra pěkná, občerstvení dobré a ne
drahé. Příště (22. 9. 2012) přijďte taky!

► Zpravodajskou redakci nedávno posílil Ondra
Mléčka, kterého známe zatím z náboženského
vysílání. Ondra se, jak známo, těší do noviciátu
jednoho z našich (bohudík mužských) řeholních
řádů, ale ouha: poněvadž by byli pouze dva čeští
novicové na Slovensku, počká ještě rok na další
mladíky, kteří se také chystají vstoupit. Novicové
si půjdou příkladem, doufají představení… Pracovitý Ondřej tedy bude ještě rok u nás redakto-

►A naše finance? Sečteno a podtrženo: „Naše
kapsa ubohá, všecko béře, co kdo dá.“ Ovšem
zejména pro nás platí: „Přátelská láska lepší
kamenných hradeb.“
Pane Čelakovský, díky za poučení.
Marie Blažková
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Malý pomocník a syn šéfredaktora
Samuel Mikšů

(…) Děkuji Vám za krá
sný den, prožitý ve Vaš
í
milé společnosti při pří
ležitosti Dne otevřených
dveří ve vašem/našem
milém Radiu Proglas.
Zásilky jsem doručila a
Vaše pozdravy a díky
vyřídila. (…)
Ludmila H. ze Skutče
(…) Děkuji za zaslání zpr
avodaje. Děkuji též za
pestrou nabídku ve vys
ílání pro všechny generace. I když jsem důchod
ce, tak rád poslouchám
např. nedělní soutěže pře
d obědem. Pravidelně
sleduji četbu na pokračová
ní. (…)
Bohumil B. z Havířova
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v rámci přípravy ke svátostem ve škole, svázán
osnovami, nedostatkem času. A jakým zklamáním jsem jako mladý horlivý kněz trpěl, že jsem
selhal, když jsem děti sice dovedl k prvnímu, ale
současně i poslednímu svatému přijímání.

Katechetika na Proglasu
Od měsíce října budeme vysílat nový vzdělávací cyklus o katechezi v minulosti i v současnosti. Provázet nás bude salesián
doc. P. Ludvík Dřímal.

Naopak mne potěšilo, že mé neveřejné pokusy
o souvislou katechezi se skupinkou dospělých
v době totality v bytech podle vzoru našeho drahého učitele doc. Josefa Zvěřiny byly iniciativou
správným směrem, přestože velmi amatérskou.

► Co vás, pane docente, přivedlo do kongregace salesiánů?
Ve farnosti Valašské Meziříčí, odkud pocházím,
působil v 70. letech jako kaplan P. Jan Bittner. Byl
to salesián, což jsem ovšem zpočátku nevěděl.
Tento vzácný skromný kněz si mne získal svou
laskavostí a pochopením pro mé úlety, zejména
v době dospívání. P. Jan Bittner mne postupně
seznamoval s některými spolubratry, kteří organizovali tehdy neveřejné prázdninové akce pro
kluky. Během těchto akcí jsem postupně poznával, že tito sympatičtí kněží patří do velké celosvětové řeholní rodiny salesiánů. Do kongregace
jsem vstoupil ovšem až později, a sice až během
studia teologie.

► Co je podle vás nejpodstatnější pro porozumění významu katecheze v církvi a v našem
životě?
Katecheze znamená službu slova církve za účelem
výchovy křesťanské víry. Účelem katecheze proto
není popularizovat poznatky, které už vytvořily
jednotlivé teologické disciplíny, např. morální
teologie. Katecheze není ani o pouhé aplikaci teologických poznatků na život člověka.

katechizace bez předchozí a doprovodné první
Vzdělávací cyklus o katechetice
evangelizace. Takže vštěpujeme hlavně obsah
Cyklus pořadů o katechetice natočil a zpracoval
víry a povinnosti, aniž bychom především(!)
dávali pocítit radost z poznaného evangelia a ukaredaktor Marek Chvátal v olomouckém studiu
zovali krásu naší víry, a tím
Radim. Novým vzdělávacím
pomáhali probouzet u lidí
cyklem nás bude od
touhu po vztahu s Bohem.
Nalaďte si od října
října 2011 provázet
každé pondělí v 16.00,
Tím se dostávám k tomu,
doc.
Dr.
Ludvík
reprízu v neděli dopoledne v 10.30
co bych katechezi přál:
Dřímal,
Th.D.
celkem
nebo každý čvrtek pět minut
aby Bůh pomohl těm, kdo
v
25
dílech.
po půlnoci.
jsou za ni u nás odpovědní,
Následně připravujeme
i všem těm, kdo se na ní
vydání cyklu v MP3, což
podílejí, k rozvážným i odvážným rozhodnutím směrem k její žádoucí obnově. .
rozšíří naši nabídku vzdělávacích pořadů na CD
(viz nabídka nově vydaných cyklů na straně 19).
Za rozhovor děkuje Marek Chvátal

Katechezi jde o sblížení a posléze ztotožnění
dvou zkušeností: zkušenosti křesťanství, kterou
je myšlena žitá víra církve formovaná v průběhu
dějin živou tradicí, a zkušenosti dnešního člověka
v jeho kultuře. Chcete-li, katecheze je jakýmsi
„místem“, kde se stále znovu hledá a promýšlí
vztah víry a konkrétního života.

► Ke studiu katechetiky jste se dostal až po
roce 1989 na základě rozhodnutí svých představených. Co vás během studia nejvíc překvapilo
a oslovilo?

Kromě toho je autentická katecheze i uváděním
věřícího do Božích tajemství nezměrně přesahujících naše chápání. A tak je katecheze dlouhodobý
a trpělivý výchovný doprovod, který zpravidla
není korunován očividným úspěchem. Náš profesor v Římě říkával: „Blaze katechetovi, který toto
pochopí a učí se vzdávat svého přirozeného práva
vidět výsledky své námahy, aniž by ztrácel chuť.“

V době mého odchodu na postgraduální studium
jsem měl pouhých sedm let zkušeností z pastorace
a ještě méně teoretických základů katechetiky.
Navíc odpovídaly úrovni studia v totalitě. Takže
si dodnes pamatuji, jaké obzory se mi otevíraly
a co jsem prožíval během prvního roku licenciátního studia katechetiky v Římě.
Nejvíce mne oslovovalo to, jak velmi magisterium světové církve sleduje vývoj ve společnosti, že žádá obnovu samotné identity katecheze a v důsledku toho i obnovu katechizace;
že dává přednost katechetické práci s dospělými, že upřednostňuje jiná místa katecheze než
prostředí veřejnoprávní školy atd. V souvislosti
s poznanou změnou identity katecheze jsem pocítil jakousi úlevu.

► Jak vnímáte katechezi v České republice
a co byste jí do budoucna přál?
Zde odkazuji na závěrečný dokument Plenárního sněmu, v němž naše církev oficiálně uznala,
že stav katecheze u nás je, ohleduplně vyjádřeno,
dost neutěšený. Možná to nějak souvisí i s (nevědomým?) předpokladem mnoha katechetů, že
přece když člověk je už od křtu věřící, pak na nás
je hlavně to, abychom z něj „udělali praktikujícího katolíka“. Zastávám přesvědčení, že z takto
zjednodušeného předpokladu nezřídka vychází

Moje úloha kněze a katechety nespočívá ve vykazování a vyžadování „výkonů“. Vzpomínám
si, jaké nároky jsem kdysi kladl i na děti pouze
pokřtěné, na děti z nábožensky vlažných rodin,
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Redakční porada společně s redaktory z regionálních studií

Výběr úryvků z dopisů posluchačů…
Ozývám se z věznice Mírov a chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaše stále živé, oslovující
pořady, a také za modlitby a mše svaté. V tomto prostředí cítím Vaši práci a obětavost „na vinici
Páně“ asi nejvíce.
Jaromír H.
(…) Občas se v noci vzbudím a naladím Proglas. Máte tam pěkné pořady, třeba s dechovkou, nebo
ten folklór jakýkoliv. (…) Těch „Plzeňáků“ byste mohli hrát více, taky si občas s nimi dopisuji. (…)
František S. z Čejkovic
(…) Děkuji Vám za knížku o sv. Restitutě, je moc pěkná. Nemohu Vám moc psát, protože se mně
třepe ruka, ale 90 roků už se blíží, tak co mohu vymýšlet. Musím děkovat Pánu Bohu, jak to je. (…)
Julie Š.
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Madrid 2011– ohlédnutí za Světovými dny mládeže

Mše svatá přinesla v Madridu jasnou oblohu
i papežovo poselství: „Buďte zakořeněni
v Kristu, buďte ale také pevně zakořeněni
v církvi a ve svém společenství, víru nikdo
nemůže prožívat sám“. V přítomnosti tak velkého davu byla tato slova samozřejmá. Kéž by
byla i ve společenstvích, kam se čeští účastníci
dnů mládeže vrátili.
Svatý otec Benedikt XVI. na závěr setkání oznámil místo konání – v roce 2013 se katolická
mládež celého světa setká v brazilském Rio de
Janeiru.

Více než milion mladých z celého světa odpovědělo na pozvání papeže Benedikta XVI. a přijelo
v polovině srpna do Španělska na Světové dny
mládeže. Českých poutníků se zúčastnilo více
jak 3000.

Český program
připravoval
a koordinoval tým
vedený P. Vítem
Zatloukalem.
Na obrázku je
společně s otcem
arcibiskupem
Dominikem Dukou.

Celé akci jsme na vlnách Proglasu i obrazovkách televize Noe poskytli dostatek prostoru
včetně unikátních přenosů, na kterých se podílel
tým 16 pracovníků Tv Noe v čele s P. Leošem
Ryškou, dále Mons. Martin Holík, Luděk Strašák, Kateřina Štěpánková a kolegové ze zpravodajství Proglasu v Brně, P. Marcel Puvák,
Ludmila
Němcová,
Petr Kudela a mnoho
dalších.
Ve vynikající spolupráci zde byli Proglas,
Tv Noe, Signály.cz
a Sekce pro mládež
ČBK.

Luděk Strašák „vysílá“ z Madridu

Za dva roky nashledanou v Rio de Janeiru.

Pavillon de Convenciones – zde se odehrával program českých poutníků.
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Svatý otec se s mladými setkával každý den. Buď při modlitbě křížové cesty ulicemi Madridu, nebo na programu na letecké základně Cuatro Vientos. Modlitební vigilie v sobotu večer byla poznamenána prudkou
bouřkou, která bývá v srpnu v Madridu neobvyklá. Poutníkům ovšem dobrá nálada vydržela a navzdory
dešti a větru i tomu, že zhruba půl hodiny nefungovala technika, se dokázali sjednotit v modlitbě.
7

Pod slunečníkem
magazínu s vůní života
Od letošního září vysíláme magazín Pod
slunečníkem. Zveme vás k setkávání s lidmi,
příběhy, rozmanitými oblastmi a rozměry lidského
života. V měsíci září v magazínu cestujeme.
O svých srdečních cestách Jižní Amerikou
vyprávěl akordeonista Petr Zámečník. Se Zuzanou
Petlanovou, která v našem rádiu zajišťuje vysílání
po technické stránce, jsme se zase podívali do
světa gospelu a na cyklistickém kole projeli poutní
cestu do Santiaga de Compostela.
Karolina Antlová
Když líbají múzy je téma říjnových vydání magazínu
Pod slunečníkem. O divadelním světě a hereckém
novinky v zubní hygieně; o dědičnosti; jak vést
pohledu na život například hovoří ve čtvrtek
děti k hudbě; péče o dětskou pokožku; bezpečné
6. října moderátor
používání internetu atd. – to je tedy to nové kafe…
Proglasu,
herec
A osvědčený nektar? Tím byly
Jan
Novotný.
myšleny staronové tvůrkyně
Magazín Pod
slunečníkem
Biblické ilustrace
pořadu – Irena Kintrová
vysíláme
ve čtvr
i kreslený humor
a
Ivana
Horáková.
http://podslu tek v 9.30
necnikem.pro
najdete v pořadu
Chybět
by
neměla
ani
glas.cz
pište na adre
27. října, kdy
Adriana
Růžičková,
která
su
:
podslunecnik
se
v
našem
em@proglas.
spolu s Ivankou díky
cz
vysílání
setkáte
čerstvým maminkovským
s brněnskou malířkou,
zkušenostem jistě přijde
kreslířkou a karikaturistkou Marií
s postřehy o radostech
Plotěnou. Na listopad připravujeme například
a strastech, které toto krásné i těžké životní období
setkání s muzikálem Tarsan, projektem, který
provázejí.
s přáteli vytvořil Luděk Strašák, redaktor Proglasu,
Těšit se můžete na obvyklých padesát pět minut
doktor biofyziky, ale především muž mnoha zájmů.
v úterý od půl desáté dopoledne. Kromě toho
bychom se rády s vámi posluchačkami (a také
Magazín Pod slunečníkem vysíláme živě každý
s posluchači, protože se do pořadu občas zapojují
čtvrtek dopoledne od 9. hodiny a 30. minuty.
i mužské části rodin) setkávaly také prostřednicNa společná setkání Pod slunečníkem se těší
tvím webových stránek, což bravurně zvládala
a naplněné dny přeje
odcházející Karolina Antlová. Zatím se to od ní
Karolina Antlová
musíme pracně doučovat, ale možná nakonec přijdeme i na něco nového. Internetu si ceníme pro
Nové koště
možnost vzájemně se s vámi poznávat a navštěvovat, ať jste odkudkoliv.
Kamarádi, KAFE nový, rovnou z MLÝnku,
prosím, a k tomu osvědčený NEKtar!

aminky
(nejen) pro m
Kafemlýnek
30
v úterý v 9.
cz
nek.proglas.
ka
http:// femly
su:
pište na adre
las.cz
og
pr
k@
ne
kafemly

Toto je drobný pokus o namáhání mozkových
závitů, prosím! No já vím, že to není žádné
sudoku ani křížovka, ale jako oznámení o změně
by to šlo, ne? Skutečně. Pořad pro maminky
s dětmi „Kafemlýnek“ by měl dostat novou náplň
v podobě nových témat typu – školka v lese;
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Karolína odchází, aby hovořila „Pod slunečníkem“
se svými hosty, tedy předává pomyslné kormidlo
Ireně Kintrové. No a vám nezbývá než doufat, že
ten nový nástroj dobře pomete, až nám bude odsýpat kafe z mlýnku jedna radost!
Irena Kintrová

Ivana Horáková, Adriana Růžičková, Irena Kintrová

Hedvika – Ostrava
Ostravské studio Proglasu má za sebou další
úspěšné období. Takřka generální opravou prošla
naše redakční místnost v přízemí budovy Telepace
na Kostelním náměstí. Zkraje roku jsme se dočkali
výměny dřevěného, na mnoha místech již ztrouchnivělého okna za nové, plastové. Nyní už můžeme
větrat bez obav, že by nám okno i s rámem mohlo
vypadnout na ulici.
V průběhu měsíce května pak pokryl podlahu
redakce nový koberec, světle vymalované zdi
i strop září čistotou a na psacích stolech nám při
práci svítí nové lampičky. Pokud se rozhodnete
nás navštívit, kabát či sako vám pověsíme na nový věšák, případně na
ramínko do šatní skříňky. V takovémto prostředí se nám jistě bude
dařit odvádět mnohem kvalitnější
práci.
Studio ve druhém poschodí
Telepace doznalo také určitých změn. V režii používáme od
června nový mixážní pult. Původní,
více než 15 let starý, už dosloužil…
9

Větší obrazovka monitoru pak usnadňuje čtení
e-mailů a SMS zpráv při živém vysílání Nočních
linek a výborně slouží i při natáčení Pozvánek –
nyní už nemusíme texty tisknout, ušetříme tak
nejen spoustu papíru, ale i poměrně drahou barvu
do tiskárny.
Ve vysílání Proglasu můžete ze studia Hedvika
pravidelně poslouchat pořady z ostravského regionu. Každou třetí neděli v měsíci živé vysílání
Modlitby rodin, jedenkrát za sedm týdnů pak vysíláme živě Noční linku, která bývá koncipována
buďto jako právnická poradna s doktorem P. Liborem Botkem nebo jako klasický kontaktní pořad
se zajímavými hosty. Před loňskými Vánocemi to
byl například biskup František Václav Lobkowicz,
v lednu pak hned dva ředitelé ostravské Charity;
na jaře odpovídala na dotazy vás, posluchačů,
misionářka z Ugandy, doktorka Veronika Jakubčiaková. Každé pondělí se můžete nejen s námi,
ale také s pracovníky Telepace a Televize Noe
pomodlit v pravé poledne Anděl Páně. V postní
době živě vysíláme pobožnosti Křížových cest.
Do programové nabídky Proglasu občas přispíváme přípravou 45minutové relace Všimli jsme
si. Takřka denně vás upozorňujeme v Pozvánkách
na zajímavé regionální akce a v neposlední řadě
se staly přímo neodmyslitelnou součástí naší práce
příspěvky pro brněnskou zpravodajskou redakci.
Samozřejmostí jsou i nezbytné Myšlenky na den
a krátké zprávičky „pro děti a o dětech“ v ranních
Zíváčcích.
Když už hovoříme o dětech, je třeba zmínit, že
úplně poprvé v historii Proglasu proběhlo z našeho
studia i živé vysílání nedělního biblického kvízu
pro děti – Proglaso. Byli bychom velmi rádi,
kdyby se tato relace mohla vysílat z Ostravy
častěji. Jejími moderátory by mohli být vítězové
a případně i finalisté tolik oblíbené „dlouhodobé
soutěže“. Drtivá většina jich totiž pochází právě
z ostravského regionu.
Za rok, v září 2012, oslaví
studio Hedvika již 15. narozeniny. Těšíme se, že spolu
s vámi, posluchači, budeme
mít příležitost poděkovat za
uplynulé roky činnosti a společně budeme moci poprosit
našeho dobrého Boha o požehnání
do dalších let.
Antonín Žolnerčík

Brno 107,5

l

České Budějovice 92,3

l

Ještěd 97,9

l

Nové Hrady 107,5

▼ pondělí až pátek ▼
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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/TWR (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/TWR
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 1. září 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

Příbram 96,0

▼ 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/TWR (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 – Pod slunečníkem
pá – Duchovní vzdělávací pořad
po – Komentář týdne (R)
pá – Knihovnička Proglasu (R)
Informace o pořadech
Vonička
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
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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

l

l
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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 20). DAB v Praze, Příbrami
a Brně. 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

Jedlíci z přesvědčení

Ale pozor: ti opravdu bohatí mezi námi většinou
tloustnutí nepřipustí, neboť – ač třeba původně
labužníci – investují do krásných postav nejen
v mučírnách exkluzivně vybavených posiloven,
ale též bedlivým hlídáním své stravy. Některým ji
odborníci navrhnou na míru, jiní se krmí pomocí
všelijakých sytících tobolek a emulzí za děsné
peníze a ještě jiní navštěvují vybrané restauranty
a živí se cizokrajnou či moderní potravou často
rafinovaného a nevšedního složení, z níž se nepřibírá.
Hnána zvědavostí zkoumala jsem opakovaně nejrůznější recepty i návody a zjišťuji, že takový
štíhlý nabob ve skutečnosti musí i v hospodě prožívat své martyrium. Pod tlakem slavných hoteliérů a jídelních lístků se totiž v těch opravdu
známých luxusních vývařovnách musejí nebozí
boháči živit všelijakými amarouny z mořských
řas, chaluhami z vařeného listového špenátu,
malými i většími mořskými tvory (z nichž někteří
na ně přátelsky mrkají), plněnými šneky, roztodivnou trávou vydávanou za salát a jinou exotickou
krmí. Při jídle na ně dohlížejí pluky informovaných číšníků!
Přátelé, opravdu nevím, co je lepší: být chudý
a při těle, či bohatý, štíhlý a hladový? Jíst, či nejíst
– toť otázka dnešní doby, ovšem pouze v některých zemích. Naši předkové, není tomu příliš
dávno, smýšleli takto jednoduše: „Otče náš, chléb
náš vezdejší dej nám dnes!“
Takto se modlíme i v Proglasu. Nechcete se
přidat?
Marie Blažková

V jednom zábavném časopisu jsem nedávno objevila dvoudílný komiks, nazvaný Evoluce: na
prvním obrázku klečí hubení jeskynní lidé a klanějí se před kyprou Věstonickou Venuší. Na
druhém se naši vypasení současníci plazí a koří
před vyzáblou modelkou.
Můj švagr říkává: „Komu není líno pojíst, náhle
nevychrtne!“ Má pravdu: nejsme lenošní nacpat
se, a proto málokdo z mých známých v posledních
letech zhubl. Málokdo – včetně mne – si udržel
svou původní váhu z mladých let a skoro nikdo
se už nestravuje střídmě po vzoru našich babiček, které zažily dvě války a dovedly v kuchyni
vykouzlit zázraky z mála (a dožívaly se vysokého
věku). Procházím se po městě a vidím, že například u McDonaldů mají plno. Přátelé, přítelkyně
i milenci si rádi posedí u dvojitého hamburgeru,
maminky dopřejí dětem koktejlek a hranolky
a někdo se staví aspoň na zmrzlinu. V běžných
pohostinstvích servírují nyní na
obrovských talířích porce,
které se nedají sníst (a skoro
ani zaplatit). Televize se
předhánějí v pořadech
o vaření, muži se
sápou do kuchyně,
slavní
lidé
a hlavně vysloužilé herečky píší
kuchařky. Národ
kyne…

Výběr úryvků z dopisů posluchačů…
U nás ve Wormsu se modlíme (s Vámi) Anděl Páně se sestrou Ludmilou (…) a jáhnem Josefem Jonášem, který nám v dómu hrává na varhany a je to můj biřmovací kmotr. Musím přiznat, že jsme všichni
trochu naměkko, když se sejdeme a ještě máme tu možnost se s Vámi česky modlit! (…) Prosím za
přímluvu i za nás zde a všechny, kteří Vás mohou poslouchat i mimo Českou republiku.
Helena H. z Wormsu
Jsem členkou Klubu Radia Proglas už víc než deset let (…). Jsem ráda, že mohu poslouchat večerní
modlitbu a také mše svaté. Sama nemohu dojít v neděli na mši svatou, jen když mě zavezou (…).
Máme blízko Svatý Kopeček, v mladých letech jsem tam na poutní známé místo chodívala, teď se
mohu na tu krásu jen dívat z dálky (…). Když Vám píši, nemohu nevzpomenout na líbezný hlas velmi
mladé Terezie Stoszkové a milý a příjemný hlas pana Dušana Baura. (…)
Marie C. z Olomouce
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Z Deníčku Radka Habáně

a že chtěl mít aspoň na jeden den
v baráku klid, proto namíchal nějaké
kopřivy, bodláky a šťovík, speciální
čaj pak pěkně zabalil a podstrčil své
ženě. Ta, když viděla krásnou krabičku, nelenila a čaj poslala svým
oblíbeným moderátorům do Proglasu. A neštěstí bylo hotové. Pan
Josef má teď doma hotové peklo,
že přiotrávil její miláčky. Ještě že prý
neztratil hlas pan Habáň, jinak by se
musel pan Josef z baráku vystěhovat. To
byla skoro doslovná citace viníka, můj milý
Deníčku.
Čaj naštěstí fungoval jen 24 hodin a pan Josef se
nabídl, že nám pošle recept. Jak se ukázalo, nejeden posluchač o něho projevil zájem… To všechno
se prosím, Deníčku, stalo 1. dubna!
PS: Můj Deníčku, no komedie. Dělám si pořád
z někoho legraci a do týdne jsem ztratil hlas pro
změnu já. A to tak, že doopravdy. A to jsem celý já.

1. dubna 2009

Můj milý Deníčku, Proglas dnes
zažil šokující katastrofu! Zčistajasna
ztratilo 11 ze 13 moderátorů hlas!
Hádáš správně, Deníčku, já ne. (Tou
druhou byla kolegyně Terezka.)
A tak jsme se už od pěti ráno jali
celou situaci zachraňovat společnými silami. Posluchače jsme chlácholili, že se jim pan Dušánek, paní
Magdička a další moderátoři jistě vrátí… Jejich
sípání a chrapot tomu ovšem vůbec nenasvědčovaly, ba právě naopak.
Jak se posléze ukázalo, totální ztrátu hlasu způsobil neznámý čaj, který moderátoři popíjeli na své
včerejší poradě. Díky Bohu, že já a Terezka jsme
na ní chyběli.
Naše síly byly samozřejmě omezené, a tak jsme za
mikrofon brali každého, kdo nám přišel pod ruku.
Chvíli moderovala sekretářka Anička, lidové písničky uváděl technik Miloš
(bývalý rocker, který to
Knižně vyšly
musel vzít jako sebezápor)
proglasové zážitky
moderátora Radka Habáně:
a zprávy dokonce četl pan
Můj milý Deníček, aneb
ředitel. Situace se nelepšila,
Historie Radia Proglas
takže jsme nakonec za mikv Deníčku.
rofonem strávili 24 hodin.
Cena: 98 Kč
Někdy kolem půl dvanácté
v knihkupectví Cesta v Brně,
v noci bylo konečně odhapro členy Klubu za 88 Kč.
leno tajemství této proZakoupíte v e-shopu
glasácké tragédie. Volal
na www.proglas.cz
totiž jistý pan Josef z jižní
nebo osobně
Moravy, který se ke všemu
v Proglasu na adrese:
přiznal. Jeho žena prý pořád
Barvičova 85, 60200 Brno.
mele pantem, hubu nezavře,

Radek Habáň

Můj život se jistě chýlí ke konci, bude mi 98 roků. Řadu let sleduji Proglas a velice mně pomáhá
unést tíhu života. Sama si celkem nic neudělám a ve všem jsem odkázaná na službu druhých. V takovém případě je potřeba mít nějakou útěchu a radu. (…) Chci zdůraznit, že Proglas ulehčuje mnohým
lidem život a snadněji nesou těžký kříž. Pomáhá víc poznat Pána Boha a vytrvat ve víře. (…) Mám
velice ráda vaše programy; jsou krásné a velmi potřebné. Ráda bych Vám poděkovala, ale nějak to
lépe nedokážu. Jistě mi uvěříte, že Proglas je v dnešní době úplný zázrak. Bohu díky.
Marie L. z Velehradu
Z dopisů vybrala a redakčně upravila Hana Svanovská
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Radimovo okénko

tomu, že na druhém konci
mikrofonu, co stojí na
stole přede mnou, někdo
opravdu je.

Často se svých hostů
v rozhovorech ptám,
čím chtěli být jako
malé děti. Zajímá mě
to. Špičkový flétnista
toužil stát se řidičem
autobusů, protože tuto
profesi vykonával jeho tatínek. Církevní hodnostář si přál
odmalička být knězem a hrával
si s kouskem chleba a knížkou na
mši svatou.
Já jsem chtěla být učitelkou, po
mamince. A vlastně jsem, protože
mimo práci v Proglasu také učím.
Vzpomínám si ale, že jako opravdu malá,
asi po nějakém úspěchu v recitační soutěži, jsem
chtěla „mluvit do rádia“. Ani jsem nevěděla, jak
se takové povolání jmenuje – a jsouc z okresního
města připadl mi nakonec můj plán stejně utopický, jako když spolužáci chtěli být kosmonauty.
A vidíte. Letos v září je to deset let, co jsem přišla
do Proglasu. Nejprve na praxi do brněnské hudební
redakce, před sedmi lety do olomouckého studia
Radim. Vážím si toho, protože pokud vím, nikdo
z mých spolužáků se kosmonautem nikdy nestal.
Když vycházím ze studia, občas si nevěřícně uvědomím: Vždyť já jsem mluvila do rádia! Nedávno
jsem někam telefonovala, měli tam puštěné rádio
a z něj se zrovna ozýval můj hlas. Musím říci, že
to adresátku mého telefonátu pěkně zmátlo… Pracuji se slovem – můžu slovem potěšit, ale i ublížit. Cítím zodpovědnost. Baví mě pracovat jen
s hlasem a jeho intonací. Podporuje to fantazii.
Prostě mám svou práci ráda.
Pokud vím, mí olomoučtí kolegové Jarda Topinka
a Marek Chvátal to mají podobně – jsme šťastní
lidé, když můžeme mít takovou profesi, která
nás baví, obohacuje, naplňuje a zároveň je naším
koníčkem.
Těší nás, když reagujete na naše pořady, ať už telefonicky nebo e-mailem. Jsou dny, kdy je člověk
celý den ve studiu sám – a nebývá snadné uvěřit

Zveme vás do naší sekce
webových stránek Proglasu:
proglas.cz/olomoucke-studio-radim.html
Budete-li chtít k nám přijít osobně, předem se
s námi domluvte (e-mail: radim@proglas.cz,
tel.: 585 220 668).
Přeji vám radostné dny – a buďte dobře
naladěni!
Radka Rozkovcová
studio Radim Olomouc

Papua do vaší knihovny
Brněnské nakladatelství Cesta vydalo jako
knižní publikaci další z cestovních deníků
z misijních výprav do zámoří – Papuánskou
Velkou noc.
V případě, že jste nestihli na začátku prázdnin
sledovat reprízu Čtení na pokračování a rádi
byste si papuánské putování připomněli, můžete
si knihu objednat i prostřednictvím e-shopu na
internetových stránkách Proglasu. Tam je k mání
i loňský deník Za misionáři Amazonie.
Jako autor mohu ujistit, že úprava textů pro knižní
vydání přinesla příjemné vzpomínání na tři roky
vzdálený pobyt v oceánském státu Papua-Nová
Guinea, který vyvrcholil oslavou Velikonoc. Při
výběru fotografií tvořících obrazovou přílohu
publikace znovu ožívala setkání s misionáři,
kteří na pacifických ostrovech hlásají Boží slovo
a slouží obyvatelům, pro něž budují a provozují
školy či nemocnice. Také se před očima
opět vynořil blankyt Tichého oceánu, zeleň
štíhlých palem i výrazných listů banánovníků
a pochopitelně také jícen kouřící sopky Tavurvur.
Vydání knihy plní účel výpravy, který vytyčil
její organizátor, národní ředitel Papežských
misijních děl v ČR P. Jiří Šlégr: Vše, co jsme
14

a pozorností sledují dění v kostele, slyšet
v Oceánii zaznamenali, předložit naší veřejnosti
vroucí zpěv, vidět krásu přírody. Přál bych vám
jako doklad o potřebnosti tamních misií a výzvu
zažít osobní zkušenost s tím, jak jsou mnozí
k jejich podpoře. Kromě našeho Čtení na
domorodí obyvatelé i přes svoji velkou chudobu
pokračování už zemi v jižním Pacifiku představil
krásní a šťastní,“ napsal v předmluvě knihy
například misijní kalendář či filmový dokument
Papuánská Velká noc ředitel
Malana Papua. Diváci TV Noe mohli
Noe P. Leoš Ryška, který byl
ve dnech velikonočního tridua
v roce 2008 kameramanem
sledovat, jak Zelený čtvrtek,
A
K
IN
NOV
c
no
á
výpravy. „Mám velkou
Velký pátek či noční slavnost
lk
Ve
ká
Papuáns
k
radost, že pro přiblížení této
Zmrtvýchvstání Páně proní
de
ní
ov
st
ce
a
vzdálené země kromě filmu
žívají papuánští obyvatelé.
Filipa Breindl
a fotografií vznikla i tato
„Byly chvíle, kdy jsem za
kniha. Věřím, že vás nejen poučí
hledáčkem kamery prožíval
a povede k zamyšlení, ale také povzbudí
dojetí. Kdy jsem se nechal
a pobaví,“ popřál čtenářům otec Leoš a k jeho
strhnout rytmem, hudbou a tancem, který
slovům se připojuje autor knihy Papuánská Velká
vyjadřoval oslavu Stvořitele. Přál bych každému
noc –
prožít sedmihodinové obřady Velkého pátku,
dívat se do očí malých dětí, které s napětím
Filip Breindl

CD pro členy Klubu přátel Radia Proglas za 80 Kč,
pro ostatní za 100 Kč.
Cestovní deník Papuánská Velká noc
je pro členy za 120 Kč a za 149 Kč pro ostatní.
K objednání v e-shopu na webu:
www.proglas.cz nebo na adrese:
Radio Proglas, Barvičova 85, 602 00 Brno
Objednat můžete i na adrese: Papežská misijní díla,
543 51 Špindlerův Mlýn 33.
Komplet knihu a CD
si můžete objednat
za 150 Kč,
pro členy Klubu
přátel Radia Proglas
za 120 Kč.
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Digitální vysílání DVB-T nyní
už celoplošně!

(příjem pouze do rychlosti asi 50 km/h).
Proglas se v minulosti zúčastnil několika
experimentálních DAB vysílání: na jaře 2008
v Plzni, na podzim téhož roku v Praze a v létě 2010
v Příbrami. Od 1. dubna 2011 funguje řádné
vysílání v Praze a Příbrami:

Na konci července byly spuštěny poslední hlavní
vysílače DVB-T multiplexu 3: Jeseník-Praděd a
Zlín-Tlustá hora. Oproti předchozímu plánu byly
také spuštěny vysílače Liberec-Ještěd, PardubiceKrásné, Znojmo-Kraví hora, Karlovy Vary-Tři
kříže. Takto bylo dosaženo 94% pokrytí naší
republiky tímto signálem přenášejícím Proglas.

V době, kdy čtete tyto řádky, jsou již spuštěny
další dva DAB vysílače pro Brno a Ostravsko
(srpen a září 2011).

Při nákupu přijímače jinde
buďte velmi obezřetní!
Musí umět příjem L-bandu a
DAB+, jinak na něj současné
vysílání nechytíte. Může
se jednat dokonce o stejné
typové označení, ale pokud
výslovně nemá uveden L-band a DAB+, pak tyto
pravděpodobně neumí a nekupujte jej.

Stejně jako v případě minulých experimentálních,
i nynějším provozovatelem řádného vysílání
je příbramská společnost TELEKO. Kromě
Proglasu tímto způsobem zachytíte ještě šest
programů Českého rozhlasu.

V současné době je v naší republice v provozu
vysílání DAB pouze v L-bandu. Výhodnější jak
pro provozovatele (nižší pořizovací náklady,
vyšší energetická účinnost – čili menší celková
spotřeba elektřiny), tak pro posluchače (širší

Přijímače britského výrobce Pure si můžete
objednat v e-shopu pureradio.cz nebo
v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu,
Vinohradská 12, Praha 2.

Poslední rozhovor

► Praha-Strahov, 2 500 W, kanál LA,
► Příbram, 400 W, kanál LA.

DAB – pozemní digitální
rozhlasové vysílání
Nástupcem klasického analogového vysílání na
VKV je systém DAB (Digital Audio Broadcasting).
Existují dvě varianty, které se liší použitým
kódováním zvuku, a tím i počtem možných
programů, které lze v DAB multiplexu přenášet:
► DAB – starší, kódování pouze MPEG Audio
Layer 2, kolem 10 programů,
► DAB+ – rozšířen o kódování AAC+, kolem
30 programů.

Všechny nabízené modely mají českou
lokalizaci – příjem L-pásma, DAB+. Všechny
umí rovněž přijímat i stávající analogové vysílání.
Citlivost pro DAB i FM příjem je nadprůměrná.
Některé modely umožňují i příjem internetového
vysílání, takže rázem získáte možnost příjmu
stovek stanic z celého světa. Cena je nyní relativně
vysoká, ale je to dáno tím, že tento způsob vysílání
v naší republice teprve začíná. Doporučujeme
zejména přijímače One Mini a One Mi, které stojí
méně než 2000 Kč, což je řádově cena kvalitního
přijímače pouze analogového vysílání.
K přijímačům lze objednat
i dobíjecí akumulátory
(800 Kč), které vám zajistí
poslech po více než 10 hodin.
Standardním příslušenstvím
je napáječ ze sítě, případný
akumulátor se dobíjí uvnitř
přijímače. Protože tyto
modely mají výbornou
citlivost a selektivitu také
pro
příjem
stávajícího
analogového FM vysílání

Systém DAB (obecně se obě varianty DAB
i DAB+ označují DAB) může vysílat ve dvou
pásmech:
► L-pásmo: kolem 1 500 MHz, 23 kanálů,
► III. pásmo: kolem 200 MHz, 16 kanálů.
DAB, stejně jako DVB-T v případě televizního
vysílání, přináší úsporu nákladů na vysílání oproti
analogovému – na jednom kmitočtu je přenášeno
několik programů (multiplex).
Také lze přenášet zvuk ve vyšší
kvalitě – bez šumu a rušení.
Obdobně jako v případě DVB-T
buď máte příjem perfektní, nebo
žádný. Přechod mezi těmito dvěma
stavy je poměrně ostrý a projeví
se jako bublání a koktání. DAB
je koncipován jako náhrada
stávajícího analogového vysílání,
takže umožňuje příjem i v rychle
jedoucích objektech (auto, vlak…),
což je výhoda oproti DVB-T příjmu
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(i se zobrazením RDS), vyplatí se
jejich pořízení i vám, kteří chcete
koupit nový radiopřijímač, a
digitální DAB vysílání u vás
ještě není k dispozici.

Po roce 1989 jen málokdo z občanů Československa nevěděl, kdo je to Oto Mádr (15. února 1917,
Praha – 27. února 2011, Praha). Jedni ho vnímali
jako katolického kněze, jiní spíše jako politického
vězně. Bodejť, vždyť v jednom z prvních monstrprocesů padesátých let tak tak unikl rozsudku
smrti a byl odsouzen „pouze“ na doživotí. Svou
statečností si získal obdiv a lásku všech (až na
některé výjimky), kteří ho znali.
Moje první setkání s ním bylo neplánované.
Setkali jsme se na semináři v senátě, který se
zabýval zákonem o registrovaném partnerství.
Seděli jsme vedle sebe a trochu jsme si povídali. Když vystoupil jeden homosexuál a začal se
ohánět křesťanstvím a přesvědčovat nás, že registrované partnerství je určitě vůle Boží, omluvil
jsem se otci Mádrovi, že to už nemíním poslouchat a že už raději půjdu. „Chápu,“ řekl mi, když
jsme se loučili.
Později jsem tento zážitek vyprávěl v redakci
Proglasu a tehdejší šéfredaktorka Marie Blažková
mi řekla, abych s ním něco natočil. Jiní mě zase
odrazovali, že otec Mádr se vyjádřil, že už neposkytne žádný rozhovor médiím. Nedalo mi to a
zavolal jsem mu. Od našeho setkání uplynuly dva

výběr přijímačů, nižší cena) je použití III.
pásma. Ale u nás je v tomto pásmu
ještě v provozu několik
vysílačů analogové televize.
Po skončení digitalizace
televizního
vysílání
(pravděpodobně
až
po
30. červnu 2012) bude toto
pásmo otevřeno pro vysílání
DAB.
Všechny
DAB
přijímače
automaticky
příjem ve III. pásmu
mají, proto vám přijímač
bude sloužit, i když vysílání přejde do tohoto
pásma.
Přechod na digitální rozhlasové vysílání je běh
na dlouhou trať, ale je to zatím jediný způsob,
jak levně (jak pro vysílatele, tak i posluchače)
a kvalitně pokrýt signálem Proglasu celou naši
republiku.
Vladimír Kintr

rev. Jaroslav Kratka a P. Oto Mádr
týdny – chvíli mlčel a potom se zeptal: „Nejste vy
ten luterán?“
Když jsem mu to potvrdil, odpověděl: „Tak
dobře.“
Mnozí z vás si určitě vzpomenou na pořad Křesťan a svět, který byl opravdu posledním zaznamenaným rozhovorem s tímto statečným a přitom
neuvěřitelně skromným Božím mužem.
Po natáčení jsem se zeptal, jestli bych ho někdy
mohl navštívit soukromě. „Samozřejmě a příště
si potykáme,“ odpověděl. Když jsme se asi po
měsíci potkali v redakci Teologických textů, začal
hned od slíbeného tykání. Velmi jsem se zdráhal,
ale on na tom trval a já tenkrát ani netušil, jakým
Božím darem bude pro můj život.
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Věková struktura členů je vidět v sestaveném
grafu ve stromě života – viz obrázek:

Naše přátelství mělo několik rozměrů. Především
to bylo jeho duchovní vedení. Mohl jsem za ním
přijít kdykoliv a s čímkoliv, mohl jsem se mu
bez ostychu otevřít a nemusel jsem mít obavy, že
nenajdu pochopení. Jeho široký rozhled rozšiřoval i můj duchovní horizont. V mnohém mi připomínal mého otce, s kterým si byli podobní věkem,
povahou a dokonce i vzhledem. Byl to však také
můj drahý bratr v Kristu, samozřejmě ve všem
dobrém mě převyšující. Jsem přesvědčený, že
jeho vize ekumenických vztahů byla nadčasová.
Na jednom setkání s evangelíky řekl: „Ekumenický problém byl dlouho neřešený, protože jsme
si s tím, ani vy, ani my, nevěděli rady. Když se
scházíme na základě toho, že se chceme k sobě
chovat lidsky, že chceme být vůči sobě dobří, že
se snažíme vzájemně se pochopit a vycházet si
vstříc, k tomu nám vystačí čistě lidská rovina. To
dokážou i nevěřící, nebo dokonce lupiči ve své
partě. Ekumenické vztahy nemohou být postavené na dohodě, ale na pravdě.“
Pro otce Mádra byl pravdou Ježíš Kristus, kterému se odevzdal, jemu sloužil, pro něho trpěl
a byl připravený pro něj také zemřít. Bůh nám jej
přesto ponechal 94 let. Bohu díky za něj a jemu
díky za to, že nás o Ježíši nejenom učil, ale svým
životem nám Ježíše přibližoval.
rev. Jaroslav Kratka

Nová CD v e-shopu Proglasu
Proglas vydal další tři vzdělávací cykly na CD v MP3:
► CÍRKEVNÍ DĚJINY v zrcadle času
autor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
► KANONICKÉ PRÁVO v životě církve
autor: P. Mgr. Libor Botek, Th.D.
► KONCILNÍ DOKUMENTY po 40 letech
autor: redaktor Proglasu Mgr. Filip Breindl, Th.D.

Jeho koruna napovídá, že jde o strom s výrazným
růstem jedné poloviny koruny (jeden z výkladů je,
že muži se v přiměřeném věku – 30 let – rozhodnou podporovat dobrou věc a ve stejné, neztenčené míře v tom pokračují po zbytek života, ženy
začínají se svými aktivitami v nové síle ve věku
55–60 let – poté, co je již tolik nepotřebuje rodina
– a pokračují se zvýšenou mírou, dokud jim síly
stačí).
Jednou z nadějí pro další růst stromu Radia Proglas je podpora tohoto soukromého média i posluchači-nečleny, jejichž počet a ocenění vysílání
Radia Proglas také mírně roste, jak vidíme na
následujícím grafu:

Klub
Pro členy Klubu přátel Radia Proglas platí,
že se nenechávají odradit špatnou situací ve
společnosti, finanční krizí, veřejným míněním či módními trendy – že zkrátka, když už
se pro něco rozhodnou, vytrvají. Přesto se v
poslední době zvyšuje i počet osob odcházejících z Klubu. Jedním důvodem je osobní či
zdravotní situace dotyčných – to jsou však
čísla do deseti – hlavní příčinou je ale vysoký
věk členů a úmrtí (před 15 lety počty zemřelých členů a KaPrů dosahovaly desítek – 30,
v roce 2010 stovek – 402).
Přesto celkový počet členů Klubu stále,
v posledních letech mírně, roste. V roce 1996
dosáhl Klub čísla 5 tisíc členů, v roce 1998
10 tisíc, v roce 2000 jsme uvítali 15 000. členku
Klubu, v roce 2005 překročil počet členů číslo 20
tisíc (kdy uvítáme 25 000. člena při dnešním počtu
22 315?).

CD za 100 Kč,
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,
možný i osobní odběr.

Webové stránky Proglasu v novém kabátku
Po čtyřech letech fungování našich stávajících internetových stránek jsme se rozhodli pro
změnu jejich kabátku.
Práce probíhaly současně
s přípravou tohoto podzimního zpravodaje a do
jeho uzávěrky nebyly dokončeny. V době, kdy čtete tyto řádky, jsou však vylepšené internetové stránky
Proglasu již funkční nebo je zprovozníme v nejbližší době.
Podívejte se na naši internetovou adresu a posuďte sami.

www.proglas.cz

Kalendář na rok 2012
Prodej kalendáře na rok 2012 byl zahájen v sobotu
4. června 2011 na pouti na Svatém Hostýně. Autorem textů
na stránkách nového kalendáře je P. Zbigniew Czendlik.
Zakoupit si jej můžete u nás v rádiu, v e-shopu nebo si
o něj můžete napsat na adresu:
Zkrátka velmi důležité je zvolit si cestu a pak
vytrvat. Kéž se to nám, pracovníkům rádia, i vám,
posluchačům, s Boží pomocí daří!
Jana Juránková
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Nakladatelství křesťanské literatury Cesta,
náměstí Republiky 5,
614 00 Brno.
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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; Č.eské Budějovice 92,3; Ještěd 97,9;
Nové Hrady 107,5; Písek 89,5; Praděd 93,3;
Příbram 96,0; Svatý Hostýn 90,6; Tábor 88,7;
Třebíč 96,4; Uherský Brod 105,7; Valašské Klobouky 104,2; Velké Meziříčí 100,6;
Znojmo 107,2; Žďár nad Sázavou 104,0.

Digitálně:

V DVB-T téměř celé území Česka. DAB v Praze,
Příbrami, Brně a Ostravě. Satelit Astra 3A: DVB-S
celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.

Vysílače Proglasu – ladíme k vám, ladíte k nám

NOVĚ vysílání DAB v pásmu L
v Praze a Příbrami, od srpna v Brně, následuje Ostrava
(více čtěte na straně 16 a 17)

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas.
Toto číslo vyšlo v září 2011. Redakční rada: Marie Blažková, Martin Holík, Helena Horáková, Pavel Mikšů; fotografie: Pavel Šaněk, Pavel Mikšů a další; ilustrace: Irena Kintrová; grafická úprava a sazba: Helena Horáková.

