
Pořádný zákon? Na pořádný materiál!
Bůh napsal na desky zákona to, co lidé nedokázali 
číst ve svých srdcích, píše svatý Augustin. 
C. S. Lewis, velký irský spisovatel a duchovní 
velikán dvacátého století, k tomu poznamenává: 
„Základní řád vyslovený v Desateru platí ne 
proto, že je zastoupen a uznáván všude na světě, 
nýbrž opačně – nachází uznání u tolika národů 
a náboženství proto, že je správný a pravdivý.“
Stejně je to záhada, jak my lidé stejně vnímáme 
podvod, vraždu, nelásku. 
Protože nám, lidem Nové smlouvy, Bůh Otec 
zásluhou Boha Syna a působením Boha Ducha 
svatého vyměnil srdce kamenné za srdce cítící, 
tedy schopné soucitu, jsme už napořád vázáni 
DOBREM. K dobru se dotahovat, o dobro 
usilovat, dobro podporovat, dobro žít. 
A co s tou naší společností hříšníků – mezi něž 
se počítáme samozřejmě i my sami – podvodníků, 
tunelářů, opuštěných rodičů, týraných dětí, 
nesezdaných dvojic...? 
Je mi líto, že musím zdůraznit jedinou účinnou 
metodu, jak povědomí o Božím daru řádu 
věcí ve společnosti ztvrdlých, okoralých srdcí 
udržovat při životě: Jednoduše my sami musíme 
neochvějně zůstávat na správných zásadách, 
vytrvávat ve správných předsevzetích, i když se 
zdá, že se, přinejmenším krátkodobě, nevyplatí. 
Slovy apoštola Pavla: A vy, bratři, nenechávejte 
se od dobrých skutků odradit 
únavou. Mezi sebou bychom 
řekli: Nenechejme se otrávit, 
milí! 
Proč je mi to líto? Protože je to 
pracné a zdánlivě neefektivní. 
Znamená to stále předvídat, 
přemýšlet, vymýšlet, přicházet 
s řešením ještě dřív, než 
se konflikt nebo zlé dílo rozšíří.

Příkladem takového jednání nám může být i sám 
velikán Jára Cimrman; zdá se mi, že alespoň 
v tomto ohledu byl příkladným katolíkem:
Víte, kdo je vynálezcem telefonu? No jistě, 
odpovíte mi, přece Američan skotského původu, 
pan Alexander Bell, v roce 1876. No, a víte, 
co nastalo, když po dokončení slavnostně zapojil 
poprvé svůj zázračný hovořící přístroj? Zjistil, že 
už má tři zmeškané hovory – od Járy Cimrmana! 
Pořádným materiálem na pořádné zákony, jak 
píši v podtitulu, je tedy – naše srdce. Tak, tak.

A vyústění Desatera je naplněno 
v Horském kázání. Čtěme je, 
promýšlejme, ať je Kristus naší 
radostí.
Požehnané dny kousku Velikonoc, 
doby Svatého Ducha i dobré dny léta 
a dovolených přeje a neutuchající 
chuť k dobru vyprošuje

Mons. Martin Holík
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Naše srdce

ŘečŘeč

ŘŘeč je líbezná,eč je líbezná,
hraje si na schovávanouhraje si na schovávanou
s tichem,s tichem,
může laskat a hladit,může laskat a hladit,
je-li prostoupena láskouje-li prostoupena láskou
stačí několik slov,stačí několik slov,
aby ses potěšil,aby ses potěšil,
také i pouhý zvuk,také i pouhý zvuk,
když nerozumíškdyž nerozumíš
může být hudbou andělskou,může být hudbou andělskou,
dejte pozor, aby byladejte pozor, aby byla

Anastáz OpasekAnastáz Opasek



Jan Strašák

Michael Kolařík s maminkou Lenkou

Zuzana Machynková
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► Teď se trošku pochlubme: 
Počátkem prosince Proglas 
opět uspěl v soutěži, kterou pro 
tvůrce rozhlasových pořadů 
vyhlašuje Vládní výbor pro 
zdravotně postižené občany. 
V konkurenci 18 počinů zví-
tězil pořad Antonína Žolner-
číka Evropské dny Handicapu 
v Ostravě, čestné uznání zís-
kala Radka Rozkovcová 
s pořadem Balet Globa aneb 
Když vozíčkáři tančí. Radost 

jsme měli všichni. 

► Na co se můžete těšit? Radek 
Habáň ve spolupráci s Karmeli-
tánským nakladatelstvím připra-
vuje knihu Než zazvoní zvonec, 

publikaci legračních pohádek pro 
malé i velké, které znáte z našeho vysílání. Jak 
nedávno konstatoval slavný kritik Miloš Šťáva: 
„Ty pohádky mají prostě šťávu“.

► Abychom mohli dobře vysílat, musíme se 
stále vzdělávat. Příležitost k rozšíření obzorů nám 
nedávno přinesl interní seminář o mediální gra-
motnosti. Mezi přednášejícími byli například  lek-
toři z redakce Vatikánského rozhlasu nebo sloven-
ského  Radia Lumen. Velmi poučné.

► A k našemu  vzdělávání patří též duchovní for-
mace. Třídenní duchovní cvičení pro zaměstance 
Proglasu, rodinné příslušníky i kolegy z příbuz-
ných médií proběhla v březnu na Vranově u Brna. 
Osvěženi a posíleni těšíme se na vás všechny na 
pouti u Panny Marie na Svatém Hostýně v sobotu 
19. května. Nezapomeňte!                Marie Blažková

Jan Strašák

Novinky a události
Když jsem se vám s novinkami hlásila naposledy, 
bylo nás v Proglasu o tři méně: 
► Dosud nebyl na světě Jeníček Strašák (Luď-
kovo zatím čtvrté dítko, na němž má ovšem 
jakousi zásluhu i paní Strašáková) a pouhým okem 
se můžete přesvědčit, že akvizice je to pěkná.

► Stejně vydařený je i Míša Kolařík, jehož 
maminku Lenku zřejmě 
ve zpravodajství něja-
kou dobu neuvidíme. 
Ale malého nám 
ukázala několikrát, 
a skutečně je takový 
pěkný! (V této souvis-
losti musím připome-
nout, že jiná zpravo-
dajská stálice – Katka 
Vitouchová – je dosud 
na mateřské dovolené 
s malou Amálkou, ale 
přispívá do vysílání dle 
potřeby. Amálka už je 
tááákhle veliká).

► Naše třetí miminko je holčička Zuzanka, dcerka 
Marušky Machynkové Pokorné. Oběma holkám 
i jejich tatínkovi to svědčí…

► A ještě jedna radost: Terezie Stoszková je čer-
stvou magistrou, poněvadž na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně zdařile ukončila 
studium oboru učitelství českého jazyka a lite-
ratury pro střední školy. Kdyby šla učit na gym-
názium, říkali by jí paní profesorko, v Proglasu 
ovšem zůstává Terezkou.

Zuzana Machynková

Michael Kolařík s maminkou Lenkou

►
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Nově vydáváme na CD ve formátu MP3 vzdělávací cyklus Katecheze 
v dějinách a současnosti. 25 dílů vzdělávacího cyklu odvysílal 
Proglas od října roku 2011 do března 2012. 
Pořad připravil P. doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Natočil a zpracoval 
redaktor Proglasu 
Mgr. Marek Chvátal 
v olomouckém studiu 
Radim.

CD je k dispozici – osobní odběr – v hlavní redakci 
Proglasu na Barvičově ulici č. 85 v Brně nebo ve studiu 
Radim na Blažejském náměstí 4 v Olomouci a dalších 
regionálních studiích. 

CD si můžete objednat také na internetu v e-shopu 
Proglasu za 100 Kč (pro členy Klubu se slevou za 
80 Kč) na adrese: 
www.proglas.cz/nosice.html.

Katecheze v dějinách a současnosti vydáváme na CD

Marek Chvátal

P. Juraj Spuchľák – ředitel rádia Lumen a Pavel Mikšů
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Z redakčního stolu V souvislosti s touto četbou vás také chci pozvat 
k poslechu dvou obsáhlých rozhovorů s literárním 
historikem a kritikem Jaroslavem Medem. 
Na ploše dvou pořadů z cyklu Všimli jsme si 
přiblíží procesy s tzv. Zelenou internacionálou, 
jichž byl Křelina, spolu s dalšími představiteli 
katolické inteligence, obětí. Připravuje Hana 
Svanovská. 

Ve Čtení na pokračování se můžete dále těšit 
na knižní rozhovor Aleše Palána s bývalým 
opatem želivského kláštera Bohumilem 
Vítem Tajovským. 
Posledním titulem, který vám můžeme 
v tuto chvíli za naši redakci slíbit, je třetí díl 
dobrodružství Školáka Káji Maříka, opět 
v prázdninovém čase, a to v podání Marcely 
Kopecké. 
V neposlední řadě zveme také k poslechu 
Duchovního slova z pera Tomáše kardinála 
Špidlíka. Jeho slova o podstatě a pilířích 
duchovního života z knihy Prameny 
světla nás budou provázet od Velikonoc až 
do poloviny letních prázdnin.
Snad si z nabídky našich pořadů najdete 
něco k poučení a během prázdnin také 
k odpočinku.            šéfredaktor Pavel Mikšů

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, vás možná dělí 
jen několik týdnů od chvíle, kdy na našich vlnách 
v rámci Čtení na pokračování začnete slýchat 
vzpomínky Hany Pražákové. V knize Nadějí tu 
žijem líčí život svůj a své rodiny v padesátých 
letech, kdy byl její otec, spisovatel František 
Křelina, vězněn v komunistických kriminálech. 

P Juraj Spuchľák ředitel rádia Lumen a Pavel Mikšů



P. Milan Glaser ve studiu Proglasu s Filipem Breindlem
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Vedoucí české redakce Radia Vatikán  P. Milan 
Glaser SJ navštívil brněnské sídlo Proglasu 
a v rozhovoru ocenil symbiózu křesťanské 
rozhlasové stanice v Česku s vatikánským 
rádiem.

► Vítejte u nás, jak se vám zde líbí?
Jsem zde asi po šesti letech, leccos se tady změ-
nilo, jsou tu noví lidé, nová technika. Chodím zde 
a žasnu, líbí se mi tu. 
► Posluchači znají váš hlas z českých relací 
vatikánského rozhlasu, které Proglas přenáší. 
Jak hodnotíte spolupráci našich stanic, v čem 
spatřujete užitek existence křesťanské rozhla-
sové stanice v České republice?
Proglas je především velkým dobrodincem české 
redakce Radia Vatikán, protože my bychom bez 
Proglasu byli prakticky neslyšitelní – dnes už je 
české vysílání Radia Vatikán z Říma téměř nedo-
stupné a obtížně slyšitelné. Jedině díky Proglasu 
má smysl, abychom pracovali.
Ještě ale daleko důležitější než, že Proglas přenáší 
naše relace, je to, co dělá sám o sobě, jeho hlas, 
který vnáší do mediální scény. To je podle mého 
názoru opravdu jedinečné a nemá to obdoby. Když 
srovnám křesťanská rádia, která znám z Polska 
nebo Itálie, Proglas se mi líbí právě tím, že je 
velmi civilní a zároveň má hloubku, má určitou 
pohodu. Z hlasů, z přístupu k vysílání, ze způsobu, 

jakým se mluví o tématech, je cítit velmi přátelský 
přístup. To je opravdu jedinečné.
► Jaké plány máte do budoucna při vedení 
české redakce?
Chceme především rozvíjet současný stav. Závaž-
nější změny nemáme v plánu, ale uvítám jakékoli 
podněty. Malé změny prožíváme stále, dochází 
k nim například se změnou redaktorů, protože každý 
z nich přináší nové kontakty či možnosti – napo-
sledy například nová kolegyně vnesla pohled do 
německé jazykové oblasti, v níž se dobře pohybuje. 
Personální obměnou se redakce vyvíjí a řekl bych, 
že dobře..
► Jak se vám daří získávat zpětnou vazbu od 
posluchačů? V Proglasu jsme zvyklí na poměrně 
rozsáhlou korespondenci, Řím je trochu vzdále-
nější, na druhou stranu vy máte poměrně vyhle-
dávané webové stránky …
Právě ze strany čtenářů našeho webu máme nejvíc 
ohlasů, reagují například na některý z konkrétních 
článků. Klasických dopisů je mizivé množství, 
kolem dvaceti ročně. Nedá se ale říci, že bychom 
bez množství ohlasů nějak trpěli, v každém pří-
padě se snažíme dělat maximum, co můžeme a jak 
nejlépe dovedeme.
► Nakolik jste při přípravě českých relací vázáni 
zadáním programového vedení celé stanice?
Jednotlivé národní a jazykové redakce mají velmi 
výraznou autonomii. Je to založeno na zodpověd-
nosti dotyčných redaktorů, samozřejmě zpětně 

Rozhovor

P Mil Gl di P l Fili B i dl
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může přijít nějaká odezva například od biskupů 
té které země, ale při přípravě nefiguruje žádný 
dozor. Když byl u nás na návštěvě šéfredaktor 
zpravodajství Radia Česko, velmi se podivoval 
rozsahu naší tvůrčí svobody.
► Ovšem v případě, že byste ve středu neod-
vysílal informaci o generální audienci Svatého 
otce, asi byste měl co vysvětlovat …
Ne tak docela. Nynější programový ředitel je 
Polák (P. Andrzej Koprowski SJ) a někdy české 
relace poslouchá, ale neexistuje žádný systema-
tický monitoring pořadů. Mantinely si nastavují 
redaktoři sami. 
► Co vám osobně dělá při práci pro Radio 
Vatikán největší radost?
Zcela jednoduše jsou to texty papežského magis-
teria, skutečnost, že je mohu překládat a předávat, 
ať už celé nebo vybrané části či souhrny. Kontakt 
s papežským magisteriem je pro mě největším zážit-
kem, potěšením a radostí, o kterou se rád dělím.
Děkuji za vaše odpovědi, přeji mnoho úspě-
chů do další práce vám i kolegům nejen z české 
redakce Radia Vatikán, ať se vám všem daří.
Moc děkuji za toto přání, totéž přeji Proglasu, 
všem pracovníkům i posluchačům.

Za rozhovor děkuje Filip Breindl

V pořadu Kafemlýnek, který je určený mamin-
kám s malými dětmi, ale poslouchá ho (jak víme 
z reakcí) mnohem širší pole posluchačů, nastala 
od září 2011 změna. Redaktorku Karolinu Ant-
lovou vystřídala Irena Kintrová, naopak zůstaly 
a stále působí Adriana Růžičková a Ivana Horá-
ková. S novým rokem přišla další drobná změna – 
náš pořad až dosud neměl čas pro reprízy jindy, než 
ve svém vysílacím čase nebo o prázdninách. Od 
ledna máme čas pro reprízu pořadu z předchozího 
týdne každé pondělí pět minut po půlnoci. Takže 
nespavci a kojící matky se třeba strefí a obohatí… 
Z posluchačských ohlasů a počtů došlých SMS 
do pořadů víme, že vás zajímají různá témata, 
která se nás rodičů s dětmi dotýkají. Třeba webové 
stránky KAtechezí NA Neděli nebo uklízení, praní 
a sušení prádla, či vedení dětí k hudbě. Pokud máte 
téma, které by vás zajímalo a hodilo se do našeho 
pořadu, budeme rády, když nám napíšete elektro-

Novinky z Kafemlýnku

nickou nebo papírovou cestou – heslo „Kafemlý-
nek“. 
Protože se nám sešlo několik připomínek, že stále 
v pořadech mluvíme o webové stránce Kafe- 
mlýnku a přesto se někomu nedaří ji najít, nabí-
zíme vám podrobný popis cesty pro opravdové 
internetové začátečníky: na hlavní stránce Proglasu 

– www.proglas.cz – najděte rubriku Slovesné 
pořady, v ní hledejte zvýrazněná slova pořady pro 
rodiče a seniory. Vedle Slunečníku, Magdazínu 
a Vítaných seniorů je také náš Kafemlýnek. Když 
na něj kliknete, objeví se hlavní stránka Kafem-
lýnku s rozcestníkem pro další stránky a přímo 
několik článků, které se většinou týkají odvysíla-
ných pořadů a nabízí informace a rozšíření tématu. 
V rubrice Plány se dozvíte kdy, kdo a jaký pořad 
chystá, v rubrice Recepty najdete vyzkoušená jídla 
buď našich hostů nebo posluchačů, v rubrice Tipy 
popisujeme dobré knihy, hry, akce nebo aktivity 
pro děti a v galerii Vaše dílo se čas od času objeví 
něco z toho, co naše fanynky a fanoušci umí vytvo-
řit. 
Kromě toho můžete naše hosty nově vidět přímo 
ve studiu, když v době vysílání pořadu zabrousíte 
opět na hlavní stránku, abyste v horní bílé nená-
padné liště našli slovo Kamera. 
A pokud vám z nějakého důvodu aktuální vysílaní 
pořadu uteklo, kousek vedle ve stejné liště najdete 
pojem Archiv. Nemyslí se tím police plné zapráše-
ných knižních svazků působících alergii, ale místo 
plné audiozáznamů, kde si při žehlení, ležení či 
vaření můžete v klidu poslechnout záznam pořadu 
již druhý den po odvysílání. Jediná nevýhoda tako-
vého klidového poslechu je, že se nemůžete zapojit 
do diskusního SMS fóra k tématu a vyhrát nějakou 
pěknou knížku. Ale možná, že to stojí za ten kopec 
prádla, který díky zajímavému pořadu vyžehlíte, 
ani nevíte jak. 
Dobrý a zajímavý čas strávený s Kafemlýnkem vám 
přejí Irena, Ivana a Adriana. Irena Kintrová

Kafemlýnek (nejen) pro maminky
v úterý v 9.30

http://kafemlynek.proglas.cz 
pište na adresu:

kafemlynek@proglas.cz
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Hudba v době elektronické Pozvánky na letní festivaly
Důležitou částí mé práce 
na Proglasu je shánění 
a poslouchání hudby nej-
různějších žánrů. Tempo, 
kterým novinky přibývají, 
zůstává už řadu let stejné 
(asi tisíc nových hudebních 
alb ročně). Technologie se 
však mění. A tak zatímco 
v roce 1995 jsem si poři-
zoval svůj první CD přehrávač a písničky jsme 
přetáčeli z magnetofonových kazet, dnes se čím 
dál častěji hudba šíří pouze elektronicky. Funguje 
to tak, že kapela nebo vydavatel do rádia pošlou 
odkaz na příslušnou stránku na internetu, odkud si 
celý balíček jejích písní mohu stáhnout a zařadit 
do naší databáze. 
Šíření hudby na internetu je rychlé (autor složí 
píseň, v kuchyni ji natočí, umístí na internet 
a v tentýž den si ji můžete poslechnout). A i když 
se s ním něco ztrácí (stále mám raději CD s krás-
nými obaly), jeho význam bude dál stoupat. 
Elektronické šíření hudby s sebou samozřejmě 
nese problém legálního a ilegálního stahování, 
o kterém se v poslední době hodně diskutuje. Proti 
sobě stojí dvě teze: Muzikanti se také potřebují 
nějak živit a volným rozmnožováním hudby jim 
uniká případný zisk. Na druhé straně s každým 
dalším rozšířením písničky se muzikant dostává 
více do povědomí, a tak stoupá šance, že si další 
fanoušci koupí lístky na jeho koncert. Jenže 
v době, kdy většina z nás šetří víc než dříve, pře-
stáváme chodit i na ty koncerty. A tak si písničkář 
Honza Žamboch (držitel ceny Proglasu Za krásu 
slova) oprávněně stěžuje ve své nové písni, že mu 
na koncert v Brně přijde sotva dvacet lidí. 
Žijeme tedy v době, která šíření nové hudby přeje 
(internet je médium rychlé, levné a demokra-
tické) a současně nepřeje (koncertujte, když na vás 
lidé nechodí a když si každý výjezd za fanoušky 
musíte platit ze svého; vydávejte CD, když vám 
pak zůstanou ležet pod postelí). V takové době 
jsem rád za každého pořadatele, který zve kvalitní 
kapely (například v Brně máme – vedle dalších – 
výbornou Starou Pekárnu a Café Práh). A jsem rád 
za každého muzikanta, který má stále chuť tvořit 
něco nového.                                        Milan Tesař

Každý rok probíhá mnoho  hudebních festivalů. 
Světově nejproslulejší je Pražské jaro, které kaž-
doročně začíná 12. května a končí 3. června. Pro-
glas byl opět mediálním partnerem již 67. ročníku.  
Bez zajímavosti však nejsou ani menší festivaly – 
Dvořákova Olomouc byla jarním mezinárodním 
hudebním festivalem a zlatým hřebem bude také 
2. června koncert argentinského tenoristy Josého 
Cury. 
Hudbu renesance a baroka nabídne festival Con-
centus Moraviae, mezi 2. a 30. červnem ve 
20 městech jižní Moravy a Vysočiny. 
Vynikající pěvkyni Kiri Te Kanawu bude hostit 
srpnový festival Petra Dvorského v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Její koncert se uskuteční 4. srpna. 
To bude pouhý týden před zahájením brněnského 
festivalu Špilberk 2012, který se uskuteční pod 
širým nebem na nádvoří brněnského hradu od 
11. do 21. srpna 2012. 
Více se o festivalech dozvíte z Oktávy, kterou 
vysíláme každý pátek ve 16.55 (repr. st. v 0.05). 

Klára Beránková

Folklorní festivaly 
patří neodmys-
litelně k životu 
mnoha krajů naší 
republiky. 
Poslední víkend 

v červnu patří 
tomu nejvýznam-

nějšímu – Mezinárodnímu folklornímu festi-
valu ve Strážnici, který se bude konat ve dnech                
21.- 24. června 2012. 
Nádhernou atmosféru má největší národopisná 
slavnost Chodska. Chodské slavnosti spolu 
s Vavřineckou poutí v Domažlicích se letos 
konají  10.-12. srpna. 
Tradičně se v Brně bude konat série letních folk-
lorních večerů F-SCÉNA pořádána Vojenským 
uměleckým souborem Ondráš. Úvodní koncert 
můžete navštívit 21. června. O měsíc později 
můžete zhlédnout ten závěrečný. 
Festivalů je mnoho a každý zde může nalézt „to 
své“. O všech vás bude informovat Festivalové 
okénko od června do srpna vysílané v sobotu 
v 10.30 na Proglasu.            Kateřina Kovaříková
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Z Deníčku Radka Habáně

Thé ze schořa

Knižně vyšly 
proglasové zážitky 

moderátora Radka Habáně: 
Můj milý Deníček, aneb 
Historie Radia Proglas 

v Deníčku. 

Zakoupíte v e-shopu 
Proglasu

nebo osobně 
na adrese:

Barvičova 85, 60200 Brno.

27. května 2001

Můj milý Deníčku, dnes se přihodila spousta 
věcí. Byl jsem na bombastické pouti Proglasu na 
Hostýně, popovídal jsem si s panem kardinálem 
Vlkem, spatřil jsem vystoupení slavné skupiny 
Našy Hošy, oženil jsem se a večer se strhla ukruta-
nánská bouřka. 
Tak nevím, odkud začít… Našymi Hochy? To ne… 
Bouřkou? Taky ne… No, co se týká svatby, tak 
Ti musím, Deníčku, říct, že byla úplně, totálně, 
skrz naskrz, zcela, naprosto a dočista utajená. Ani 
Ty, ani kamarádi v práci neměli za mák podezření, 
co se chystá. 

(konec nezaměstnanosti v Česku) 
Až se mě toto kvetoucí jaro zeptá, co jsem dělala 
v zimě, skromně mu odvětím: shromažďovala 
a uchovávala  jsem – jak je mým zvykem - pro 
přátele Proglasu ty nekurióznější požitky a lasko-
minky, které se teď veřejnosti za nemalé peníze 
nabízejí a na něž jsem od podzimku do Hromnic  
narazila především v reklamních časopisech. Při-
znávám se, že už netrpělivě čekám, až se s vámi  
budu moci podělit o nejlepší z nich. 
Například: věděli jste, že pokud nemáte peníze 
na drahé zahraniční zájezdy, můžete prostřed-
nictvím jedné cestovní kanceláře poslat na výlet 
svého plyšového medvídka (gumovou kačenku, 
pejska, panenku)?  Hračka se sveze zámořskou 
lodí, proletí se airbusem, přespí v pětihvězdičko-
vém  hotelu a dopřeje si relaxační masáž, pobyt 
ve fitness centru  či – je-li kačenkou – 
koupel v moři. Nevím, jak je to s přimě-
řeně luxusním stravováním,  ale jistě se 
na ně též pamatuje. Fotky a videa vašeho 
mazlíka  pod Eiffelovkou vám budou  
ten pěkný výlet připomínat. (Nápad není 
nový, leckdo si vzpomene na sádrového 
trpaslíka z filmu Amélie z Montmartru, 
který s jednou letuškou procestoval svět.) 
Je však možné, že toto pěkné podni-
kání  bohužel  krachuje, říká se, že maji-
tel se dostal do potíží…že by mu ply-
šáci zůstali dlužni? Nevadí, alespoň jim 
nikdo nebude nabízet vzácné pochoutky 
z jídelníčku nejdražších světových restaurací  
a zbude na nás víc. 
A o co bychom mohli přijít, posuďte sami: Japon-
ští kuchaři vyvinuli způsob, jak servírovat  velice 
jedovatou rybu jménem fugu. Zaživa odříznou nej-
jedovatější části – oči, kůži, játra, vaječníky a žluč-
ník (operace trvá tři minuty) a fugu, nakrájená na 
tenké plátky, může přijít na stůl. Kuchaři potřebují 
speciální školení a licenci, přesto však jich nemalý 
počet zemře bídnou smrtí a na uhynulé labužníky 
raději ani nevzpomínat. 
Neví se též, kdo všechno se otráví při popí-
jení hadího vína, což je thajský nápoj, vyráběný 
asi hlavně pro turisty. Před vašima očima zabijí 
hada, kterého si vyberete, krev smíchají s whisky 
a medem a přidají dle chuti též hadí žluč, bylinky, 

štíry, pavouky či stonožky…musí to být výborné, 
stejně jako jedinečná jamajská káva Kopi luwak. 
Vzniká tak, že cibetky sežerou kávová zrna, natráví 
je a z nich se pak vyrábí specifická a hrozně drahá 
káva (jakým asi postupem?). Nekupte to! 
A když na Jamajce vyrobí a do celého světa prodají  
kafe z cibetek, proč ne u nás na Moravě třeba čaj 
z tchoře? A proč ne v Čechách kompot z nutrií? Ve 
Slezsku polévku ze sekyrky? 
Milí, každý si může zařídit  živnost, vynalézavosti 
se nekladou žádné meze. Vymysli a prodej! (Jenom 
na reklamě nešetři.) Prodáš cokoliv a máš vysta-
ráno, poněvadž kdyby hloupost kvetla, skutečně 
můžeme všichni celé dny chodit a trhat obrovské   
kytice a celoročně, nejenom zjara, provozovat pře-
krásné a prosperující květinářství. Jen se zavčas 
chopit příležitosti! 

Vaše Marie Blažková

(pokračování na straně 10)



Programové schéma platí od 1. ledna 2012. 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.

00.05 po – Kafemlýnek(R)
 út – Křesťan a svět (R) 
 st – Oktáva (R)
 čt – Duchovní vzdělávací pořad (R)   
 pá – Všimli jsme si (R)
00.30 út – Noční bdění s folkem
 st – Noční bdění s jazzem a blues
 čt – Noční bdění s etnickou hudbou
01.00 Komorní hudba
02.00 po – Z regionálních studií (R) 
 út – Duchovní vzdělávací pořad (R)
 st – CČSH/ECAV/Dotýkání světla/Život víry (R)
 čt – Kukadlo (R)
 pá – Šmrnc (R)
02.30 Písně
03.00 po – Slyšte, lidé! (R)
 út – Jak se vám líbí (R)
 st – Folklorní okénko (R)   
 čt – Hrajte, kapely! (R)
 pá – Jak se vám líbí (R)
04.00 Písničky před svítáním
04.45 Jitro s dechovkou
05.00 Informace o pořadech
05.05 Hudebně-zpravodajský magazín 
05.27 Myšlenka na den
05.30 Hudebně-zpravodajský magazín 
05.50 Očekávané události
06.00 Evangelium
06.05 Ranní chvály
06.20 Duchovní slovo
06.25 Hudebně-zpravodajský magazín
06.50 Ranní zíváček
07.00 Zprávy ČRo 2
07.15 Putování po krajích
07.45 Třikrát z Proglasu
08.00 Zprávy ČRo 2
08.05 Hudebně-zpravodajský magazín
08.45 Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
09.00 Vážná hudba
09.15 Vysílá TWR
09.30 po – Pořady z regionů (R)
 út – Kafemlýnek
 st – Dopoledne s Magdou Hauserovou
 čt – Pod slunečníkem
 pá – Duchovní vzdělávací pořad
10.00 po – Komentář týdne (R)
 pá – Knihovnička Proglasu (R)
10.25 Informace o pořadech
10.30 Vonička lidových písní/dechovka
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 Čtení na pokračování

11.30 Písničky před polednem
11.57 Myšlenka na den (R)
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta
13.00 Zprávy Proglasu
13.05 Tržiště (st)
13.20 Písničky časně odpolední
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Pozvánky
14.30 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
15.05 Písničky
 (1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
15.40 Kukadlo (út)
16.00 po – Duchovní vzdělávací pořad
          út – Barvínek
          st – Než zazvoní zvonec
 čt – CČSH/ECAV/Dotýkání světla/ Život víry (R)
 pá – Všimli jsme si
16.30 po – Pořady z regionů (R)
16.55 po – Hitparáda Kolem se toč (R)
 út – Slyšte, lidé! (R)
 st – Folklorní okénko
 čt – Hrajte, kapely!
 pá – Oktáva 
17.25 pá – A capella/Jazzový podvečer
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 po, st – Modlitba růžence
 út, čt, pá – Mše svatá
18.35 Duchovní hudba 
19.00 Večerní zíváček
19.15 Jak se vám líbí
20.00 Zprávy Proglasu
20.15 Bible v liturgii
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.15 Křesťanské písně
21.30 Čtení na pokračování (R)
22.00 po – CČSH/ECAV/Dotýkání světla/ Život víry 
 út – Pořady z regionů
 st – Šmrnc
 čt – Pořady z regionů
 pá – Pravoslavní
22.30 po – Noční linka
 út, pá – Živý růženec
 st – Noční cukrárna
 čt – Křesťan a svět (R)
23.00 út, pá – Duchovní hudba
 čt – Písničky k usínání
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

▼ pondělí až pátek ▼

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

VTábor 88,7  Třebíč 96,4  Uherský Brod 105,7  Velké Meziříčí 100,6  





00.05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
01.05     Duchovní vzdělávací pořad (R)
01.30 Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
02.00 Komorní hudba
02.30 Písničky
03.00 Z archivu hudebních pořadů
03.45 Písničky před svítáním
05.00 Varhanní hudba
05.27 Myšlenka na den
05.33 Písničky pro sváteční ráno
05.55 Informace o pořadech
06.00 Čteme z křesťanských periodik (R)
06.15     Křesťanské písně
06.30     Evangelium
06.35    Ranní chvály 
06.50     Duchovní slovo
07.00 Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
07.45 TWR – Studna slova
08.00 Duchovní hudba
09.00 Mše svatá
10.00 Varhanní hudba
10.25 Informace o pořadech
10.30    Duchovní vzdělávací pořad (R)
11.00 Proglaso
11.57 Myšlenka na den (R)
12.00 Polední modlitba
12.06 Hudební siesta se Střípkem poezie
13.20 Knihovnička Proglasu
13.30 Písničky k odpočinku
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Nedělní pohádka
14.30 Blahopřání
16.00 Zprávy ČRo 2
16.05 Za lidovou písničkou
16.20 Informace o pořadech
16.25 Písničky z archivu
17.00 Křesťan a svět
17.30 Pravoslavní (R)
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 Modlitba rodin
18.30 Večerní zíváček
19.00 Hitparáda Kolem se toč
20.15 Radio Vatikán
20.30 Koncert duchovní/vážné hudby
22.05 Večerní chvály
22.20 Písničky k usínání
22.55 Informace o pořadech
23.00 Komorní hudba
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

00.05    Jazz/blues
01.00   Dopoledne s Magdou Hauserovou (R)
02.00    Komorní hudba
03.00    Z archivu slovesných pořadů (R)
03.50    Písničky před svítáním
05.00    Informace o pořadech
05.05    Hudebně-zpravodajský magazín
05.27    Myšlenka na den
05.30    Písničky pro sobotní ráno
06.15    Křesťanské písně
06.30    Evangelium
06.35   Ranní chvály 
06.50    Duchovní slovo
07.00    Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
07.30    Komentář týdne (předpremiéra)
08.00    TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
09.00    Pozvánky
09.30   Barvínek (R)
10.25   Informace o pořadech
10.30    Vonička pro milovníky dechovky
11.00    Zprávy ČRo 2
11.00    Všimli jsme si (R)
11.57   Myšlenka na den (R)
12.00    Polední modlitba
12.06    Hudební siesta se Střípkem poezie
13.30    Písničky k odpočinku
13.50    Dnešek v kalendáři
14.00   Písničky k odpočinku
14.30    Tržiště – telefonická inzerce
15.00    Jak se vám líbí (R)
16.00    Zprávy ČRo 2
16.05    Čteme z křesťanských periodik
16.20   Informace o pořadech
16.30    Hudební listování
17.00    Pořady z regionů (R)
17.30    Písničky pro příjemný podvečer
17.55    Myšlenka na den (R)
18.00    Zprávy ČRo 2
18.05   Komentář týdne
18.15    Zrcadlo týdne 
18.30    Vonička lidových písní
19.00    Večerní zíváček
19.15   Slyšte, lidé!
20.15    Radio Vatikán
20.30    Modlitba růžence
21.05   Večerní chvály
21.20    Vstupenka na operu/operetu
22.10    Pod slunečníkem (R)
23.05    Informace o pořadech
23.10    Písničky k usínání
23.50   Duchovní slovo
23.58    Půlnoční modlitba

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

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

Valašské Klobouky 104,2   Znojmo 107,2   Žďár nad Sázavou 104,0 

DVB-T vysílání téměř na celém území ČR. DAB v Praze, Brně, Příbrami a na Ostravsku.
DVB-S ze satelitu Astra 3A: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.

(R) značí opakování (reprízu) pořadu.
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Nažďár ve Žďáru
Jak to dopadne, když se do dvaceti-
tisícového Žďáru sjede o prázdninách 
dalších šest tisíc mladých? I to zjistíte 
během srpna při poslechu našeho vysílání.
Páté Celostátní setkání mládeže proběhne ve 
dnech 14.-19. srpna 2012 na Vysočině. Slavný 
Santiniho kostel Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře už teď netrpělivě odpočítává týdny do chvíle, 
kdy si jeho krásu přijdou vychutnat další davy, 
tentokrát s velice nízkým věkovým průměrem. 
Ve Žďáře nad Sázavou se mladí sešli už před 
deseti lety. Tehdy je z louky u řeky Sázavy 
vyhnaly povodně téměř do samého centra města. 
Na stejné místo u zimního stadiónu, kde bude pro-
gram probíhat i letos. 
Starostka města paní Dagmar Zvěřinová našemu 
rádiu pověděla, že se Žďár na setkání těší, přede-
vším kvůli deset let starým zkušenostem. Mladí 
přinesli městu naději i dobrý příklad, že je možné 
se dobře bavit a přitom se chovat slušně. I díky 
tomu se město samo ucházelo o pořádání této udá-
losti.
Setkání pořádá Sekce pro mládež České biskup-
ské konference a už několik měsíců probíhají 
pilné přípravy. Předpokládá se, že se až pět set 
mladých zapojí do přípravného týmu, který bude 
zajišťovat vše tak, aby celá akce dobře proběhla.
Na účastníky setkání čeká pestrý program. Mohou 
se těšit na zajímavé přednášky, koncerty, divadelní 
vystoupení. Většina našich biskupů se do Žďáru 
vypraví osobně, aby přednesli katechezi nebo 

Byl jsem trochu nervózní; to víš, 
ženil jsem se poprvé v životě, tajně 
a navíc dorazilo přes dva tisíce 
svatebčanů. Mezi nimi pochopi-
telně rodiče, sourozenci a přátelé, 
kterým jsem řekl, ať určitě přijdou, 
že to bude hezká pouť, na kterou 
do smrti nezapomenou. Netušili 
ovšem, že tam bude taky svatba! A 
tak všichni dorazili sportovně oble-
čení, s batůžky a hlavně bez zby-
tečných stresů, darů, dortů, alko-
holů, šatů, botů, účesů, květů, pro-
slovů apod. 
Pro každého byl připraven jeden 
svatební koláček a svatební špekáček u poobřado-
vého táboráku (doufám, že se na vás taky dostalo). 
Pan kardinál měl hezkou mši, Našy Hošy (kluci, 
kteří u nás v rádiu vykonávali civilní službu) skli-
dili ohromný úspěch s hitem „Na tú svatú pro-
glasovú nedělu“, počasí bylo nádherné a bouřka, 
kterou meteorologové hlásili nejdříve na úterý, 
pak na středu, posléze na čtvrtek, pátek a sobotu, 
se nakonec strhla až v neděli večer. A to už bylo 
dávno po svatbě. No co Ti mám, Deníčku, poví-
dat… 
Nicméně se bojím, že mi nikdo nevěří, že svatba 
byla skutečná. Všichni mě podezřívají, že obřad 
byl jistě zfalšován, že jsem to celé narafičil a že 
je to jedna z mých dalších habaďúr. Ale, Deníčku, 
fakt, opravdu, skutečně, vážně, zaručeně, nastopro 
jsem ženatý! Mně přece můžeš věřit. 

Tvůj Habža

PS: Vidíš, málem bych zapomněl. Nevěsta byla 
krásná, celá kopretinová, nebo to byly tulipány? 
Teď nevím. Ale jmenuje se Helenka, je z Bystřice 
pod Hostýnem a je to naše proglasová sekretářka.

(pokračování ze strany 7)

Ž

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22)



P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK
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nějakou přednášku. 
Každý den bude pro-
stor pro mši svatou 
i různé jiné společné 
modlitby. Na sobotu 
18. srpna jsou do 
Žďáru zvány rodiny 
z celé země, aby spolu 
s mladými prožili spo-
lečný program. 
Proglas bedlivě sleduje dění kolem celé této udá-
losti a podílí se od počátku na přípravách. Už 
několik měsíců můžete ve středečním pořadu 
Šmrnc slyšet reportáže z přípravných týmů. Ve 
Žďáře bude zastoupená početná sestava našich 
redaktorů. Kromě přímých přenosů mší sva-
tých vám budeme nabízet i živé vysílání přímo 
ze Žďáru nebo rozhovory se zajímavými hosty, 
dojmy účastníků i spoustu dalších zpravodajských 
vstupů. 
Ředitel Sekce pro mládež P. Jan Balík nám 
v jednom rozhovoru řekl, že tato událost se nemá 
chápat jako nějaká masová akce, ale spíš hluboké 
duchovní setkání s Kristem. Mladí by se měli 
domů vrátit trochu jiní, proměnění tím, co zažili, 
co přinese něco jim i společenstvím, ve kterých 
žijí. 
Co dodat závěrem? Přihlášku můžete vyplnit na 
stránkách www.zdar2012.signaly.cz. A pokud se 
neuvidíme ve Žďáru, určitě se uslyšíme na vlnách 
Proglasu. Takže Nažďár!

Luděk Strašák

O modlitbě

P Jan Balík ředitel Seekce pro mládež ČBK

Modlitba – rozmluva s Bohem, je největší dobro. 
Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. 
A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše 
upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. 
Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, 
ale o té, jež vychází ze srdce: jež se neomezuje na 
určitou dobu nebo hodinu, ale děje se bez ustání, 
ve dne v noci. 
Nestačí se totiž soustředit na Boha pouze tehdy, 
kdy se oddáváme modlitbě. Také když jsme 
zaměstnáni jakýmikoli povinnostmi, ať už je to 
péče o chudé či jiné starosti anebo užitečné dobro-
činné dílo. Je třeba dát se pronikat touhou po Bohu 
a myšlenkou na něj. Neboť všechno, co Boží láska 
ochutí jako sůl, se pak stane tím nejlahodnějším 
pokrmem pro Vládce veškerenstva. Věnujeme-
li Bohu co nejvíce času, můžeme se po celý život 
těšit z užitku, který z toho plyne. 
Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním 
Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Vyslo-
vuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které 
přesahují vše viditelné a přirozené. 
Modlitba je naším prostředníkem u Boha, dodává 
srdci odvahy, upokojuje duši. Ale mluvím-li 
o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Mod-
litba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, 
která nepochází z lidí, ale má původ v božské 
milosti. Apoštol o ní říká: Vždyť ani nevíme, oč se 
máme vlastně modlit. A tu  sám  duch se za nás při-
mlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. 
Daruje-li Pán někomu takovouto modlitbu, je 
to bohatství, o nějž jej nikdo nemůže připravit, 
nebeský pokrm, který sytí duši. Okusil-li jej kdo, 
navždycky bude toužit po Pánu, jako by jeho srdce 
zachvátil prudký oheň. 
Když se chceš takto začít modlit, vymaluj svůj 
domov mírností a pokorou, osvětli jej světlem 
spravedlnosti a dobrými skutky jej vyzdob jako 
ryzím zlatem. Namísto mramoru a mozaiky jej 
okrášli vírou a velkodušností. A když to všechno 
zastřešíš modlitbou, bude stavba domu hotová. 
Takže Pán bude mít přichystaný dokonalý příby-
tek a ty ho přijmeš jako ve skvostném královském 
paláci. Z jeho milosti jako bys již měl v chrámu 
své duše umístěný jeho věrný obraz.

z homilie připisované svatému biskupovi 
Janu Zlatoústému



Televizní studio v Brně

Uprostřed Jiří Lokaj (vedoucí Studia Klára), Jana Tomalová 
a Štěpán Horký (studen  na praxi z FSS MU v Brně)

Studio Klára
Co se to na kopci u BiGy Brno děje? 
Na podzim se v kostelích brněnské diecéze usku-
tečnila sbírka na televizní studio Noe Radia Pro-
glas, konkrétně na podporu znovuobnovení pro-
vozu audiovizuálního studia, pracujícího ve pro-
spěch Telepace. Jak tomu rozumět? V Brně bylo 
od počátku provozu studio, které ale z několika 
důvodů nezačalo svoji činnost. Technika a lidé 
museli pracovat jinde. Otec biskup Vojtěch se 
po úvaze rozhodl, po vzájemné dohodě, podpo-
řit obnovu studia.
No dobře.  A kolik se vybralo? 
Výtěžek 2,6 milionů Kč posloužil zaprvé k nákupu 
potřebné techniky. Za druhé jsou finance k zapla-
cení asi dvou úvazků, tvořených jedním zaměst-
nancem a několika externisty. Do třetice vystačí 
peníze na roční provoz studia. Všem dárcům 
moc děkujeme! Studio provozuje Radio Pro-
glas v těsné spolupráci s Telepace Ostrava – vysí-
latele Tv Noe. Jimi je vybrána doporučená tech-
nika, navrženi šikovní pracovníci a spolupracov-
níci. Z Ostravy vychází základní zadání práce. 
Telepace dílo zhruba po prvním roce rozjezdu pře-
vezme a udělá vše pro to, aby rozvoj pokračoval. 
Takový postup je znamením důvěry a vědomím 
potřebnosti spolupráce všech.  
Aha. A jaký je rozpočet studia?
Technické vybavení (v tisících Kč): 900, platy 
s odvody na jeden rok: 640, roční provoz: 200, 

osobní vůz včetně provozu: 300. Zbytek do 
2,6 mil. Kč je rezerva na prodloužení úvazků nebo 
na dokoupení potřebných technologií. 
Ještě pořád mi vrtá hlavou, proč se zabývá roz-
hlasová organizace videem, filmem?
Jak už jsem uvedl, jde o přechodné, rozjezdové 
období. Jinak je ovšem i na tomto příkladu dobře 
vidět, jak média postupně prorůstají: V ČRo vás 
při živém vysílání souběžně snímají webkame- 
rou. Mnozí dnes předpokládáte, že k novému roz-
hlasovému cyklu vznikne audio nebo video upou-
távka, fotografie s odkazem na web autora, audio-
záznam pořadu nebo úvodní článek v papírových 
novinách. Z druhé strany: U některých televiz-
ních pořadů, například u zpravodajství na ČT24, 
vám stačí slyšet zvuk, a víte skoro všechno – je to 
vlastně rádio s obrazem. 
Díky, už dám pokoj. Kde tedy mohou dárci vidět 
konkrétní využití svého daru?
Dílo brněnského studia Klára je různorodé. Nej-
viditelnějšími jsou příspěvky do zpravodajských 
relací typu Noeviny. Zde je výtečná možnost pro 
diváky Tv Noe z území brněnské diecéze: Upozor-
ňujte, zvěte nás na pěkné, zajímavé akce ve své 
farnosti, obci. Další druhy příspěvků mohou mířit 
jednak do stávajících pořadů, jako například Mezi 
pražci, GoodWillBoy, jednak mohou stát samo-
statně; například dabingy, výroba anoncí, nebo 
třeba příspěvky do Křesťanského magazínu ČT. 
„Síla“ studia závisí na aktivní podpoře diváků. 
Kam tedy můžeme psát nebo volat?
Psát můžete na adresu:

brno@tvnoe.cz, 
volat: 511 118 830, 
telefon bude často brát Jiří Lokaj 
(na obrázku), jeho e-mail:
lokaj@telepace.cz, 
lokaj@proglas.cz.

Více podrobností najdete 
na webu:
noebrno.proglas.cz
brno.tvnoe.cz.

za rozhovor 
Mons. Martinu Holíkovi 

děkuje fantom Morisvillu
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Uprostřed Jiří Lokaj (vedoucí Studia Klára) Jana Tomalová



Máte problémy s příjmem vysílání Proglasu?

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

Televize Noe

Nadační fond Telepace, č. účtu u KB: 35-3936570207/0100

Jestliže žijete v oblasti se špatným nebo žádným 
pokrytím signálem našeho vysílání zachytitelným 
na klasickém radiopřijímači, můžete i vy poměrně 
snadno dosáhnout velmi kvalitního příjmu.
Jestliže jste i televizními diváky, museli jste řešit 
změnu tohoto vysílání z analogového na digitální. 
Nejčastěji tedy máte pozemní nebo satelitní příjem 
televize a tím pádem i kvalitní příjem Proglasu 
na televizoru. Stačí si pouze dálkovým ovlada-
čem přepnout mezi televizními a rozhlasovými 
programy. Pokud vám z nejrůznějších důvodů 
nevyhovuje poslech Proglasu na televizoru – např. 
chcete poslouchat jinde, než máte televizor, když 
vy chcete poslouchat, někdo z vaší rodiny se chce 
dívat na jiný program – pak si můžete buď poří-
dit přenosný LCD přijímač (cena kolem 2000 Kč), 
nebo sestavit tuto soupravu: anténa, set-top-box, 
počítačové reproduktory. Druhá varianta je sice 
levnější a je to řešení i pro ty z vás, kteří vůbec 
nemáte televizi, ale protože je tento systém napá-
jený ze sítě, nemůžete si jej libovolně přenášet 
(cena do 2000 Kč).
Pro vás, kteří žijete v Praze, Příbrami, Brně či na 
Ostravsku je nejvhodnějším způsobem příjmu 

Proglasu digitální rozhlasové vysílání DAB. Pro 
příjem digitálního vysílání si musíte koupit nový 
dabový přijímač. Abyste měli jistotu, že vám DAB 
příjem bude fungovat, můžete si přijímač po před-
chozí domluvě vypůjčit v některém z našich re-
gionálních studií a nezávazně vyzkoušet přímo na 
místě, kde to budete potřebovat. 

Cena nejlevnějších DAB přijímačů se pohybuje 
mezi 1000 až 2000 Kč. Navíc všechny tyto přijí-
mače umí i velmi kvalitně přijímat stávající ana-
logové rozhlasové vysílání, takže je to rozumná 
investice i pro ty, kteří DAB signálem ještě nejsou 
pokryti. 
Budeme usilovat o to, aby DAB signálem byla 
postupně pokryta celá naše republika.

Vladimír Kintr
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www.tvnoe.cz
Od 1. února 2012 se poda-
řilo obohatit možnosti 
příjmu vysílání televize 
Noe o šíření pozem-
ního vysílání v systému 
DVB-T na 59. kanálu (778 MHz).
Tato možnost příjmu se aktuálně týká Moravsko-
slezského kraje, zejména měst: Nový Jičín, Frý-
dek-Místek, Ostrava, Šenov, Havířov, Bohumín, 
Hlučín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad 
Ostravicí, Bílovec, Studénka, Kopřivnice, Příbor 
a jejich okolí. 
V oblastech blízkých jednomu z vysílačů Klim-
kovice-Hýlov nebo Hrabyně zpravidla není třeba 
přenastavovat anténu.
Věříme, že touto novou formou šíření vysílání při-
nesla televize Noe radost, pokoj a dobré zprávy 

do mnoha nových domácností a těší i řadu dalších 
televizních diváků.
Tyto všechny možnosti a další plány by nebylo 
možné realizovat bez podpory diváků, přátel           
a příznivců. Všem patří velké poděkování!

DAB přijímače si nyní můžete vypůjčit 
na vyzkoušení v našich studiích v Praze, 
Brně a Ostravě. Členové Klubu přátel zcela 
zdarma, ostatní na vratnou kauci 2000 Kč. 
Také si je můžete objednat a zakoupit  
v e-shopu na webu Proglasu.



Přijmete pozvání?

Kalendář na rok 2013 s texty P. Miloše Kabrdy 
bude v prodeji na pouti na Svatém Hostýně 
v sobotu 19. května 2012. 
Kalendář obsahuje:
 » katolické kalendárium,
 » informace z RADIA PROGLAS a TELEVIZE NOE,
 » texty evangelia na každý den,
 » přehled prázdnin a volných dní,
 » přehled týdnů žaltáře,
 » pracovní kalendárium.

Zakoupit si jej můžete u nás v rádiu, v e-shopu 
nebo si o něj můžete napsat na adresu: 

Kalendář na rok 2013

Na Svatý Hostýn se každý rok velmi rádi vra-
címe. Těšíme se na setkání s našimi posluchači, 
přáteli, dárci, členy Klubu, a se všemi malými 
i velkými poutníky. 

Letos jste všichni srdečně zváni na společnou 
pouť Radia Proglas a televize Noe na sobotu, 
která předchází sedmé nedělí velikonoční, což je 
Světový den modliteb za sdělovací prostředky – 
19. května 2012. 

Poutní mše svatá začne v 11.30 v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie. Po polední pauze na 
oběd, podle počasí, 

připravujeme od 14.00 venku nebo v Jurkovi-
čově sále program se soutěžemi pro děti. V 15.30 
se pomodlíme křížovou cestu a setkání zakon-
číme u našeho historicky prvního vysílače. 

Očekáváme, že nám počasí umožní prožít celý 
den s vámi, podle naplánovaného programu.

Další pozvání patří opět úplně všem, ale našim 
spolupracovníkům a Kamarádům Proglasu – 
KaPrům – přednostně. 

V září jste všichni očekáváni v prostorách 
rádia. Návštěvníky tradičního Dne otevře-

ných dveří a KaPry přivítáme 
v sobotu 19. září 2012. Pro 
všechny bude připraven pestrý 
program, prohlídka prostor 
rádia i občerstvení. Pro KaPry 
budou připraveny zásilky 
s podzimním vydáním zpra-
vodaje č. 48.

Na shledanou na Svatém 
Hostýně nebo u nás v rádiu. 
Přijmete pozvání?

Helena Horáková

Nakladatelství křesťanské literatury Cesta, náměstí Republiky 5, 614 00 Brno. 
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Klub
Jak si vede společenství lidí, snaží-
cích se o dobré dílo podle svého svě-
domí a podle svých schopností – Klub 
přátel Radia Proglas? Nových členů 
přibylo následovně: za leden 2012 to 
bylo 28 členů, za rok 2011 celkem 
539 nových nositelů členské legitimace. 
Pro srovnání rok 2010 zaznamenal 
844 nových členů a rok 2009 dokonce 
900. Zajímavé je, že předchozí roky 2005 
až 2008 vykazují tu stejnou tendenci – pokles 
od čísla 997 na počet 451. Také klesá úspěšnost 
zvacích dopisů do Klubu: od 47 % v roce 2009 
přes 54% v roce 2010 až po 37% v roce 2011. 
Při těchto číslech se ti, kdo je sledují, srovnávají 
a počítají, svěřují s důvěrou v Boží prozřetelnost 
do budoucnosti, jakou určí Pán. 
Počty nových členů, tedy z přibylých tří tisíco-
vek  kolem let 1998 a 1999 přes tisíc v letech 2000 
až 2004, čítáme dnes na stovky. Počet zemřelých 
členů v posledních letech také stoupl na stovky. 
Desítky to byly do roku 1999, v letech 2000 až 
2011 pak počet zemřelých stoupá na číslo 400. 
Přesto počet členů Klubu stále, v poslední době 
mírněji než v letech předchozích, roste a rozšiřuje 
se do dalších míst České republiky. 

Mírně se zvyšuje podpora od nečlenů. Pro srov-
nání – roku 2003 to bylo 25% a v roce 2010 

ocenilo vysílání 30% nečlenů. U členů to 
bývá kolem 50 %. 

Mění se také cesty, kterými své 
dary posluchači posílají. Zvýšil se 

výrazně počet darů, posílaných pře-
vodem z účtu proti srovnání s dobou 

zhruba před deseti lety a snížil se počet 
darů posílaných složenkami. 

Zvýšila se výše posílané částky: zhruba před deseti 
lety dosahovala průměrná výše daru 400,- Kč 
a dostávali jsme ji od dárců zhruba 2x ročně. Sou-
časná průměrná výše daru je 700,- Kč, frekvence je 
rovněž zhruba 2x ročně. 
Dárců na současné výdaje by však, dle vývoje 
nákladů, bylo potřeba více – zhruba 20 tisíc při-
spěvatelů místo současných reálných 16 tisíc. 
Věříme, že se i nadále budou nacházet lidé dobré 
vůle, kterým záleží na vysílání Proglasu. Jak by 
bylo krásné, kdyby jich bylo jako hvězd na nebi. 
Kéž ve světle jednoho Původce Světla jdeme 
a nenecháme se odradit množstvím jiných malých 
světel! Přeje dárcům, posluchačům, pracovníkům 
Proglasu i sobě                                   Jana Juránková

Účetní a sekretářky Proglasu: Hana Šťastníková, Anna Trembuláková, Marie Bendová, 
Pavlína Janošková, Helena Hladká a Jarmila Lukasová
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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; Valaš-
ské 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 inter-
netu: www.proglas.cz

Začátkem roku 2012 v Belgii zemřel v 89 letech katolický kněz a spisovatel Phil Bosmans. Úvod z jeho knihy 
(tajenka): Jediné slovo může znamenat zrození, kousek chleba do nového začátku, hvězdu, která padá z nebe.

Osobní
zájmeno

Okopávaná
plodina

ozero,
kansan,
vlkodav,

SVO, SDA

Jméno
Vránové

SPZ
Kladna

Ohebné
části
rukou

2. díl
tajenky

1. díl
tajenky Schovaní

Vůdčí
myšlenka

Akademie
věd (zkr.)

Sloní
zub

Podnět

Váhavý
souhlas

Nebo
(kniž.)

Rusky
„jezero“

Buničiny

Velký
chrt

Strunný
nástroj

Soubor
lesních
dřevin

SPZ Rych.
nad Kněž.

Značka
americia

Koňský
(zast.)

Vyjádření
poměru

Inic. Těs-
nohlídka

Nepra-
covní den

Doba
ledová

Starořecká
sloup. síň

SPZ
Příbrami

Část
dveří
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Časopis Šalamounky – lze objednat na čísle: 731 625 614 nebo na e-mailu: salamounky@seznam.cz. Roční předplatné 120 Kč.
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Vysíláme analogově i digitálněKontakt – 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 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.
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