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Radio Proglas forever!
Milí posluchači a čtenáři, děkujeme, že
berete do ruky tento rozhlasový Zpravodaj,
který vychází už čtyřiadvacet let.
Proglas je vaším zprostředkovatelem v nejlepším smyslu slova. Jeho vývoj se nikdy
nezastaví, stejně jako vývoj společnosti.
V rádiu stojíme v roce 2019 před důležitými rozhodnutími:
Biskupské gymnázium potřebuje část našich
prostor v Brně pro budoucí stavbu sportovní haly. Plány jsou hotové. Máme využít
příležitosti a nechat si dostavět prostory
a podlaží v hlavní budově? Máme se zavázat na třicet let splátek v nájmu? Máme
hledat někde něco jiného?
Každé větší rádio provozuje zároveň další
programy šířené internetem; jsou levné,
protože čerpají ze základního vysílání.
Nastal čas i u Proglasu?
Z hloubkových rozhovorů s vámi posluchači plyne, že za jeden z velkých bonusů
Proglasu považujete vysílání bez reklam.
Jsme tomu také rádi, nastal však čas doplňovat vaše dary další činností. Co umíme

Dostavba, přestavba,
nové prostory – co nás čeká?

a na co máme zázemí, je například natáčení a prodej audioknih. Přivítali byste
to? V diecézních městech máme studia
a redaktory; je to důležité a není to levné.
Máme studia držet, i když příspěvek
České biskupské konference na jejich platy
není valorizován? Rádi bychom přitom
posílili studia Kristián v Praze a Radim
v Olomouci, odkud by se také mohlo živě
vysílat během brněnské přestavby.
Proglas neviditelně, ale nezastupitelně
poukazuje na dobrá díla, z nichž mnohá
podporujete. Žasneme: každý přispíváte
na více dobrých aktivit. Klobouk dolů! Co
myslíte, máme ve vysílání a na sociálních
sítích víc volat: Zviditelňujeme různá dobrá
díla, přispějte nejen na ně, ale i na nás, abychom na ně mohli poukazovat i nadále?
Celou zemi čeká opuštění vysílání na
starém dobrém VKV. Proglas jasnozřivě
vysílá už pro polovinu naší země moderním a levným digitálním způsobem DAB+.
Jste ochotni koupit si za pár stovek nový
přijímač s DAB+ i VKV FM příjmem? Do
kuchyně, na chatu, do auta?
Kolik je zdrojů informací, jež mají vaši
plnou důvěru? Proglas má na to, aby
s touto vaší důvěrou pracoval a v době dezinformační znásobil své úsilí přinášet vám
ověřená fakta i komentáře rychle, chytře,
nezkresleně. Chceme to?
Nic z toho se bez vás neobejde. Je to přirozené, protože proč by jinak Proglas existoval? Ač by se to zdálo, není to „o penězích“.
Je to o lidech. Díky, že jste. Požehnaný čas
přeje
Mons. Martin Holík holik@proglas.cz
kněz a ředitel Radia Proglas

Co je nového u nás?

Prázdniny jsme v Proglasu trávili aktivně, což vědí hlavně ti z vás, kteří se
s námi potkávali na Velehradě, v Brně,
v Domažlicích či ve Strážnici. Do Náměště
nad Oslavou nebo do Hradce nad Moravicí
vyrazil Milan Tesař, který celé léto poctivě
nahrával rozhovory se všemožnými hudebníky, aby vám je potom mohl představit ve
vysílání; krom toho jste na Folkových prázdninách mohli slyšet jeho příspěvek s názvem
Žalmy a Píseň písní – starozákonní inspirace pro současnou písňovou tvorbu.

Oslavujeme

Na začátku školního roku se na společné
dobrodružství vypravily dva nové manželské páry. Ze zpravodajských relací se
vám bude se změněným příjmením hlásit Kristýna Císařová, která měla svatbu
s Lukášem Fuksou. Vzali se 14. září ve
Lhotě. O týden později si v Olomouci slíbili lásku, úctu a věrnost moderátorka
a redaktorka Marta Kerlínová s technikem a zvukařem Pavlem Kunčarem.
Novomanželům gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání!

Co se děje v zákulisí

Redakce zpravodajství je hrdá na své nové
členky – v červnu nastoupila Jana Kuklová
se svou parťačkou, vodicí fenkou Safi (více
na straně 4), a v červenci se ke zpravodajcům připojila Gabriela Brázdová (viz
foto), studentka politologie na Masarykově
univerzitě v Brně. Marek Chvátal se rozhodl, že nám pomůže s fundraisingem.
Něco o svých nápadech vám prozradí na
straně 11. Zprávy už v budoucnu neuslyšíte od Jany Lokajové, svou práci v redakci

Gabriela Brázdová

završila na konci prázdnin. K poslednímu
září se s námi rozloučila naše jediná technička a mistryně zvuku Zuzana Petlanová.
Jano a Zuzko, děkujeme!

Na dřeň

Slovesná redakce se brzy dočká mnohých
změn, kromě staronových redaktorů se
těšíme na nový pořad pro kriticky smýšlející posluchače, který budeme vysílat od
poloviny listopadu pod názvem Na dřeň.
Pokud chcete vědět víc, nalistujte zpravodaj
na stranu 8.
Novinky ze života i vysílání Proglasu sledujte na webu proglas.cz a na sociálních
sítích Facebook, Instagram a Twitter. Najdete
nás tam pod názvem Radio Proglas.

Anežka Wiewiorková
wiewiorkova@proglas.cz

Zpravodaj Radia Proglas

ke stažení v PDF:
Zájemci o zasílání elektronické verze Zpravodaje
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klub@proglas.cz

Pár slov o čtyřnohém členovi
proglasáckého týmu

Milí posluchači, kdyby se vám náhodou někdy stalo, že byste ve vysílání
Proglasu zaslechli psí štěkání, chci vám jen říct, že to je můj vodicí pes Safi.
Od začátku června pracuji v redakci
zpravodajství, kde pro vás připravuji zprávy. Protože jsem
nevidomá, vodí mě do
práce moje velká černá
labradoodlice Safi.
Safi je kříženec labradora a pudla. Po svém
pudlím tátovi zdědila elegantní postavu, dlouhý šňupák
a nevoli vodit mě v dešti. Její labradoří geny se projevily především v její
huňaté srsti a v lásce k jakémukoliv jídlu.
Safi do mého života vstoupila už před šesti
lety. Za tu dobu jsme toho spolu spoustu
prožily. Především se mnou ale vystudovala celé bakalářské studium žurnalistiky.
Dokonce se mnou byla i u obhajoby mé
diplomové práce a členové komise jí na

Safi ve zpravodajské redakci
s Janou Kuklovou

závěr potřásli packou k úspěšnému dokončení studia. Safi je tedy velmi
vzdělaný pes, a do
naší
zpravodajské
re-dakce proto skvěle
zapadá. Jen nás občas
budí svým hlasitým
pochrupkáváním.
Kromě spánku má ale
Safi i další povinnosti. Nejvíc
napilno má v době oběda. To je v naší
malé kuchyňce rušno a Safinka tam nesmí
chybět. Sleduje, kdo si co připravil k jídlu,
a dělá psí oči, protože doufá, že jí někdo
přenechá svoji porci.
Během dne Safi také ráda navštěvuje další
kanceláře. Každý pro ni má totiž pohlazení nebo podrbání za ouškem. Občas se
někde dokonce tak zapovídá, až se leknu,
že se ztratila, a potom se po chodbě
Proglasu rozléhá mé volání: „Saaafiii, ke
mně!“
Své nejoblíbenější místo k odpočinku
si ale Safi našla v malé nahrávací místnosti za naší kanceláří. Je tam totiž tma
a ticho. Zatímco já na svém ozvučeném
notebooku hledám zprávy, které pro vás
budeme vysílat, Safi v tomto svém pokojíčku pilně vyspává. V redakci jsme ale
přesvědčeni, že se jednoho dne naučí
ovládat počítač, pod kterým má pelíšek.
Potom se jistě nabourá do vysílání, aby
vám také něco sdělila.
Jana Kuklová
kuklova@proglas.cz

Rozhovor s doc. P. Rudolfem
Smahelem, Th.D.

Nedělní mši svatou v 9 hodin vysíláme od října 2013 pravidelně vždy druhou
neděli v měsíci z kostela Panny Marie Pomocnice v olomoucké čtvrti Nová
Ulice. Bohoslužby celebruje P. Rudolf Smahel, salesián, pedagog Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.
Otče Rudolfe, pravidelní posluchači přenosů z Olomouce jistě z akustiky prostoru vnímají, že kostel je spíše menší
objekt. Jak byste jej popsal?

Je to sice malý, ale farní chrám. Byl postaven v 17. století, ale už od 13. století na
tom místě stával gotický chrám „Panna
Maria v poli“. Přímo kolem kostela
vždy vedla cesta z Olomouce do Brna.
Historicky tam žilo především německé
obyvatelstvo, kolem kostela byly malé
domečky. Začátkem 20. století tudy začala
jezdit tramvaj, kolem zemské nemocnice,
nynější fakultní. V současnosti je okolo
kostela obrovské sídliště. Kousek odtud
přistává vrtulník záchranné služby, posílám vždy tím směrem požehnání. Farnost
tvoří velké množství mladých rodin
z okolních paneláků a také starousedlíci.
V neděli přichází kolem stovky lidí.

sestry ve výslužbě a na penzi, a ptám se
jich, co bych měl do promluvy ještě přidat. Běžné nedělní kázání mívám spíše pro
mladší farníky a pro rodiny. Na přenos se
opravdu speciálně připravuji.
Váš život je s kostelem Panny Marie
Pomocnice spojen od dětství. Vybavujete
si v souvislosti s tehdejší dobou nějaký
moment, který vás ovlivnil?

Byl jsem v tom kostele pokřtěn, chodil jsem
tam s rodiči – nádherným okamžikem
bylo první svaté přijímání v květnu 1958,
to jsem měl osm roků.
A pak spousta krásných setkání. Já tam
vždycky spěchám, víte? Já to tam mám rád
a jsem tam doma.
Připravila Radka Rozkovcová
radim@proglas.cz

Jakou zátěž představují přenosy bohoslužeb pro farnost?

Pro naši farnost je to veliké vyznamenání a působí nám to velikou radost. Lidé
se před přenosem už celý týden modlí za
nemocné, kteří si potom Proglas pustí.
Farnost duchovně spolupracuje a já mám
radost, že to je záležitost srdce.

Připravujete si pro posluchače Proglasu
speciální promluvy?

Ano, připravuji. Někdy i mluvím předem se
staršími lidmi, jsou to většinou zdravotní

Alžběta Vašků, Radka Rozkovcová
a P. Rudolf Smahel

Změny v pozemním digitálním
vysílání DVB-T
Vypnutí DVB-T
Praha			
Středočeský		
Jihočeský		
Plzeňský		
Karlovarský		
Ústecký		
Liberecký		
Královéhradecký
Jihomoravský		
Pardubický		
Vysočina		
Olomoucký		
Moravskoslezský
Zlínský		

8. ledna
15. ledna
19. února
1. dubna
20. dubna
20. dubna
26. dubna
28. dubna
4. května
25. května
25. května
4. června
8. června
23. června

2020

Určitě jste už zaznamenali, že probíhá
změna pozemního televizního vysílání ze
standardu DVB-T na DVB-T2. Příčinou
této změny je mimo jiné uvolnění televizních kanálů 50–59 pro služby mobilního
internetu. Pro televizní vysílání tedy zbývá
méně kanálů, proto se přechází na systém
DVB-T2 s kódováním obrazu HEVC/H.265,
který umí na jednom kanále přenášet více
programů oproti DVB-T při zachování
stejné kvality. První vysílače DVB-T se
vypnou už letos na konci listopadu, hlavní
fáze vypínání bude pokračovat do června
2020. Souběžné vysílání v přechodových
DVB-T2 multiplexech už probíhá více než
rok (Proglas od září 2018 v muxu 12),
takže je nejvyšší čas se na přechod na T2
vybavit příslušnou technikou – zkontrolujte
si, zda váš televizor nebo set-top-box má
v návodu napsané, že umí H.265. Jestli ne,
musíte si obstarat televizor či set-top-box
nový. Pokud jste s vaším stávajícím televizorem spokojení, doporučuji koupit si settop-box, který k němu připojíte – ceny začínají na 600 Kč. Jestliže televizi přijímáte ze
satelitu nebo z kabelovky, tato změna se vás
netýká.

Vypadá to, že také dojde k dlouho očekávanému rozvoji pokrytí digitálním signálem
DAB, protože současní vysílatelé – ČRa,
RTI cz a Teleko – získali oprávnění na toto
vysílání z dalších lokalit nebo na přechod
vysílání ve stávajících lokalitách z neperspektivního pásma L do III. pásma. Rozvoj
začne už během letošního podzimu.
Vladimír Kintr
kintr@proglas.cz

Proglas nyní vysílá v DVB-T muxu 3, který
se také bude přepínat do DVB-T2. Pokrytí
signálem bude ještě lepší než stávající. Také
mírně vzroste zvuková kvalita.
Termíny vypínání Proglasu v DVB-T pro
jednotlivé kraje v roce 2020 jsou v následující tabulce:

QR kód: Jak naladit Radio Proglas

Pokrytí ČR signálem Radia Proglas

Podpora vysílání Radia Proglas formou SIPO

Programové schéma Radia Proglas od září 2019
všední dny

01:00
02:00

02:25
03:00

04:00
04:45
05:00
05:15
05:27
05:35
05:45
06:00
06:05
06:20
06:45
07:00
07:15
07:45
08:00
08:05
09:00

10:00
10:15
10:30
11:00
11:05
11:35
11:57

Hymna a chorál Svatý Václave
po » Všimli jsme si (R)
út » Vítejte, senioři! (R)
st » Kafemlýnek (R)
čt » Okolo stolu (R)
pá » Mezi slovy (R)
Komorní hudba
po » Z archivu vzdělávacích cyklů
út » Kukadlo (R)
st » Křesťan a svět (R)
čt » Dotýkání světla (R)
pá » Z archivu slovesných pořadů
Písně
po » Z archivu hudebních pořadů
út » Z archivu hudebních pořadů
st » Folklorní okénko (R)
čt » Hrajte, kapely! (R)
pá » Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Jitro s dechovkou
Písně
Dnešek v kalendáři
Myšlenka na den
Očekávané události
Radio Vatikán (R)
Dnešní evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Ranní zíváček
Zprávy ČRo Dvojka
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy ČRo Dvojka
Písně
po » Vítejte, senioři!
út » Kafemlýnek
st » Okolo stolu
čt » Mezi slovy
pá » Všimli jsme si
Písně
Relace Trans World Radia
Vonička
Zprávy Proglasu, počasí
Čtení na pokračování
Písničky před polednem
Myšlenka na den

ranní magazín

00:00
00:05

12:00
12:05
13:00
13:05
13:45
14:00
14:30
15:00
15:05
15:10
16:00
NOVĚ

16:55

17:55
18:00
18:35
19:00
19:15
20:00
20:15
20:45
21:05
21:15
21:30
22:00
22:30

23:50
23:58

Anděl Páně
Hudební siesta
Zprávy Proglasu, počasí
Písně
Dnešek v kalendáři
Třikrát z Proglasu
Písničky pro hezké odpoledne
Zprávy Proglasu, počasí
Písničky pro hezké odpoledne
pá » Modlitba Korunky
po » Kukadlo, písně
út » Barvínek
st » Detektivní kancelář Lorňon
čt » Na dřeň
pá » Křesťan a svět (R), písně
po » Kolem se toč (R)
út » Slyšte, lidé! (R)
st » Folklorní okénko
čt » Hrajte, kapely!
pá » Oktáva
Myšlenka na den
Modlitba růžence » po, st
Mše svatá » út, čt, pá
Hudební zastavení
Večerní zíváček
Jak se vám líbí
Večerní zprávy Proglasu, počasí
po–čt Z regionálních studií
pá » Vzdělávací cyklus
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování
po » Vzdělávací cyklus (R)
út–pá Z regionáních studií (R)
po » Noční linka, písně
út » Živý růženec, duchovní hudba
st » Noční cukrárna
čt » Živý růženec, duchovní hudba
pá » Živý růženec, duchovní hudba
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

Programové schéma Radia Proglas od září 2019
sobota
00:00
00:05
00:30
01:00
02:00
03:00
04:00
05:27
05:30
06:30
06:35
06:50
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
11:00
11:05
11:57
12:00
12:05
13:30
13:45
14:00
15:00
15:15
16:00
16:15
16:55
17:55
18:00
18:20
18:30
19:00
19:15
20:15
20:45
21:05
21:20
22:30
23:10
23:50
23:58

Hymna a chorál Svatý Václave
Noční bdění
Písně
Komorní hudba
Oktáva (R)
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Myšlenka na den
Ranní magazín
Dnešní evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R)
Komentář týdne
Relace Trans World Radia
Pozvánky
Vonička
Zprávy Proglasu, počasí
Barvínek (R)
Myšlenka na den
Anděl Páně
Hudební siesta a poezie
Knihovnička (R)
Dnešek v kalendáři
Písničky pro hezké odpoledne
Zprávy Proglasu, počasí
Jak se vám líbí
Čteme z křesťanských periodik
Hudební listování
Všimli jsme si (R)
Myšlenka na den
Zprávy a Zrcadlo týdne
Komentář týdne
Folklorní sedmička
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Dotýkání světla
Radio Vatikán
Večerní chvály
Tóny ze scény
Živý růženec
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

neděle
00:00
00:05
01:05
02:00
02:15
02:25
03:00
04:00
05:00
05:27
05:30
06:00
06:15
06:30
06:35
06:50
07:00
07:30
07:45
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:57
12:00
12:05
13:30
13:45
14:00
14:30
16:00
16:30
16:55
17:20
17:55
18:00
18:30
19:00
19:15
20:15
20:45
21:05
21:20
23:50
23:58

Hymna a chorál Svatý Václave
Kolem se toč
Komorní hudba
Zrcadlo týdne (R)
Komentář týdne (R)
Písně
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Varhanní hudba
Myšlenka na den
Písničky před svítáním
Čteme z křesťanských periodik (R)
Křesťanské písně
Dnešní evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R)
Komentář týdne (R)
Relace Trans World Radia
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Vzdělávací cyklus (R)
Proglaso
Myšlenka na den
Anděl Páně
Hudební siesta a poezie
Knihovnička
Dnešek v kalendáři
Nedělní pohádka
Blahopřání
Písničky z archivu
Na kanapi
Dotýkání světla (R)
Písně
Myšlenka na den
Modlitba za rodiny
Písně
Večerní zíváček
Kolem se toč
Křesťan a svět
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Kafemlýnek zraje!
Pořad určený rodičům s dětmi nehledí na věk, ale na to, co se děje!
Máme podzim, čas sklizně, ale
také setí ozimů… Kafemlýnek od
počátku tvořily maminky-redaktorky pro maminky-posluchačky.
To platí pořád. Jenže běh času nezastavíme. Děti odrůstají, těhotenství, kojení či péče o nejmenší se
vzdaluje a život před nás staví nové
výzvy. Řešíme výchovu či „nevýchovu“ dětí, jejich školní starosti,
nadání či neúspěchy. Jejich i náš Hosté z Modré linky s Adrianou Růžičkovou
pohyb v mediálním světě, závislosti
na obrazovkách. Hlouběji zkoumáme vývoj otevřeme téma „Dluhy a rodinný život“,
manželství, partnerské vztahy nebo pouta nevyhneme se zkoumání lidských emocí
k prarodičům. Přirozeně se mění i naše a také tipům na to, jak předcházet konflikposluchačky – když po skončení rodičov- tům během vánočních svátků…
ské musí do práce… Z těch, které poslou- Mohou zaznít i vaše témata, pokud nám
chaly v reálném čase, na ty maminky, které napíšete na kafemlynek@proglas.cz. Pořady
hledají svá témata v audioarchivu… I těm pro vás připravují Adriana Růžičková, Irena
bychom chtěli nabídnout možnost inspi- Kintrová, Ivana Horáková a nově i Jaroslava
race. V neposlední řadě jsou našimi poslu- Otradovcová. Někdy se zapojí s vhodnými
chači aktivní prarodiče, které zajímá, jaké tématy i další redaktoři a vždycky to stojí
nové názory na výchovu či zvládání vztahů za to!
Máme jen jednu starost – aby se o nás
v soudobé rodině přineseme.
Na říjen 2019 připravujeme setkání dvou maminky dozvěděly a abychom jim během
maminek, které se zabývají uměleckou mateřské i rodičovské dovolené mohly být
prací, znovu přijde lektor IT technolo- dobrými společníky každé úterý dopogií Pavel Jílek, a to s krizovým plánem ledne. Budeme rádi, když se maminky ve
pro rodiče a děti v digitálním světě. Anna vašem okolí o „Kafemlýnku“ dozvědí právě
Lukešová z Prahy přijede, aby představila od vás! Můžete si ho nejprve samy poslechsvůj projekt „Mamapsychologie“ a „Škola nout a přidat se k němu třeba odpovědí na
účesů“. V listopadu uslyšíme, proč máme mít anketní otázku. Na vašem věku, počtu dětí
my – ženy – „mírně hlavu vzhůru“, v roz- nebo zásluhách přitom nezáleží. Budeme
hovoru s lektorkou Milenou Mikulkovou. rádi, když se k nám připojíte!
Představíme vám řadu krásných knížek
pro děti z nakladatelství Host a budete mít
Za autorky Kafemlýnku
možnost o ně soutěžit. V prosinci znovu
Irena Kintrová kintrova@proglas.cz

Nový pořad Na dřeň půjde
do hloubky
Příběh o tom, jak vznikl (a vzniká) nový pořad pro mladé ve věku 19–29 let.
„Já přece nemůžu napsat Martinu Veselovskému nebo Marii Svatošové, že je zvu
do pořadu Barvínek!“ Nějak takto se zrodil nápad, že založíme nový pořad pro
mladé posluchače. Pro posluchače náročného, kriticky smýšlejícího. Posluchače,
který se ptá, ptá se po smyslu věcí na
tomto světě, nechce se spokojit s tím, že
by jediná náplň našich životů byla chodit
do zaměstnání a večer se dívat na televizi.
Posluchače, který nechce život krájet, jak
se říká v jednom z legendárních českých
filmů, ale chce jít do hloubky, na dřeň.
A proč spojitost s pořadem Barvínek? Od
prosince minulého roku jsem tento pořad
pro děti měla na starost. A postupem
času jsem zjišťovala, že mí hosté, které
jsem si zvala, hovoří někdy až příliš složitě. Ne snad, že by děti nechápaly složité věci. Ale pořád jsem si musela připomínat, že mě poslouchá hlavně devítiletý
Tonda, sedmiletá Bětuška nebo dvanáctiletý Jindra. Jenže já se vlastně nechtěla
ptát faráře Daniela Bořkovce na to, jaké
to je dělat parkour, ale zajímalo mě spíše
to, jaké to je vést s lidmi duchovní rozhovory a poslouchat jejich těžkosti. Když
jsem tu měla lezce Adama Ondru, chtěla
jsem se jej raději ptát na to, jestli je pro něj
v životě důležitější lezení, nebo rodina.
To mě a další mladé redaktory z Proglasu
vedlo k tomu, že to, co nás na redaktorské práci nejvíce naplňuje, je vést hluboké rozhovory. S lidmi inspirujícími,
kteří i když v životě udělali spoustu chyb,

tak je dokážou překonat a jít dál. S lidmi,
kteří se nestydí říct, že bez Pána Boha by
nebyli tam, kde jsou teď. I s lidmi, kteří
Boha ještě ve svém životě neobjevili, ale
žijí život naplno a bez toho, že by se za své
činy museli stydět.
Pořad Na dřeň je pro všechny mladé lidi,
kteří ve svém životě stojí před velkými
rozhodnutími. Jestliže se říká, že puberta
je náročné období, myslím, že mladá
dospělost patří k obdobím ještě těžším.
Vybrat si partnera, zvolit povolání, procestovat svět, zapustit kořeny. Každá
moudrá rada je v tomto čase cenná, každý
dobrý vzor může mladého člověka někam
posunout.
V pořadu se prostřednictvím rozhovorů
s našimi hosty chceme věnovat tématům,
jako jsou vztahy, sociální problematika,
angažovanost ve veřejném dění, ekologie,
cestování, psychologie, víra (i nevíra)…
Našimi hosty budou právě zmiňovaní
novinář Martin Veselovský a zakladatelka hospiců Marie Svatošová, ale také

Alžběta Havlová
a Martin Veselovský

slovo.proglas.cz/nadren

režisér Zdeněk Svěrák či kněz Marek
Orko Vácha a mnozí další – i ti, kteří
nejsou známí široké veřejnosti, ale
svým příběhem mohou oslovit mnohé
posluchače.
I když pořad Na dřeň bude vysílán
na vlnách křesťanského Radia Proglas,
nebude vyloženě – jak se říká – „katolický“. Chceme být otevření i lidem
nevěřícím a hledajícím, těm „venku“.
I proto bude možné si pořad naladit prostřednictvím podcastů, které
si každý člověk může stáhnout do
mobilu a poslouchat například po cestě
v autobuse.
Od poloviny listopadu se na vás od mikrofonu budou těšit kromě mě redaktoři
Ondřej Havlíček, Hana Kašpárková, Hana
Strašáková a Anežka Wiewiorková!

Alžběta Havlová
havlova@proglas.cz

Všimli jsme si …
Deset minut navíc každý týden
a atraktivní dopolední čas, tak se na
publicistickém pořadu Všimli jsme si
projevila poslední změna vysílacího
schématu. Každý pátek od 9 hodin
pro vás chystáme pořad s nahlížením důležitých událostí církevního
i veřejného života.

Dopolední čas svědčí živému vysílání,
a tak se snažíme nabízet debaty z našeho
studia v Brně či Praze, při kterých pozvané
osobnosti představují své postoje k různým otázkám. V poslední době se jednalo například o problematiku vypořádání církevního majetku, konkrétně návrh
na zdanění restitučních náhrad, věnovali

jsme se také například situaci v sociálních službách, rozebírali jsme výzvy stojící před církevním školstvím, reagovali
jsme na požár pařížské katedrály Notre
Dame a přinesli jsme debatu některých
kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu. Kromě toho mají v pořadu Všimli
jsme si prostor reportáže z událostí, které
na místě sledujeme, například z letního
Celostátního setkání animátorů v Chotěboři,
z pěší pouti Moravským krasem o svátku
apoštola Jakuba nebo z dokumentační
cesty Papežských misijních děl do afrického Malawi. Zvláštní relace jsme věnovali Světovému setkání mládeže v Panamě,
kde jsme měli zvláštní zpravodajku Janu
Lokajovou.
V průběhu podzimu se v rozhovorech
i reportážích chceme podrobně věnovat
událostem kolem 30. výročí pádu totalitní vlády komunistické strany v naší
zemi – mimo jiné už plánujeme výjezd
našeho redakčního týmu na národní pouť
k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České
v Římě. Věnovat se budeme také tématům
synody o církvi v Amazonii, která mají
v ekologické, sociální i pastorační oblasti
přesah do střední Evropy, a dalším aktivitám papeže Františka včetně zahraničních
cest – i když do Japonska ho zřejmě nedoprovodíme.
Zveme k poslechu našich pátečních dopoledních debat a reportáží. Pokud nestihnete premiéru, pořady opakujeme v sobotu
v 16.55 a po půlnoci z neděle na pondělí.
Na slyšenou se spolu s kolegy těší
Filip Breindl
breindl@proglas.cz

Více o pořadu Všimli jsme si
včetně archivu:

zpravy.proglas.cz/publicistika

Klub přátel Radia Proglas

Místa, kde nám chybí dobrovolníci – tzv. KaPři (Kamarádi Proglasu), kteří
nám pomáhají roznášet zásilky v okolí svého bydliště:
PSČ

město

počet zásilek

100 00 Praha (různé ulice)
101 00 Praha (různé ulice)
109 00 Praha (různé ulice)
130 00 Praha (různé ulice)
150 00 Praha (různé ulice)
180 00 Praha (různé ulice)
272 82 Lomnice n. Popel.
284 01 Kutná Hora		
370 01 České Budějovice
415 01 Teplice			
512 43 Jablonec n. Jiz.
530 02 Pardubice		
530 09 Pardubice		
584 01 Ledeč n. Sázavou
602 00 Brno (různé ulice)
614 00 Brno (různé ulice)
619 00 Brno (různé ulice)
635 00 Brno (různé ulice)

10
7
10
22
28
18
12
25
20
7
5
22
14
6
20
25
9
40

PSČ

664 46
679 06
664 83
679 62
687 03
691 42
696 42
700 30
708 00
720 00
739 24
755 01
756 11
768 04
779 00
783 32
798 27
798 41

město

počet zásilek

Silůvky		
Senetářov		
Domašov u Brna
Prostřední Poříčí
Huštěnovice		
Valtice			
Vracov			
Ostrava (různé ul.)
Ostrava (různé ul.)
Ostrava (různé ul.)
Krmelín		
Vsetín			
Valašská Polanka
Střílky			
Olomouc (různé ul.)
Střeň			
Němčice n. Hanou
Kostelec na Hané

18
13
11
5
6
7
5
15
15
7
12
30
11
8
30
8
7
10

Zájemci o předávání tiskovin pište mailem na: klub@proglas.cz nebo volejte: 543 217 241.

Stojíme o váš názor!

Rozhovor Renaty Hejčové s posluchačkou

Chceme se zlepšovat
a bez vás to nezvládneme.
Přihlaste se k hloubkovým
rozhovorům a řekněte nám
své připomínky a poznámky
k našemu vysílání!
Přijďte do našeho sídla
na Barvičově ulici 85 v Brně.
Odměna vás nemine.
radio@proglas.cz

Sociální podnikání

Znáte příběh sociálního podnikání z Neratova anebo sociálního zemědělství
z Týna nad Vltavou? Podobnou cestou se nyní vydá i Radio Proglas.
V Neratově rostou podniky jako houby po
dešti. Funguje tam krátkodobé ubytování,
několik chráněných dílen, zahradnictví
a také pivovar. Smysl existence těchto
firem stojí na zisku, který slouží lidem,
o něž většina naší společnosti nestojí.
V Týně nad Vltavou se po generace
věnuje zemědělství rodina Netíkových.
Před 30 lety za podpory právě svatořečené Anežky České zatoužil Jiří Netík
st. nabídnout důstojnou práci i postiženým lidem. Tak, jak to dělali dobří hospodáři od nepaměti. Dnes jejich spolek Pomoc
vytváří společenství a nabízí práci více než
stovce znevýhodněných.
Úsilí těchto dobrých lidí se v obecnosti
říká sociální podnikání. Na jedné straně
máte komunitu, která potřebuje pomoc
a péči. Ale ta stojí peníze. Na druhé straně
máte firmu, která tvoří a prodává produkty
a služby za účelem zisku. A ten věnuje své
komunitě.
Radio Proglas má svou komunitu posluchačů. Pro ni tu jsme, pracujeme, inovujeme. Za ni se pravidelně modlíme. Ale
udržet takovou komunitu je nákladné.
A to vám říkat nemusím, protože o stavu
financí našeho rádia informujeme pravidelně a často.
Rozhodli jsme se vyjít novou cestou. Štědrost obrovského počtu našich
drobných dárců obohatíme o sociální

www.proglas.cz
fb.com/proglas
@radioproglas

podnikání. Rozhodující však je zaměření tohoto nového podniku. A co je dnes
Proglasu to nejvlastnější? Vysílání slova
a hudby.
Nemůžeme ignorovat rostoucí trend zájmu
o audioknihy. Každý rok přibývá mnoho
lidí, kteří si tento produkt chtějí koupit.
V oblibě jsou hlavně kompletní audioknihy. Lidé si je pouští při cestování nejen
do práce. Dobrá audiokniha může sloužit
také jako pomůcka při studiu. Já osobně
preferuji už téměř vždy audioknihu před
tištěnou, protože mám větší užitek při
poslechu než z četby. Že by profesionální
deformace z práce v rádiu?
Vy znáte audioknihy např. z Čtení na pokračování na Proglasu, což je podle našich
posledních průzkumů jeden z nejoblíbenějších pořadů. Proto připravujeme e-shop
www.slys.to, kde najdete prvotřídní
audioknihy jak pro děti, tak pro dospělé.
Každý, kdo koupí naši audioknihu, současně podpoří i službu Radia Proglas.
Protože to je smyslem existence Slyš.to.
Navazujeme spolupráci s řadou úspěšných
nakladatelství s hodnotnými tituly. Jako
první vydáme autorskou četbu Modlitby
argentinských nocí od Marka Orko Váchy.
Hned za ním budou následovat pohádky
kardinála Tomáše Špidlíka. Již brzy budou
v prodeji!
Marek Chvátal
chvatal@proglas.cz

Radio Proglas

Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 800

Kontakt do živého vysílání:
tel.: 543 217 242 I SMS: 775 132 132

Malý dar s obrovským efektem
24 hodin denně bez reklam
Denně šíříme pokoj a dobro do vašich domácností.
Jsme rádi užiteční!
Desetitisíce lidí poslouchají Radio Proglas, aby si zpříjemnily den.
Tisíce lidí si nás naladí, když se nechtějí modlit samy.
Stovky posluchačů by bez Proglasu zůstaly opuštěné.
Jeden dar proměníme v nespočet obdarovaných.
Chcete poslat dar ještě dnes?
Tak směle do toho!

posílám 250 Kč

posílám 500 Kč

posílám 1000 Kč

Preferuji platbu kartou – výborně, používáme zabezpečenou platební bránu
Darujme.cz. Navštivte: proglas.cz/podporit-proglas
Pošlu to raději z účtu – naše číslo účtu je 4200043003/5500. Jako VS uveďte
své členské/evidenční číslo. Nemáte ho? Volejte na tel. 543 217 241.
Potvrzení o přijatých darech za rok 2019 budeme odesílat všem,
kteří si požádali, 15. ledna 2020.
Zpravodaj Radia Proglas vydává © Radio Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy
Klubu přátel Radia Proglas. Toto číslo vyšlo v říjnu 2019. Redakční rada: Pavel Mikšů, Martin Holík,
Helena Horáková, Jan Janoška • Fotografie: Pavel Šaněk, Jan Janoška, Tomáš Zikmund, Helena Horáková
• Grafika: Honza Žůrek, Palec.net • www.proglas.cz, sazba: Helena Horáková.

