
Velké poděkování papeži Františkovi za Rok 
milosrdenství, za svaté brány, za pohotové 
projevy, za příklad pracovitosti, za vstřícnost, 
za Světový den mladých, za to všecko kolem!

bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, podzim 2016

Pojem milosrdenství budu mít už navždy spo-
jený s melodií hymny Světového dne mladých. 
A že to nejen v Mogile v Krakově a ne jen Schole 
brněnské mládeže (SBM) znělo! V refrénu zpí-
váme: Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni 
dojdou milosrdenství.  Polákům se to povedlo! 

O milosrdenství se v Písmu píše podivuhodně 
často a já ty pasáže objevuji v nových souvislos-
tech.  Až teď? U kantora, co učí na střední škole 
Starý i Nový zákon, poněkud překvapivé, řeknete 
si. Ale znáte to – starý známý text naráz čtete 
novýma očima. 

Provozovat milosrdenství je moc důležité, o to 
víc, že hodně lidí dráždí. Raději o sobě chováme 
představu, že jsme spravedliví. To je takové 
chlapáčtější. Bývá v nás i kousek závisti – proč 
JEMU by se mělo něco prominout, a MNĚ ne? 
Pěstujeme v sobě pocit, že si všechno musíme 

zPRavodaJ PRoglasu 56
Milosrdně o milosrdenství zasloužit. Neumíme přijímat, a to je důvod, proč 

neumíme ani dávat; přitom ve Skutcích je citován 
Ježíš: Blaženější je, větší štěstí přináší dávání, 
obdarování než braní, přijímání. Jedno bez 
druhého nefunguje. Potřebujeme oplatit obdaro-
vání od druhého, abychom si nezadali, nezůstali 
něco dlužni a nemuseli provozovat vděčnost. 
Ta je pracná a chce se po nás i troška pokory. 
Není to nic nového, prostitutka z evangelia při-
jmout odpuštění i dát lásku a lítost uměla. A jaký 
poprask to vyvolalo. 

Nedávno jsme odjížděli z povedené dovolené 
v Beskydech. Dostal jsem vyhubováno, že jsem 
si pozdě vzpomenul na fotky v mobilu, které by 
pomohly úklidu pronajaté chalupy. Zaskočilo mě, 
jak moc si to pamatuji a nedokázal odpustit, když 
jsem v tom byl přece nevinně, že? 

A tak je to nakonec všechno schováno v našich, 
lidských srdcích. V tomto smyslu jsou úplně 
zbytečné všechny policejní zátarasy a kontroly 
a rámy a samopaly a těžkooděnci. Přemoci jed-
notlivého člověka tak jistě lze, ale všechny lidi? 
Jen dobrotou, jen milosrdenstvím, jen prací na 
sobě samém. Ach jo, proč zrovna mne postihlo, 
že jsem křesťanem, a ke všemu ještě knězem? 
Ach jo! 

Mons. Martin Holík
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► V pořadech a příspěvcích z litoměřického 
studia Štěpán můžete slýchat nový ženský hlas – 
Vlastě Klekerové pomáhá od září Jana Bláhová, 
původní profesí fyzioterapeutka. Více si o ní 
můžete přečíst na str. 11.  

► Už v srpnu do našeho brněnského týmu při-
byly hned tři posily. Jako moderátorka se začala 
zaučovat Anežka Horáková, naše bývalá prak-
tikantka ve zpravodajství. Anežka studuje obor 
Český jazyk a literatura na MU v Brně a my dou-
fáme, že si naše dvě Anežky – moderátorky ve 
vysílání nespletete .

► V redakci jsme přivítali Kateřinu Hruško-
vou (foto na str. 14), která převezme práci tajem-
nice šéfredaktora a výkonného redaktora. Vystu-
dovala Pedagogickou fakultu MU, konkrétně troj-
obor Hudební výchovy, Výtvarné výchovy a Vizu-
ální tvorby (grafický design) pro střední školy 
a nyní pokračuje v doktorském studiu. Věříme, že 
své hřivny využije i v našem vysílání. 

► Jako asistentka našeho pana ředitele od 
srpna působí Soňa Maloňová, maminka dvou dětí, 

Novinky
Letní měsíce, které pracovníkům 
Proglasu přinesly jak zasloužený 
odpočinek, tak spoustu práce 
na přímých přenosech z Velehradu, 
Krakova či z jiných velkých akcí, jsou za 
námi a před námi nový školní rok. I v něm 
vám chceme nabízet kvalitní a obsahově pestré 
pořady. O některých plánovaných novinkách 
v našem programu se dočtete níže. (O Krakovu si 
můžete přečíst v článku Anežky Jakubcové na str. 6 
a 7, o hudebních festivalech píše Milan Tesař na 
str. 10). Pojďme si ale krátce představit také nové 
tváře/hlasy ve vysílání. Soňa Maloňová

která se dříve věnovala podnikání. Všem čtyřem 
dámám přejeme hodně zdaru v jejich práci!

► Možná jste v našem vysílání – zejména ve 
zpravodajských relacích – zaznamenali změnu 
příjmení dvou redaktorek – Hanky a Bětky, které 
se shodně vdávaly 10. září 2016. Bětka Prudilová, 
čerstvá absolventka oboru Mediální studia a žur-
nalistika, se provdala za Jana Havla a Hanka Hol-
cová (momentálně studentka pedagogiky, konzer-
vatoře a sociální práce) si tutéž sobotu vzala Karla 
Kašpárka. Oběma párům přejeme do společného 
života Boží požehnání.

► Moderní dějiny 20. století ve vybraných 
zemích světa představuje nový vzdělávací 
cyklus 1950+. Od září do prosince se v něm 
prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. z katedry his-
torie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci zabývá vývojem po druhé světové 
válce v Německu, Izraeli, Sýrii, Ukrajině, Číně 
a dalších zemích. Naladíte každé pondělí v 16.00, 
s reprízou v neděli v 10.30.

► Od poloviny září v našem vysílání můžete 
zachytit četbu na pokračování z románu Louise 
de Wohla Nepokojný plamen. Známý autor v něm 
vypráví životní příběh biskupa a učitele církve 
svatého Augustina. Pro Proglas nastudoval Jiří 
Miroslav Valůšek, herec brněnského Ha-Divadla.

► A ještě jedno pozvání s výhledem na rok 
2017. Od ledna připravuje náš moderátor Ondřej 
Krajtl, jinak pedagog na FF MU v Brně, nový 
cyklus vzdělávacích pořadů zaměřený na medi-
ální gramotnost. Ke spolupráci si přizval odbor-
níky z Fakulty sociálních studií MU a jiných pra-
covišť – např. PhDr. Jaromíra Volka, PhD. a další.

Terezie Breindlová

Anežka Horáková



Od konce
Václav Renč

O kolikerou lítost bohatší
jsou podzimy než nevědomá jara!
Zbořený dům s visutou pavlačí,
den v cizím městě, opuštěná fara –
všechno je vždycky nějak jinačí.
To podzim ví.

O kolikerou lítost křehčí dnes
jsou jara, mám-li modrou jeseň v brýlích
přirostlých k očím! Zkamenělý les
je město v noci. Kroky opozdilých
zpozdile, marně tepou do kláves.
Jak červotoč. Už zjara kvete vřes.
To podzim ví.

vybrala Hana Svanovská

Pozvánka na 
26. Podzimní knižní veletrh 

Havlíčkův Brod
Motto:

 Kde domov můj?

v pátek 14. října od 10 do 19 hodin
v sobotu 15. října 2016 od 9 do 17 hodin

bohatý doprovodný program

Kulturní dům Ostrov
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod

Program je vyvěšen a aktualizován 
na stránkách knižního veletrhu 

www.hejkal.cz 

| proglas.cz/slovesne-porady |
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Čtení na pokračování

Nepokojný plamen – to je název dalšího románu 
německého katolického spisovatele Louise de 
Wohla (1903-1961), který vydalo Karmelitánské 
nakladatelství v Kostelním Vydří. Na vlnách 
Proglasu můžete jeho rozhlasovou realizaci 
pravidelně poslouchat od pondělí 12. září 2016.

Hlavním hrdinou poutavého vyprávění je jeden 
z největších učitelů církve sv. Augustin. Autor 
nás seznamuje s jeho bouřlivým mládím, kdy se 
zapletl se sektou manichejců, líčí jeho cesty do 
Kartága a Říma, a také sám proces jeho obrá-
cení. Důležitou úlohu hraje v celém vyprávění  
jeho matka sv. Monika a milánský biskup sv. 
Ambrož. Živě jsou vykresleny také události „vel-
kých dějin“, které Augustinův život doprovázely, 
jako je např. zničení Kartága v r. 387.

Knihu pro vysílání Proglasu nastudoval herec 
brněnského Hadivadla Jiří Miroslav Valůšek 
(*1983), a zhostil se tohoto úkolu skvěle. Pevně 
doufáme, že to nebyla poslední spolupráce s tímto 
všestranným umělcem. 

Další Čtení na pokračování pro vás chystáme 
na dobu adventní. I nadále se budeme orientovat 
především na tituly z Karmelitánského naklada-
telství, z nakladatelství Paulínky a nakladatelství 
Cesta.

Hana Svanovská

Hana Svanovská při natáčení ve studiu

Poetický koutek



4
Jeff Scaldwell, Luděk Strašák a paní Scaldwellová

A já jsem se zeptal, co mám dělat. A ona 
pověděla: „Odevzdej svůj život Ježíši.“ Obě se 
za mne modlily, vedly mě v modlitbě a to byl 
začátek mojí cesty.

► A co se změnilo ve tvém životě?

Pro mě to byla radikální změna. Úplně od černé 
k bílé. Nebyl jsem do té doby nějak dobrý člověk, 
kromě studia jsem se zajímal jenom o rockovou 
hudbu a to bylo všechno. A najednou jsem našel 
další smysl a náplň života. Něco se začalo v mém 
životě prudce měnit, ale byla to tak radikální 
změna, že jsem o ní vůbec nepochyboval. Bylo 
mi jasné, že toto je ta moje cesta a velice mě 
oslovil verš v Janově evangeliu, kdy Ježíš o sobě 
říká: Já jsem cesta, pravda a život.

► A co se stalo s tím děvčetem, po kterém jsi 
pošilhával?

Jak Bůh řekl, nebyla pro mě, ale byla pro to, 
aby mě získala. Na univerzitě jsme byli dobrými 
kamarády. A o rok později jsem potkal svoji ženu 
Sylvii.

► Později ses stal pastorem, ale ještě později 
jsi opustil i svoje civilní povolání a začal dělat 
evangelizační projekty na plný úvazek. Nebyl 

► Jeffe, jak jsi se dostal k životu s Kristem?

Trochu zvláštně. Bylo to před 40 lety. Ve 
skutečnosti jsem ale Boha nehledal, on hledal 
mě. 

Potkal jsem jednu sympatickou mladou dívku 
a říkal si, že bych ji mohl pozvat na rande. Ona 
odmítala, a když jsem se jí ptal proč, říkala, že 
nebude chodit na rande s nevěřícími. Já jsem 
potom seděl ve vyučování a zaslechl jsem 
zvláštní hlas: „Tohle děvče není tady pro to, abys 
jí získal, ale abych skrze ni získal já Tebe.“  Já 
jsem z toho byl nesvůj, protože když člověk slyší 
hlasy v hlavě, tak to nemusí věstit nic dobrého.  
Pak jsem ji vyhledal, potkal jsem ji s jednou její 
kamarádkou a říkal jsem jí, co se mi stalo. Ona 
mi odpověděla: „My jsme se v tu chvíli právě za 
tebe modlily.“ A já jsem se zeptal: „A myslíš, 
že to ke mně mluvil Bůh?“ A ona odpověděla: 
„Ano, protože jsme se za Tebe právě modlily.“ 

Rozhovor s Jeffem Scaldwellem

Jeff Scaldwell je anglický duchovní, který 
spolu s manželkou vede v Anglii společenství 
Father´s house. V létě 2016 byl hlavním 
hostem Katolické charismatické konference 
v Brně.
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to trochu bláznivý nápad přejít ze zajištěného 
života do neznáma?

Ano, není to normální. Rozkmotřil jsem se 
kvůli tomu i se svým otcem, protože si myslel, 
že jsem nezodpovědný a nechci se starat o svoji 
rodinu. Ano, udělal jsem krok do neznáma. 
Nemáme žádný pravidelný příjem, nemáme každý 
měsíc výplatu. Do té doby jsem byl spokojený s 
tím, co dělám, dělal jsem různá školení manažerů. 
Ale začalo být velmi jasné, že toto je Boží plán. 
A potvrdili to i lidé, se kterými jsem v kontaktu 
a kteří byli takovými duchovními otci a rádci. 
Takže jsme udělali tento krok.

V jednom starém filmu o Indianu Jonesovi 
musí hlavní hrdinové vstoupit na most důvěry. 
Oni stojí na okraji hluboké propasti a žádný most 
tam není. Až udělají první krok, tak zjistí, že ten 
most je skleněný, a proto není vidět. Zaregistrují 
jej, až na něj stoupnou. A mně se tento obraz líbí, 
víra je taky takový krok do neznáma. 

A moje čtrnáctiletá zkušenost je přesně taková, 
Bůh chce od nás důvěru. 

► Jeffe, tvoje dílo Father´s House se rozbíhá 
ve spoustě zemí Evropy i u nás, v České republice. 
A že lidi spojené s tímto dílem považuješ za 
svoji rodinu – jak se ti líbí tvá nová pětitisícová 
rodina, pro kterou přednášíš na Charismatické 
konferenci?

Zajímavé na tom je, že první země, kterou jsme 
v této službě navštívili, byla Česká republika. My 
se ženou máme Českou republiku rádi a z toho, 
co se děje na této Charismatické konferenci, jsme 
nadšení, protože je to taková exploze víry.

► Co bys vzkázal posluchačům Radia 
Proglas?

Shrnul bych to asi takto: Ježíš nám dal jasná 
přikázání. Když se jej farizeové ptali, jaké je 
největší přikázání, řekl jim: Miluj svého 
Boha nade vše a svého bližního jako 
sám sebe. A to je všechno. Není to žádný 
komplikovaný seznam nesplnitelných 
požadavků. A pokud se podíváme na 
dějiny Evropy, zjistíme, že pokud bychom 
skutečně milovali bližní jako sami sebe, tak 
bychom Evropu naprosto proměnili. Evropa 
je plná nenávisti, etnických problémů, 
rozdělení. Ale to, co po mně Bůh chce, je, 
abych miloval. A toto platí pro každého z 
nás.

Otázky připravil a za odpovědi děkuje
Luděk Strašák

Celý rozhovor s J. Scaldwellem si můžete 
poslechnout v audioarchivu Proglasu 
v pořadu Křesťan a svět ze dne 7. 8. 2016

Živé studio Proglasu na Katolické charismatické konferenci



Zvoní. Opálení, zážitky 
nabití a poněkud rozjívení 
mladí lidé se zase stávají studenty a usedají 
do lavic. Po přivítání opět svěže vypadající 
kantorkou následuje její obligátní otázka: „A co 
jste dělali o prázdninách?“ Moře. Jazykové 
pobyty. Sportovní kurzy. Brigády. Oslavy. 
Kamarádi.

Zdíša, tiché děvče z 8.B. maloměstského 
gymnázia, má z mluvení před třídou hrůzu. 
Přesně ale ví, o jaký zážitek se chce podělit. „Já 
jsem byla na setkání 
s papežem v Krakově,“ 
kuňkla  sotva slyšitelně 
a polilo ji horko, 
když na sobě ucítila 
potměšilé pohledy 
spolužáků. Náhle jako 
by ale chytila druhý 
dech a spustila:

„Na konci července 
se v Polsku konaly tzv. 
Světové dny mládeže, 
setkání mladých 
věřících. Na několik 
dní tam zavítal i papež 
František. Já nevím, 
kde začít. Hudba, 
zamyšlení, kamarádi, 
zábava, koncerty, 
památky, atmosféra, porozumění, polská 
pohostinnost. Bylo to zkrátka naprosto úžasné! 
Představte si, že se sejdou dva a půl milionu lidí 
ze všech koutů světa v nádherném historickém 
městě. Jenže i když je jich moc a neznají se, i 
když si často nerozumí, oni si nepřekážejí, ale 
jsou spolu rádi. Dav se mění ve společenství,“ 
vzpomněla si na slova plzeňského biskupa 
Tomáše Holuba a vypůjčila si je do svého 
projevu. Koutkem oka zkontrolovala posluchače 
a zjistila, že jsou jako opaření. Nemluvná holka a 
takové řečnické vystoupení! Kde se to v ní vzalo?

Zkusila jsem si představit situaci ze začátku 
školního roku, která se mohla udát kdekoli 
a komukoli. Kdo zažije Světové dny mládeže na 
vlastní kůži, nezůstane stejný. Ať už účastníci 
přijeli rádi nebo tak nějak „omylem“, vlažní, 

hledající nebo nadšení, odvezli si mnohem víc 
než speciální vydání Písma svatého pro české 
poutníky s věnováním od otce arcibiskupa 
Dominika Duky. 

Nějaká Zdíša si třeba poprvé v životě uvědomila, 
že „být věřící“ není ve světovém měřítku nic 
divného, ostatně i Čechů se sešlo na šest tisíc. 
Národnímu centru v městské části Mogila poskytli 
nádherné klášterní zázemí bratři cisterciáci 
a člověk se tam vskutku cítil jako doma. Schola 
brněnské mládeže nebo stánek s občerstvením, 
který měl v nabídce i tradiční české produkty, 
výbornou atmosféru jen podpořily. 

Nějakého Pepu například oslovilo, že humor 
a hloubka víry můžou jít ruku v ruce. Přistihl 
se, že se dme pýchou, jací dokážou být katolíci 
baviči. Režijní skupinka, která v čele s postavou 
youtubera Kešua (tvůrce natáčející videa, jež 

umisťuje na internetový portál youtube.com) 
provázela celý český program, dokázala 
téměř nemožné – nápady a vtipem se přiblížit 
mladým, podtrhnout to důležité a neztratit 
úroveň.

Nějakého Kubu asi „pošťouchlo“ vyjádření 
papeže Františka, že „potkává mladé lidi, 
kteří vypadají jako předčasní důchodci, kteří 
se vzdali před bojem, chodí se skleslou tváří 
a jsou bytostně znudění a nudní zároveň.“ 
A rozhodl se dokázat v životě opak.

Nějaká Anežka pak asi nikdy nezapomene, 
jak byla více než hodinu v nepříjemné |k
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poloze namačkána mezi masou 
těl a stěnou přeplněné tramvaje, 
už už ztrácela nervy, ale pak se 
začal spontánně ozývat zpěv 
„Jesus Christ, you are my life“ 
postupně v několika jazycích. 
Když pak přemýšlela nad slovy 
Petrova nástupce „milosrdenství 
má vždycky mladou tvář,“ 
uvědomila si, že se nemusí nutně 
pojit jen s mládím fyzickým, 
roky počítaným. Dá se vyložit 
oboustranně. Milosrdenstvím se 
můžeme omladit!

Alespoň střípky setkání 
jsme se vám spolu s Luckou 
Švestkovou, Luďkem Strašákem, 
Martinem Weisbauerem a otcem 
Martinem Holíkem pokusili 
zprostředkovat v našich živých 
studiích. 

Děkujeme za přízeň a těšíme 
se na slyšenou – v příštím roce 
z celostátního setkání mladých 
v Olomouci, v roce 2019 z toho 
světového v Panamě.

Anežka Jakubcová
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Programové schéma platí od 1. října 2016. 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 – 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 – Pořady z regionů (R) 
 út – Vzdělávací pořad (R)
 st – Pořady z regionů 
 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
05.05 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
06.45 Ranní zíváček
07.00 Zprávy ČRo 2
07.15 Putování po krajích
07.45 Třikrát z Proglasu
08.00 Zprávy ČRo 2
08.10 Očekávané události
08.45 Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
09.00 Vážná hudba
09.15 Vysílá TWR
09.30 po – Pořady z regionů (R)
 út – Kafemlýnek
 st – Vítejte, senioři!
 čt – Mezi slovy (R)
 pá – Živě z Prahy
10.00 po – Komentář týdne (R)
10.15 po – Knihovnička Proglasu (R)
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 Písničky časně odpolední
13.15 Zvuková pohlednice Jany Beránkové (pá)
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 Kříž.  
 cesta, ostatní pá Korunka k Božímu milosrd.)
15.40 Kukadlo (po)
16.00 po – Vzdělávací pořad
          út – Barvínek
          st – Soutěžní pořad pro děti
 čt – Pořady z regionů
 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 – Pořady z regionů
 út – Pořady z regionů
 st – Šmrnc
 čt – Pořady z regionů
 pá – Dotýkání světla
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  l domažlice 99,0  l  České Budějovice 92,3   l Ještěd 97,9   l   Nové Hrady 107,5   l Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l sv. Hostýn 90,6 

valašské Klobouky 104,2  l znojmo 107,2  l Žďár nad sázavou 104,0 Tábor 88,7  l Třebíč 96,4  l uherský Brod 105,7  l velké Meziříčí 100,6  l
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00.05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
01.05      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
05.30 Písničky pro sváteční ráno
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
10.30    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
16.25 Písničky z archivu
17.00 Křesťan a svět
17.30 Dotýkání světla (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 Vítejte, senioři! (R)
02.00 Komorní hudba
03.00      Z archivu slovesných pořadů (R)
03.50 Písničky před svítáním
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)
07.45 Zvuková pohlednice Jany Beránkové (R)
08.00      TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
09.00  Pozvánky
09.30 Barvínek (R)
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 Všimli jsme si (R)
11.57      Myšlenka na den (R)
12.00  Polední modlitba
12.06 Hudební siesta se Střípkem poezie
13.30 Písničky k odpočinku
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Písničky k odpočinku
15.00 Jak se vám líbí (R)
16.00 Zprávy Proglasu
16.05 Čteme z křesťanských periodik
16.25 Hudební listování
17.00 Vzdělávací pořad
17.30 Písničky pro příjemný podvečer
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 Zprávy Proglasu + Zrcadlo týdne
18.20 Komentář 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      Mezi slovy 
23.10 Písničky k usínání
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

Nové Hrady 107,5   l Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l sv. Hostýn 90,6 

valašské Klobouky 104,2  l znojmo 107,2  l Žďár nad sázavou 104,0 

dvB-T vysílání téměř na celém území ČR. daB v Praze, Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, 
Jablonci nad Nisou, na Ostravsku, v Královehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji.

dvB-s ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.
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Folkové prázdniny v Náměšti nad Osla-
vou jsou pro mne vrcholem letní festiva-
lové sezóny. Letos jsem si to uvědomil ještě 
víc. Měl jsem možnost natočit do pořadu 
Jak se vám líbí několik zajímavých rozho-
vorů a co setkání, to přesah od hudby ke 
skutečnému životu. 

Gruzínský mužský sbor Iberi čerpá 
z mnohasetleté tradice své země a křesťan-
skou liturgickou hudbu prokládá folklorem 
z nejstarších vrstev. Jeho kapelník Buba 
Murgulia mi vysvětloval, že bez víry by 

jeho rodná země dávno ztratila právo na existenci.
 Špičkový dánský houslista Harald 

Haugaard a zpěvačka Helene Blum jsou man-
želé. Líbánky trávili před několika lety právě 
v Náměšti nad Oslavou a letos se do prostor rene-
sančního zámku vrátili. Vzájemná láska a spoko-
jenost z nich na první pohled tryská tak, jako by 
měli stále čerstvě po svatbě. 

 Sešel jsem se i s členy své oblíbené 
mezinárodní skupiny NO blues. Kapela, ve které 
vedle sebe působí Holanďané s Palestincem 
a Súdáncem, Evropané s muslimy, je pro mne 
symbolem naděje, že na tomto světě můžeme 
opravdu žít společně navzdory rozdílům. 

Hlavní téma 
letošních Folko-
vých prázdnin znělo 
O pokoře. Feno-
menální hudebník 
z Kanárských ost-
rovů Germán López 
(hraje na timple – 
speciální malou kyt-
arku) nebo drobná 
brazilská violon-
cellistka Dom La 
Nena předvedli 
v Náměšti strhu-
jící výkony, a přesto 
z nich pokora vyza-
řovala. A Seckou 
Keita, mistr hry na 
západoafrickou koru 
(tradiční strunný 
nástroj), momentálně 
jeden z nejúspěšněj-

Od září posílí činnost litoměřického 
studia Štěpán dobrovolnice Jana Bláhová. 
Jana vyniká v přirozené komunikaci 
s lidmi a schopností udržovat s nimi živý 
kontakt.  Za to vděčí především zkuše-
nostem získaným ve svém povolání fyzi-
oterapeutky. Tomu, kdo poslouchá Proglas 
pravidelně, určitě neušel její letošní příspě-
vek o zdraví prospěšné terapeutické tech-
nice míčkování, odvysílaný v Kafemlýnku, 
anebo modlitba večerních chval, které jsme 
se ve studiu několikrát společně pomod-
lily. Modlitba nešpor byla pro Janu zcela 
nová a ráda se ji naučila. Určitě jste Janu 
aspoň dvakrát slyšeli o některé z nedělí 

při modlitbě rodin. Svou přítomností obohatila 
i živý přenos křížové cesty v postní době a někdy 
i v polední modlitbě Anděl Páně. 

Jana se nyní pozvolna seznamuje s naší diecézí, 
zaznamenává si pravidelné i jednorázové akti-
vity jako přípravu na tvorbu pozvánek a vytváří 
si osobní databázi kontaktů přínosných pro rea-
lizaci drobných reportáží. Má mnoho přátel a ti 

ších hudebníků celé Afriky? Ještě dva dny po 
natočení rozhovoru si vás v davu všimne a dá se 
s vámi do řeči jako dlouholetý známý. 

Za podobná setkání jsem Náměšti a přede-
vším dramaturgovi festivalu Michalu Schmidtovi 
velmi vděčný.                                      Milan Tesař

Cenu za Krásu slova 2016 
obdržel David Švestka ze 
skupiny Kapky
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Radio Proglas – studio Štěpán
Mírové náměstí 15
412 01 Litoměřice

telefon: 511 118 891
e-mail: stepan@proglas.cz

odpovědná redaktorka 
Vlasta Klekerová
mobil: 723 276 479
klekerova@proglas.cz

Na konci srpna proběhl 41. ročník Mohelnického 
dostavníku. Na scéně Proglasu byla předána cena 
Za krásu slova. Mosaznou figurku vyrobil Pavel 
Hřebíček z KovoAtelieru: www.hrebicek-bronz.cz. 
Na obrázku vlevo dole na této stránce.



Jana Bláhová
jí rádi sdělují své tipy. V červenci proto mohla 
začít přispívat do ranního zpravodajství svými 
prvními cvičnými nahrávkami z akcí, kterých se 
zúčastnila. Jana se již seznámila s celým kolekti-
vem Proglasu a vbrzku ještě absolvuje kurz řek-
něme „technické pomoci“ od našich brněnských 
kolegů. 

Osobně věřím, že se s Janou budeme vhodně 
doplňovat, jak se již v praxi dobře ukazuje.  

Vlasta Klekerová
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Na podzim proběhne Mediální seminář Proglasu, který se koná od roku 2012 pod záštitou diecéz-
ního biskupa brněnského Mons. Vojtěcha Cikrleho. Letošní téma semináře je MEDIÁLNÍ MANIPULACE. 
Termín: pátek 7. 10. 2016 od 14.00 do 18.00.

Ten dělá to, a ten zas tohle…
Úryvek popěvku ze známé písně 

z pohádky Cisařův pekař docela dobře 
vystihuje situaci rozličných médií v rukách 
křesťanů, tedy přesněji řečeno vystihoval. 

Během letních prázdnin roku 2015 jsme 
se setkali se zástupci TV NOE, Katolic-
kého týdeníku, Tiskového střediska ČBK 
a kolegy s časopisů In!, Tarsicius a Imma-
culata. Od té doby se scházíme přibližně 
jednou za čtvrt roku, abychom nastíněný 
stav změnili a mnohem úžeji spolupraco-
vali. 

Díky pravidelnému vzájemnému setká-
vání se mezi sebou lépe známe a dokážeme 
pružně reagovat na podněty a potřeby těch 
druhých. Také se nám podařilo opakovaně 
poslat na konkrétní akci jednoho zástupce, 
který současně pracoval pro dvě nebo i tři 
média současně. Tím se šetří čas i peníze, 
které tak zbývají na jinou činnost. 

Mnohé je ještě před námi, jak v dalším 
prohloubení spolupráce, tak v případném 
přizvání dalších médií do tohoto našeho 
vzájemného setkávání. Mezi nejcennější 
plody tohoto úsilí patří růst vzájemné 
důvěry, díky níž můžeme kvalitněji plnit 
své poslání a lépe tak sloužit vám – čtená-
řům, posluchačům a divákům. 

Pavel Mikšů



| www.proglas.cz/satelit | 
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Na přelomu června a července proběhla 
avizovaná změna parametrů satelitního vysílání 
Proglasu. Nové parametry jsou 11973/V/29900/
DVB-S2. Vysílání s novými parametry 
odstartovalo 21.6. v odpoledních hodinách, starý 
způsob fungoval až do 14.7.

Během 2 týdnů se nám podařilo objet všechny 
FM vysílače, o které se staráme sami a na 
nich vyměnit nebo přeladit satelitní přijímač, 
který vysílač napájí signálem. Zásadní změnou 
satelitního vysílání byla změna vysílací normy ze 
zastaralé DVB-S na moderní DVB-S2. Přijímače, 
které umí novou normu, jsou na trhu už 10 let, 
přijímače, které umí pouze normu starou, se 
přestaly prodávat před asi rokem. Na našich 16 
FM vysílačích bylo v provozu pouze 5 DVB-S2 
přijímačů, takže jsme většinou přijímače měnili.

Ale tímto satelitní anabáze bohužel neskončila. 
Provozovatel satelitního vysílání měl problémy 
na přenosové trase, kterou náš signál (spolu 
s dalšími programy) posílá na satelitní uplink 
(místo odkud se signál vysílá směrem na družici), 
který tentokrát není v Praze, ale v německém 
Usingenu. Problémy na této lince se ve vysílání 
Proglasu projevovaly jako úseky koktání v délce 
asi 30 sekund. Vyskytovaly se nejčastěji jednou 
až dvakrát za hodinu, ale byly i hodiny, kdy 
těchto úseků bylo deset. Provozovatel se snažil 
problémy odstranit, ale trvalo to 4 týdny. Za tyto 
problémy se omlouváme.

Další komplikací bylo chování satelitních 
přijímačů při bouřce. Když velmi hustě prší, 
signál se ze satelitu nedostane do přijímače 
a znamená to výpadek. Ale po odeznění hustého 
deště by měl pokračovat ve vysílání. Bohužel 
přijímače, které jsme nasadili, po odeznění deště 
zůstanou potichu a musí se vypnout a zapnout. 
Letošní červenec byl na vydatné bouřkové deště 
štědrý, takže to znamenalo hodně výpadků. Pak 
na základě vašich reakcí, že některý vysílač vysílá 
pouze ticho, jsme na ně posílali místní správce 
nebo naše příznivce, aby vypnuli a zapnuli jistič 
a obnovili tak vysílání. Za to jim patří velký 
dík, protože někde se problém vyskytl i třikrát 
za týden. Snažíme se tuto situaci vyřešit, ale 

Satelitní trampoty nějakou dobu to potrvá, protože hledáme jednak 
příčinu problému, jednak se snažíme o nasazení 
zařízení, kterým bychom mohli dálkově restart 
provést, aby se minimalizovala doba výpadku.

Vladimír Kintr, technik

Nastavení příjmu Proglasu 
ze satelitu Astra 3B
• pozice družice: 23,5° východní délky
• průměr parabolické antény: nejméně 60 cm
• přenosová norma: DVB-S2/MPEG2 - 
nekódováno
• kmitočet: pásmo Ku; 11 973 MHz
polarizace: vertikální
• FEC (Viterbiho poměr): 2/3
• symbolová rychlost: 29 900 ksymb/s

Radio Proglas má pro členy svého 
Klubu zvláštní nabídku

Kombinovaný (satelitní i pozemní) 
příjem nekódovaných programů 

s HDTV (DVB-S2/T2) přijímačem 
Golden Media Wizard HD Vote2 

za 2 600 Kč.

Všechny sestavy dále obsahují tyto 
komponenty: hliníková parabola 60cm, LNB 
0.2dB, držák na zeď, koaxiální kabel a dva 
F-konektory. Naleznete v e-shopu Proglasu.



Děkujeme za všechny vaše ohlasy na 
ekonomický článek v letním zpravodaji. 
Díky dopisům a e-mailům, které jsme 
od vás dostali, jsme mohli ke spoustě 
anonymních příspěvků přiřadit konkrétní 
dárce a doplnit si tak naši databázi. 

Bohudíky za veškerou finanční 
i modlitební podporu!

Dnes jsme pro vás vybrali další zajímavý 
graf. Jedná se o přehled darů za rok 2015 
rozdělený dle jednotlivých krajů. Na tomto 

grafu je pěkně vidět, že nejvíce darů dostáváme 
z krajů moravských (Jihomoravský, Zlínský, 
Moravskoslezský a Olomoucký). Čechy trošku 
zaostávají  ale my jsme rádi a děkujeme za 
každý dar. 

V příštím Zpravodaji se můžete těšit na ještě 
podrobnější rozpis darů, tentokráte dle okresů.

Pavlína Janošková, 
Slávka Habáňová

Děkujeme za vaši přízeň NAŠÍ / VAŠÍ rozhlasové stanici!
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|
Ekonomika a Klub

Všem dárcům, kteří nám sdělili 
či sdělí svoji e-mailovou adresu, 

zašleme na vyžádání 
začátkem následujícího roku 

daňové potvrzení 
o přijatém daru elektronicky.

sobota 27. května 2017
pouť křesťanských médií na Svatý Hostýn 

Dary podle krajů v ČR
Ústecký

Středočeský
Plzeňský

Pardubický
Liberecký

Královehradecký
Karlovarský

Jihočeský
Hlavní město Praha

Zlínský

Vysočina

Olomoucký

Moravskoslezský

Jihomoravský

do 2 mil. Kč

nad 2 mil. Kč

0 500 000     1 000 000       1 500 000       2 000 000

0                2 000 000       4 000 000        6 000 000         8 000 000



Díky VÁM vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Nadační fond Radia Proglas

4200043003/5500 – 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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Z dopisů posluchačů
Bydlím v domově pro seniory, byla 
jsem dva měsíce nemocná (kos-
telíček mám vzdálený pět minut) 
a Proglas byl moje posílení a útěcha. 
Jak mohu, posílám pár korun i mod-
litby.                     (paní Marie z Lázní Toušeň)

Zájezdy a akce, které konáte, jsou krásné, já se 
bohužel už málo mohu účastnit. Je mi 80 let a tak 
jen blíže svého bydliště někam zajdu nebo dojedu. 
(…) Vaše rádio poslouchám denně a jsem s ním 
moc spokojená. Podle hlasů poznám většinu 
moderátorů a těším se, koho uslyším. Špatně se 
ale vaše stanice naladí, proto mám více přístrojů 
a na dvou mám Proglas naladěn nastálo. 

(paní Marta z Chrudimi)

Děkuji mnohokráte za všechno to povzbuzení, 
kterého se mi dostává díky Božímu vedení i chví-
lím, které mohu zažívat při svém přijímači, a také 
při návštěvě nemocných i rodičů. Děkuji také za 
Čtení na pokračování, které obohatí. Posluchač 

je vtažen do děje a musí do druhého 
dne počkat na pokračování a přemýšlet 
o slyšeném. Děkuji za poučné programy 
o islámu i všem dění v církvi.                                                                                                 
             (paní Marie z Dobříše)

Pozdravuji Vás všechny v rádiu. Od 
pana ředitele otce Martina až po paní uklízečku. 
Děkuji za Vaše vysílání, moc jsem spokojená 
s programem. Jenom mě bolí, že je nás málo 
přispívajících. Jsem Vám vděčná, že mluvíte 
o uprchlících. Společnost už zapomněla na rok 
1968, kolik lidí od nás bylo na útěku také proná-
sledovaných. Mám „naše“ rádio moc ráda. 

(paní Jaroslava z Brumova-Bylnice)

Ode všech mám vyřídit velký dík za pestrost vysí-
lání, zvláště mše svaté a svatý růženec. Ostatním 
se líbí také – tato zastavení dne mají nejraději – 
to jsou s Ježíšem a Marií, jak vždy nezapomenou 
zdůraznit. V očích mají i mnohdy slzičku – je to 
však slza radosti!                        (kapřenka Marie)

vybrala a upravila Hana Svanovská

Šéfredaktor Pavel Mikšů a tajemnice redakce Kateřina Hrušková



Do kalendáře pro rok 2017 připravil 
a vybral texty MUDr. Max Kašparů – 
kněz, psychiatr, profesor a teolog.

Kalendář zakoupíte v e-shopu, osobně u nás 
v rádiu (cena 55,- Kč pro členy Klubu) 
nebo si o něj můžete napsat na adresu: 

Nakladatelství Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno

Kalendář 2017
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Nové CD v e-shopu Proglasu

Vzdělávací cykly Proglasu na CD v MP3:

► LAUDATO SI´

37 pořadů z cyklu Laudato si´ (Buď pochválen). Pořady 
se zabývají stěžejními myšlenkami stejnojmenné ency-
kliky papeže Františka. Jejich obsah i řazení zhruba 
odpovídají struktuře dokumentu. Odpovědný redaktor 
Petr Pospíšil.

CD za 100 Kč
– pro členy Klubu přátel Radia Proglas za 80 Kč. K objednání v e-shopu na webu nebo 
na adrese: Radio Proglas, Barvičova 85, 602 00 Brno, možný je i osobní odběr na stejné 
adrese v Brně na Barvičově ulici nebo ve všech regionálních studiích.
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Setkání KaPrů 
(KAmarádů PRoglasu) připravujeme

na sobotu 4. února 2017
v Brně na Barvičově ulici č. 85, v aule Biskupského gymnázia.

Rádi uvidíme i na nové KaPry – dobrovolné spolupracovníky – přijeďte na setkání!
Bude připraveno Vlnění 2017, zásilky s poděkováním za dary 

a daňovým potvrzením pro naše dárce, 
program, aktuální informace, oběd a mše svatá.

TĚŠÍME SE NA VÁS!



FACEBOOK: 
| www.facebook.com/proglas | 

Web Proglasu: 
| www.proglas.cz | 

Mobilní aplikace 
| m.proglas.cz |

 pro Android  přes Obchod Play
ke stažení: Proglas

GPS: N 49°12.130´; E 16°34.448´

Vizitka Proglasu 
do mobilu

    Vlnění vyjde v únoru 2017

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas. 
Toto číslo vyšlo říjnu 2016. Redakční rada: Pavel Mikšů, Helena Horáková, Jan Janoška, Hana Svanovská; 

fotografie: Pavel Šaněk, Martin Weisbauer, Helena Horáková.

Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

tel.: 543 217 241, 511 118 800
GSM: + 420 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz

Kontakty

Kontakt do živého vysílání
tel.: 543 217 242 – jen ve vyhrazených časech
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