
Cyril s Metodějem byli taky Veverky!

Je to dobré

S chutí se ještě znovu zastavuji u našich dvou 
blízkých přátel, jejichž výročí prvního setkání – 
fyzicky s našimi předky, duchovně jistě i s námi 
– slavíme. Svatí Konstantin-Cyril a Metoděj byli 
mimořádní, to bezesporu. Ale nikoli nedostižně. 
Měli totiž vlastnosti, jaké může mít každý z nás: 
vzdělání, pracovitost, odvahu jít do nového, vytrva-
lost. Církev pro ně nebyla ONA, ONI, jak se dnes 
často stává, ale MY, JÁ – naše církev. Důležitá je 
tedy osobnostní výbava. Touha po dobrém díle. 
Jestli se naskytne historická příležitost takzvaná 
velká nebo zda budu žít ta dobra s radostí ve svém 
menším prostoru mých blízkých, mého okolí,  to je 
už věc jiná.

Vracím se k letním prázdninám, k táborům. Na 
jednom, tom našem:), na Americe, má každá dru-
žina pozdravný pokřik. Pobavte se, potěšte se 
se mnou.

Družina racků křičí: Racek letí na Moravu, pro-
tože má bystrou hlavu! 

Kluci z družiny Muflonů sebekriticky volají: Na 
Muflonu Cyril jede, moc daleko nedojede… 

A Čápi? Čáp je borec, nezná míry, Cyril nám dal 
základ víry! 

Dívky z družiny Veverek jako koncentrát svého 
vztahu ke skvělým bratřím ze Soluně volají:  Cyril 
s Metodějem byli taky Veverky! 

A Ještěrky? Ještěrky vám dneska praví, Cyril, 
Metod jsou ti praví! 

Jsme na táboře, hlavní motivací jsou příběhy sva-
tých Cyrila a Metoděje a druhů, svatých Sedmipo-
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četníků. Hrajeme hru na asociace. Já říkám: CELO-
DENNÍ VÝLET. Táborníci se překřikují: Pitný 

režim! Čepice! Šátek na hlavě. 
Hrad Potštejn. Nechci po silnici! 
Ellwangen. Osvobodit! Ztracený 
čas ve vězení. Arcibiskup Metoděj. 
Potřebujeme Tě! Bratři. Šli spolu 
rádi. Ještě je tolik práce na přepi-
sech do hlaholice… Tak co říkáte, 
není to s našimi dětmi a mladými 
tak špatné, že?

Troufám si vyslovit důležitou 
tezi: žádné moje nebo naše rozhod-
nutí, slovo, čin nejsou v Boží mysli 
zapomenuty. Mnohdy ani v mys-
lích lidí. To zavazuje, pamatujme 
na to. Ne se strachem, ale s radostí.

V závěru přidávám bonbónek: Při olympijském 
dni má kategorie starších dívek heslo: Není důle-
žité zvítězit, ale zůstat při tom krásná! No, není to 
pravda, děvčata, ženy, čtenářky?

Myslím, že se v naší generaci křesťanů nemáme 
v jistém směru za co stydět. Nejmodernějším způ-
sobem předávání radostné zvěsti byl tehdy zcela 
určitě písemný projev. Dnes je to rozhlas, televize, 
internet… buďme s Konstantinem a Metodějem 
a druhy moderní!

Dobré podzimní dny přeje posluchačkám 
a posluchačům, tedy blízkým přátelům,

Mons. Martin Holík

Podzimu
Padání hořkost svěřovati vodě,
prostore povětrný, ustaň už,
jsme s láskou v nádherné a kruté shodě
jako plod krájený a nůž.

Balvanů mlčenlivých božským klidem
pohnut bych zazpívat chtěl blahozvěst,
po smrti k vínu bratru světla přijdem,
dí jeřabina, všechno oheň jest.

Se všemi chybami u Pána listí
kéž v milosti se jednou spatříme,
mest krve naší v jasné víno zčistí
tvůj konejšivý chlad, ó podzime.
Jan Zahradníček



Novomanželé Breindlovi

Novomanželé Ambrožovi
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Novinky služby zapotřebí, jinak by se otec Martin v našich 
úvazcích a gážích pomalu nevyznal). Kdo na její 
místo? Paní Zuzana Matoušková, však ji poznáte 
osobně, až se za námi přijedete někdy podívat. 
Přijeďte!

O Marianě Košíčkové ze zpravodajské redakce 
jsme posledně referovali též v souvislosti s ukon-
čeným magisterským studiem a vida: v září 
se nám v Prostějově provdala. Samozřejmě za 
kolegu z Proglasu, jak se ostatně sluší a patří. 
Ženichem byl šťastný a rozesmátý pan Václav 
Ambrož, ano, moderátor Vašek. 

Co by to však bylo za novinky, kdyby v nich 
chyběla zpráva o narození nějakého dítěte. Vězte 
tedy, že Jirkovi a Helence Hájkovým se počátkem 
srpna narodila krásná dcera Eliška. Jí i rodičům 
přejeme, aby rostla v oblibě u lidí i u Boha. Vše 
dobré!                                            Marie Blažková

Zvídavé čtenářstvo budeme tentokrát infor-
movat především o dění ve zpravodajské 
redakci, neboť tam nepřetržitě tepe život: 
na podzim, v zimě, na jaře, a dokonce i v par-
ném létě, jež letos nás všechny nelítostně 
sužovalo. 

Ostatně posuďte sami, nejdříve však poko-
chejme se minule slíbenými květnovými sva-
tebními fotkami šéfa zpravodajů Filipa Breindla 
a jeho Terezky. Pěkné, že?

V červnu jsme popřáli Bětce Prudilové k titulu 
bakalářka. Tato mladá dáma, ozdoba Filipova 
týmu, šla si pro diplom v oboru mediální studia 
a žurnalistika, sociální práce a politika na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
A teď vzhůru za magisterským kloboukem, milá 
Bětko!

A Jana Beránková, sloup a opora studia Kris-
tián a dodavatelka příspěvků pro naše zpravo-
dajce, získala hned druhý magisterský diplom: 
tentokrát na Teologické fakultě Univerzity Kar-
lovy… Bravo, Janko!

Prázdniny znamenaly rozloučení s Hankou 
Šťastníkovou, jež působila na ekonomickém 
úseku ve funkci personalistky (ano, už máme této Novorozená Eliška Hájková



Na podzim uslyšíte ve Čtení na pokračování 
v podání Marcely Kopecké novinku – román 
Louise de Wohla (1903–1961) Dobývat nebe 
o životě svaté Kateřiny Sienské.

Než zazvoní zvonec – pohádky Radka Habáně
Z našeho vysílání můžete znát oblíbený soutěžní pohádkový seriál Než zazvoní zvonec. Nyní 
vychází jako kniha!

Hlavní hrdinkou příběhu na pomezí klasické pohádky a dívčího románu je princezna Terezka, 
která si má vzít za manžela prince Radka ze sousedního království. Ani jeden však o svatbu nestojí. 
Asi už tušíte, jak to všechno dopadne, ale to by se na scéně nesměl objevit hodný Honza, jehož 
jméno už jaksi samo o sobě předznamenává, že se jeho vyvolenou stane princezna. Nechejte se 
překvapit, co se v pohádce bude dít dál. 

Do království přiletí drak, přidupe obr, přiletí masožravé sle-
pice, zlá královna Dobruška unese Terezku a je toho mnohem víc, 
co skrývá tato ojedinělá kniha. Nejvíce si vás ovšem získá myšák 
Meloun a jeho kamarádka Oliva, při jejichž slovních přestřelkách se 
budete dojímat, plakat a smát zároveň, nebo přinejmenším usmívat 
pod vousy. Dívky a ženy samozřejmě ne.

Kniha vyšla u Karmelitánského nakladatelství, má 240 stran 
a stojí 220 Kč. Pro členy Klubu přátel Proglasu je za 200 Kč. Obsa-
huje krásné ilustrace od olomoucké výtvarnice Evy Chupíkové. 
Kniha je stylizována jako film a zachovává princip našeho rozhlaso-
vého zpracování, kdy je možné vstupovat do děje! 
Knihu zakoupíte i v našem e-shopu: 
http://www.proglas.cz/e-shop
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Čtení na pokračování
Ve čtení na pokračování můžeme kromě jiných 

knih poměrně často slýchat příběhy svatých 
– přátel Božích. Je to možné pouze díky laska-
vosti autorů, překladatelů či nakladatelů, kteří 
nám pomohou získat bezplatně autorská práva 
k těmto dílům, která se na oplátku lépe dostanou i 
k zájemcům o koupi těchto knih. 

Ve spolupráci s Karmelitánským 
nakladatelstvím jsme pro letošní 
podzim připravili v podání Marcely 
Kopecké novinku – román Louise de 
Wohla (1903–1961) Dobývat nebe 
o životě svaté Kateřiny Sienské. Tato 
stigmatizovaná mystička a domini-
kánská terciářka žila v letech 1347–
1380, se skupinou svých přátel ces-
tovala ve válečných dobách po Itálii 
a angažovala se pro mírové řešení 
ozbrojených konfliktů mezi ital-
skými městy. Stala se mimo jiné 
i poradkyní papeže Urbana VI. 

Poněvadž neuměla psát, diktovala řadu plamen-
ných výzev k duchovenstvu i vladařům a zůstalo 

po ní mnoho dopisů a spis Dialog, 
prodchnutý hlubokou vírou 
a svatostí. V roce 1970 byla 
Kateřina prohlášena za uči-
telku církve. 

Věřím, že příklad její 
zbožnosti bude povzbuzením 
k prohloubení našeho vlast-
ního vztahu s Bohem.

Marie Blažková

Poslouchejte 
dopoledne v 11.05 

a v repríze ve 21.30
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Terezka Breindlová a Luděk Strašák při živém vstupu do vysílání Proglasu

Charles Whitehead

► Hlavním hostem na letošní Katolické charis-
matické konferenci byl bělohlavý Charles Whi-
tehead z Anglie, který ještě donedávna zastával 
úřad prezidenta Rady ICCRS (Mezinárodní 
koordinační centrum Obnovy v Římě). Poskytl 
našemu rádiu rozhovor, z něhož vybíráme:

Byl jsem tady v Česku naposledy 
v roce 2009, právě na 
této konferenci. Bylo to 
výborné a velmi se mi 
to líbilo. Když mě tedy 
Kateřina Lachmanová, 
organizátorka této kon-
ference, poprosila, abych 
znovu přijel, velmi rád 
jsem na to řekl ano. 
► Co je podle vás hlav-
ním významem slova 
„charismatický“?

Jednoduše to zna-
mená být velmi záměrně 
a vědomě otevřený Duchu 
svatému. Pozvat jej, aby 
byl v mém životě, prová-
zel jím a ukazoval cestu. 
Otázkou tedy není, zda jsem 
přijal Ducha svatého a mám 
jej, právě naopak: zda Duch svatý skutečně má 

mne. A myslím, že odpověď na tuto otázku zní: 
ano. Naslouchám Duchu, nechávám se jím pro-
vázet, snažím se dělat, co Duch svatý chce. To je 
pro mne význam slova „charismatický“. Otevře-
nost vůči lásce, síle a přítomnosti Ducha svatého; 
den za dnem, hodinu za hodinou, každý moment. 

► A co přinesla charis-
matická obnova nového 
do církve?

Dříve, alespoň mně to 
tak připadalo, byl Duch 
svatý tak trochu v pozadí. 
Když jsem konverto-
val a vzdělával jsem se 
ve víře, uměl jsem si 
dobře představit Boha 
Otce i Ježíše. Ale Duch 
svatý? Píšu o něm ve 
své nové knize, o jeho 
vztahu k Bohu Otci, 
Synu i o tom, jak se 
projevuje v našich 
životech. I v kate-
chismu se uvádí, že 
Duch svatý je všude 

tam, kde je i Ježíš. Jsou prostě 
od sebe neoddělitelní. Takže si myslím, že 

charismatická obnova přispěla k lepšímu pově-
domí o Duchu 
svatém. 
► Hovořil jste 
o tom, že jste 
v mládí měl 
skvělé teologické 
vlastnosti, ale 
Boha jste nepo-
znal, čili že inte-
lekt ještě nemusí 
znamenat víru. 
Platí to i obrá-
ceně, totiž že 
věřící křesťan 
by se měl ve víře 
vzdělávat?
Absolutně. Když 
máte emocionální 

Rozhovor s Charlesem Whiteheadem
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Studio Proglasu před pavilonem KCHK  

vztah s Bohem, tj. víte, že jej milujete, 
že cítíte jeho lásku ve svém životě, 
tak byste měli mít i touhu dozvědět se 
o Něm co nejvíce. Na druhou stranu 
je spousta teologů, kteří dokážou vést 
různé diskuse a disputace, ale nemají 
Boha ve svém srdci. Je zajímavé, 
že o osobním vztahu k Ježíši Kristu 
začal hovořit až Jan Pavel II. Překva-
pivě Benedikt XVI. mluvil o stejném 
tématu mnohem více při různých pří-
ležitostech. A papež František mluví 
o tomto při každé možné příležitosti. 
Je to takové znamení, že i církev se 
snaží zdůraznit důležitost toho emoč-
ního vztahu. Takže shrnuto, intelekt 
i emoce jsou důležité a chybou je, 
když něco z toho chybí. 
► A můžeme poprosit o krátkou 
modlitbu za naše posluchače?
Ano, chci se modlit za to, aby Pán byl víc a víc pří-
tomen ve vašem každodenním životě. Abyste ho 
následovali v pravdě. Aby požehnal vám i vašim 
rodinám, přátelům a blízkým a aby i tento rozho-

vor byl cestou k Bohu a příležitostí k učinění dal-
šího kroku. A aby pomáhal a byl vám průvodcem 
na této cestě. Amen.
► Děkuji za rozhovor i za modlitbu.

Luděk Strašák



Čeští poutníci se svými hostitelskými vrstevníky v Barra do Piraí

Kromě zpravodajských informací jsme SDM 
věnovali prostor v rámci Myšlenek na den, 
magazínu pro mladé Šmrnc a dvojice pořadů 
Všimli jsme si. Zmíněné relace jsou k dohle-
dání v audioarchivu na webových stránkách 
Proglasu: www.proglas.cz/audioarchiv.html
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„Uvědomila jsem si, že ve víře nejsem sama. 
Setkání s podobně smýšlejícími lidmi bylo úžasné 
(…). Světový den mládeže pro mě byl opravdu 
velkým impulzem. Chci žít jinak,“ odpovídají 
čeští poutníci na otázku, co si z brazilského Rio 
de Janeira odvážejí do svých domovů. Kromě 
duchovní inspirace to jsou ale také vzpomínky na 
setkání s konkrétními lidmi. 

Pohostinnost míst-
ních poznali mladí 
už v Barra do Piraí v 
rámci Misijního týdne, 
který předcházel 
hlavnímu programu 
setkání s římským bis-
kupem. Čeští pout-
níci pobývali u rodin 
ve čtyřech různých far-
nostech. „Bydlím se 
svou hostující sestrou 
v malém pokojíčku. Je 
vidět, že se na mě moc 
těšila a mé přítomnosti 
si váží,“ uvedla Alena 
Jílková z olomoucké die-
céze. Pozitivní zkuše-

V Riu s Proglasem

nost s přijetím poutníků místními věřícími potvr-
zuje také jedna z organizátorek programu sestra 
Liani Lucia Mallmann: „Mluvila jsem s různými 
rodinami, u kterých jsou ubytováni čeští poutníci, 
a všechny vyjadřovaly radost ze setkání; často 
říkali, že všechno probíhá dobře, že se cítí šťastni, 
když mohou druhým posloužit.“ 

Vstřícnost obyvatel se 
však neomezovala pouze na 
nocleh a stravu, ale proje-
vovala se také v pečlivosti, 
s jakou byl pro tuzemskou 
výpravu přichystán pro-
gram. Ten zahrnoval napří-
klad prohlídku města a při-
lehlých církevních komu-
nit, večerní koncerty 
a společné slavení litur-
gie. Účastníci Světového 
dne mládeže si mohli 
také zahrát fotbal s bra-
zilskými protihráči nebo 
sledovat ukázku tradič-
ních tanců. 

„Jděte beze strachu sloužit,“ 
vyzval v nedělní bohoslužbě 
na závěr Světového dne 
mládeže v Brazílii papež 
František. Svou promluvu 
adresoval také české skupině 
poutníků, kterou na setkání 
doprovodil kardinál Dominik 
Duka a českobudějovický 
biskup Pavel Posád. Radio 
Proglas na setkání zastoupila 
redaktorka Hana Sedláková. 

P. Jenda Balík, biskup Pavel Posád a místní biskup 

Francesco Biasin při slavení liturgie v kostele sva-

tého Benedikta v Barra do Piraí
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„My jsme tady pro ně opravdu rarita. 
Lidé tu neznají bílé typy lidí, a protože 
předprogram trávíme v poměrně odlehlé 
lokalitě, nezavítá sem ani příliš mnoho 
turistů,“ přemýšlí Jan Čermák, který se 
na setkání akreditoval jako fotograf. A co 
překvapilo ostatní poutníky? „Vnímám, 
že počasí tu je hodně jiné, i příroda je tu 
jiná. Také sociální rozdíly jsou větší než 
u nás (…). Překvapilo mě, že se tu hodně 
tancuje. Odpovídá tomu i spontánnější 
povaha lidí. Pořád nás objímají a líbají.“ 

Po skončení Misijního týdne se čeští 
poutníci vypravili na setkání s papežem 
Františkem do Rio de Janeira. Kromě 
oficiálního programu byly pro účast-
níky Světového dne mládeže připraveny 
rovněž katecheze v národním centru nedaleko kos-
tela Neposkvrněného početí Panny Marie – dvě 
z nich vedl českobudějovický pomocný biskup 
Pavel Posád, který mladým lidem několikrát zdů-
raznil význam evangelizace v dnešní době a hovo-
řil rovněž o mottu Světového dne mládeže inspi-
rovaném úryvkem z evangelia svatého Matouše: 
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy.“ 

Novodobé misionářství se stalo také námětem 
úvah Svatého otce. Při setkání s argentinskou mlá-
deží přítomným vzkázal: „Očekávám, že budeme 
hluční, chci, aby lidé v diecézích vyšli ven, chci 
církev v ulicích. Přeji si, abychom se bránili 
všemu tomu, co je světské a pohodlné, abychom 
se střežili uzavřenosti do sebe – do svých farností, 
internátních škol a institucí. Ty všechny musí ze 
sebe vyjít.“ 

Sám římský biskup do svého pro-
gramu zahrnul například prohlídku 
chudinských čtvrtí, navštívil také 
nemocnici a protidrogové centrum v 
jedné z okrajových částí Ria. Podle 
ředitele Sekce pro mládež České bis-
kupské konference P. Jendy Balíka 
je chování římského biskupa pro 
obyvatele Brazílie jasným signá-
lem: „Pro nás Evropany možná není 
tak výmluvná jeho skromnost, ale 
zdejší obyvatelé si dobře všimli, 
že papež cestoval z letiště obyčej-
ným autem, žádným vládním vozem. 
Zejména pro chudší zdejší lidi to bylo 
výmluvné gesto, že papež myslí svá 

slova vážně, že ze sebe nedělá žádného světo-
vládce, ale že opravdu prochází jako Kristus, který 
hlásá v prostotě a pravdivosti evangelium.“ 

JDĚTE – BEZE STRACHU – SLOUŽIT. 
Tak zněla tři hesla závěrečné homilie papeže Fran-
tiška. Adresoval je více než třem milionům lidí 
shromážděných na pláži Copacabana ještě před 
tím, než oznámil místo a termín konání následu-
jícího Světového dne mládeže. Plamen pochodně 
zažehnuté blahoslaveným Janem Pavlem II. ten-
tokrát převezme polský Krakov. „Modleme se 
za mladé lidi, kteří zamíří do srdce Evropy, a už 
nyní se připravujme na další setkání s Kristem,“ 
uzavřel pater Jenda Balík. K jeho apelu se při-
dává také autorka tohoto článku a čtenářům přeje 
poklidný podzimní čas.              

  Hana Sedláková

Kardinál Dominik Duka s generálním konzulem v Sao Paulu 
Pavlem Procházkou při programu v národním centru v Riu

Poutnice Marta Ebenová z pražské arcidiecéze na pozadí Ria



Programové schéma platí od 1. října 2013. 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/Pravoslavní/ECAV/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	 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
08.05	 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	–	Vítejte,	senioři
	 čt	–	Pod	slunečníkem	(R)
	 pá	–	Duchovní	vzdělávací	pořad
10.00	 po	–	Komentář	týdne	(R)
	 pá	–	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	 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	(po)
16.00	 po	–	Duchovní	vzdělávací	pořad
										 út	–	Barvínek
										 st	–	Rozhlasové	městečko
	 čt	–	CČSH/Pravoslavní/ECAV/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/Pravoslavní/ECAV/Život	víry
	 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 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 Svatý 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



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
05.30	 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				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
16.25	 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
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
05.00				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)
10.30				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
16.25			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	
23.05				Písničky	k	usínání
23.50			Duchovní	slovo
23.58				Půlnoční	modlitba

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

 Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l Svatý 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.

(R) značí opakování (reprízu) pořadu



Žije folk? 
V roce 2011 se v Náměšti na Hané konal 

poslední ročník festivalu Zahrada. Konec akce, 
která od začátku 90. let zastřešovala českou folko-
vou scénu a která díky soutěži o Krtky upozornila 
na dobrou stovku mladých skupin a písničkářů, 
jako by znamenal i konec české folkové hudby, 
jak jsme ji po desetiletí znali. Ale zaniká sku-
tečně český folk? Nebo je pouze třeba jej pečlivěji 
hledat? Mně osobně sice Zahrada jako veletrh 
mladé české hudby chybí, ale spousta zajímavého 
se samozřejmě dá nacházet leckde jinde. 

Mým nejoblíbenějším festivalem jsou už něko-
lik let Folkové prázdniny v 
Náměšti nad Oslavou. Folk 
podle dramaturga Michala 
Schmidta je tradiční a z tradice 
vycházející hudba z celého 
světa. A tak se letos v parku 
náměšťského zámku objevila 
nejen skvělá houslistka a zpě-
vačka Jitka Šuranská nebo 
neméně dobrá Radůza, ale také 
britský písničkář a sběratel 
folkloru Sam Lee, finská akor-
deonistka Johanna Juhola nebo 
bratislavský Preßburger Klez-
mer Band s kombinací hudby 
židovské a balkánské. To vše 
je folk a především to vše je 
krásná hudba. 

Jinou podobu folku, kon-
zervativnější, ukazuje vždy 
na konci prázdnin Mohelnický 
dostavník. I tento festival má 
jasné směřování, čitelnou dra-
maturgii Pavla Aligátora Nen-
kovského také jeho součástí 
jsou koncerty hvězd vedle 
objevování nového. A Proglas si váží toho, že zde 
může každý rok udělit cenu Za krásu slova jed-
nomu dobrému textaři. 

Na folk jako melodickou hudbu, kterou si 
můžete s muzikanty zazpívat, vsází iniciativa 
„Folk žije!“, která pořádá festivaly a vydává 
cédéčka. Nedávno vydané album „Folk žije!“, 
které představuje to nejzajímavější z mladé gene-
race českých folkových skupin, ve vysílání Pro-
glasu už dávno našlo své místo. 

Neumírá ani Porta, která před několika lety 
našla nové útočiště v Řevnicích u Prahy. Zají-
mavé písně a jejich autory už deset let představuje 
a vyhledává soutěž Notování v Praze. Soutěž pís-
ničkářů se ze Zahrady přenesla na Folkovou růži 
do Jindřichova Hradce. Na český folk se zaměřuje 
Festival Slunce ve Strážnici, ale soutěž písničkářů 
je také součástí akce s názvem Beseda u bigbítu 
v jiném koutě jižní Moravy. Folk v konfrontaci 
s mnoha jinými žánry uslyšíte na Prázdninách 
v Telči i na Valašském špalíčku ve Valašském 
Meziříčí. 

Český folk tedy stále žije a záleží jen na vás, 
jestli příští rok vyrazíte do Telče, do Náměště, do 

Strážnice, do Mohelnice nebo 
třeba na malý festiválek někam 
k vám. Proglas vás bude i za 
rok na dobré akce zvát. Ale už 
teď vím, že o všem zajímavém 
a životaschopném informovat 
nestihneme. Milan Tesař

Pozvánka na 

47. MORAVSKÝ 
PODZIM 

od neděle 27. října
do pátku 8. listopadu 2013

Mezinárodní hudební 
festival Brno letos 

na podzim připomene 
významná výročí 

skladatelů, jakými jsou 
Wagner, Verdi, Berlioz 

a další. 
Nabídne také velkolepé 

oratorium Izrael v Egyptě 
nebo vystoupení London Symphony 

Orchestra s hvězdným ruským dirigentem 
Valerijem Gergievem.

Předprodej vstupenek
Besední ulice, 602 00 Brno

Tel.: +420 539 092 811
e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz

http://www.filharmonie-brno.cz/

Cenu Proglasu letos obdržel Slávek 
Klecandr, písničkář a kapelník sku-
piny Oboroh
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Kukadlo

Redaktoři Proglasu pro vás každý den chystají 
zajímavé pořady, koncerty, 
rozhovory, reportáže, sou-
těže či dokumenty. O tom, 
co nabízí nejbližší vysí-
lání Proglasu, se můžete 
dozvědět každé pondělí 
v pořadu Kukadlo. Zveme 
vás k poslechu vybra-
ných pořadů a nabízíme 
také krátkou ochutnávku 
některých z nich. 

V Kukadle vás také informujeme o připravo-
vaných programových změnách, o mimořádných 
přenosech a zvláštním vysílání z různých akcí. 
Dozvíte se, jak pracuje redakční tým pod vedením 
Pavla Mikšů. Jaká témata zpracovávají a co připra-
vují jednotliví redaktoři – ať už z hudební, zpra-
vodajské či dětské redakce. Kukadlo nabízí také 
prostor Vám, milí posluchači – pro vaše dopisy 
a maily, ohlasy, dotazy či připomínky k naší práci. 
Protože vysíláme právě pro Vás, budeme rádi za 
zpětnou vazbu k pořadům, které vytváříme. 

Také v nadcházejících dnech se pomyslným 
„kukátkem“ zaměříme jak na zajímavá setkání, 
jichž můžete být na našich vlnách svědkem, tak 
na některé naše pracovníky, zejména nové a mladé 
tváře – nebo spíše hlasy, které můžete ve vysílání 
Proglasu slýchat. Každé pondělí v 15.40 (a poté 
v audioarchivu na www.proglas.cz) se na slyšenou 
těší                                              Terezie Breindlová

Kukadlo – zaměřeno na naše vysílání

Už vloni se na začátku prázdnin věnoval Pro-
glas školákům s čerstvě vyplněným vysvědčením. 
I letos proběhla akce Na prázdniny s Proglasem 
v pátek 28. června, v poslední den školního roku.

Ve vysílání jsme dali mimořádný prostor dět-
ským pořadům v mimořádných časech. Odpo-
ledne bylo věnováno především dětem, nabídli 
jsme také dětskou mši svatou i pořad Jak se vám 
líbí, ve kterém jsme si představili dětské album 
skupiny Hm… Klukoviny. 

A co zažili ti, kteří se za námi přijeli podívat 
osobně? Program přímo v prostorách Radia Pro-
glas a jeho okolí. Stejně tak jako vloni, i letos 
čekaly na naše malé kamarády soutěže a hry. 

Všechny návštěvníky jsme také pozvali do 
živého vysílání a vyzvali jsme je, aby 
přinesli ukázat svoje vysvědčení a ply-
šáka, kterého si s sebou vezmou na 
prázdniny na tábor, k moři nebo třeba 
k dědečkovi a babičce.

Pokud se vám akce líbila nebo byste 
chtěli přijet i příští rok, napište nám na 
adresu barvinek@proglas.cz abychom 
v dostatečném předstihu mohli zarezer-
vovat datum v kalendáři. 

A ještě něco: od podzimu nabídneme 
v Barvínku občasník nazvaný Do školy s Barvín-
kem. Hosté našich pořadů budou lidé, kteří pracují 
ve vědě nebo ve školství a jsou odborníky ve svém 
oboru. Pokusíme se vždy vybrat jeden ze školních 
předmětů a dokázat, že není až tak nudný, jak by 
se na první pohled mohl zdát. V prvních dílech se 
budeme věnovat biologii, fyzice a chemii. A co 
dál? Můžete nám posílat svoje tipy a návrhy!

Hezký poslech Barvínku i jiných pořadů vám 
přeje                                                         Luděk  Strašák

Půjdu tam, půjdu sem,
na prázdniny s Proglasem!
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Pozvánka na 

23. Podzimní knižní veletrh 
Havlíčkův Brod

Motto:
Knihy a čísla

v pátek 18. října od 10 do 19 hodin
v sobotu 19. října 2013 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 veletrhu 

www.hejkal.cz 
a 

www.virtualniveletrh.cz



Na poli digitálního rozhlasového vysílání DAB 
se kupodivu daří pokračovat v překlápění z pásma 
L do III. pásma i bez vyhlášení aukce ČTÚ na 
toto pásmo. Takže po Příbrami (od 15. 2. 2013) 
nyní ve III. pásmu vysílá i Trutnov – Černá hora 
(od 13. 7. 2013). Ve hře je ještě Ústí nad Labem 
a Liberec. Doufejme, že proces digitalizace 
rozhlasového vysílání se již brzy rozjede naplno. 

Trochu schizofrenicky může působit další zpráva 
– Proglas si zažádal o analogový FM kmitočet 
pro pokrytí Domažlicka. Tato snaha má příčinu 
v mimořádně výhodných cenových 
podmínkách pro vysílání v této 
oblasti a také v relativně velkém 
množství možných posluchačů 
zde žijících. Výsledek by měl být 
znám v horizontu několika měsíců. 
Důvodem tohoto postupu byla 
také skutečnost, že zprovoznění 
klasického FM vysílání je pro 
Domažlicko velmi jednoduché, 
zatímco možnost DAB vysílání je 
zatím nereálná. 

Systémem DVB-T jsme se 
stali snadno dostupní celoplošně. 
Bohužel, odezva na tento typ vysílání 

je minimální – poslech rozhlasu přes televizor 
představuje pro většinu z vás, kteří máte špatný 
nebo žádný příjem Proglasu pomocí klasického 
radiopřijímače, velký blok. Většinou potřebujete 
poslouchat rádio jinde než v místnosti, kde máte 
televizor. K řešení typu set-top-box s přídavnými 
reproduktory nebo přenosný LCD přijímač také 
přistoupilo velmi málo posluchačů. Vzhledem 
k tomu, že je tento způsob vysílání poměrně 
nákladný, bylo nutné provést nějakou změnu. 
Jednou z možností bylo DVB-T zcela opustit, ale 

vzhledem k snadné 
dostupnosti pro 
budoucí možné 
posluchače jsme 
se touto cestou 
nevydali. Dohodli 
jsme se tedy 
s provozovatelem 
DVB-T multi-
plexu 3 na snížení 
datového toku 
192 kbps, stereo na 
64 kbps, mono. Při 
běžném poslechu 
na televizoru není 
rozdíl v kvalitě 
postřehnutelný. 

Tato změna, 
ke které došlo 

k 1. srpnu 2013, představuje úsporu nákladů 
miliony korun ročně, čili je to úspora velmi 
podstatná.

Vladimír Kintr

Vysílače Proglasu

Technik Vladimír Kintr
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Letos pro Vás opět připravujeme na advent 
v relaci Dotýkání světla speciální řadu pořadů 
věnovanou příběhům tematicky vybraných 
biblických postav. 

Vloni jsme se zaměřili na vyprávění a svědectví 
těch, kteří žili v touze po 
spáse, ale spatřit Krista za 
jejich života jim nebylo 
dopřáno. Jako klíč pro 
letošní výběr příběhů 
jsme vybrali samotné 
Ježíšovo narození. Písmo 
vypráví poměrně často 
o tom, jak přišly na svět 
významné osobnosti 
dějin spásy. Nebyli to lidé 
přinášející vykoupení pro 
všechny jako Kristus. 
Avšak díky jejich lásce 
k Bohu, poslušnosti a pokoře se projevovala Boží 
vůle v Hospodinově vyvoleném lidu.

Praotec Izák, prorok Mojžíš, soudce Samuel 
a král Šalomoun – těmto velikánům je např. spo-
lečná nesamozřejmost jejich početí anebo šance 
dožít se dospělosti. Izákův život se stal zkouškou 
víry jeho otce Abrahama. Mojžíšovi zachránila 
život faraonova dcera, tedy dcera nepřítele Izraele. 
Samuela zase počala Chana díky úpěnlivé vytrvalé 
modlitbě a vyslyšení Hospodinem. O Šalomou-
novi, druhorozeném synu Bat-šeby, se dočteme, 
že si ho dokonce Hospodin zamiloval. Její prvoro-
zený vinou hříchu krále Davida zemřel.

Naším cílem ale není vytvářet nové předob-
razy Ježíše Krista. Budeme si všímat jednotlivých 
malých střípků, ze kterých můžeme složit Ježíšovu 
tvář a přiblížit se porozumění Božímu záměru 
s člověkem. To je možné díky tomu, že se Spasitel 
narodil, žil, zemřel a vstal z mrtvých, a tak udělal 
a řekl vše, co je nutné pro naši spásu.

Co mohou být ty malé střípky? Bůh ušetřil 
jediného syna Abrahama. Ale Ježíš svou životní 
oběť podstoupil. Mojžíš vyrostl v bezpečí upro-
střed nepřátel. Josef s Marií se museli dát na útěk. 
Soudce Samuel z Boží vůle pomazal na krále Saula 
a pak Davida. Ježíš sám je kněz, prorok i král. 

Marek Chvátal ze studia Radim v Olomouci

Šalomoun byl Hospodinův milovaný, nejmou-
dřejší z lidí. Ale byl to Ježíš, milovaný Boží Syn, 
který zůstal věrný Otci až do smrti (a snad bychom 
mohli říci až do vzkříšení).

Ježíš je koruna stvoření, všechno je stvořeno 
skrze Něho a pro Něho. Převyšuje a překonává 
své předchůdce, přesto je pro nás následovatelným 

vzorem. Nad tímto krásným 
tajemstvím se zamyslíme 
v sérii vánočních speciál-
ních pořadů.

Marek Chvátal
studio Radim

Adresa:
Radio Proglas
Studio Radim
Blažejské náměstí 4
779 00 Olomouc

Telefon: 511 118 895

Zdravíme všechny stálé posluchačky, ale 
i další fanoušky našeho pořadu. Děkujeme, že se 
vždycky k vysílání esemeskově přidáte, a občas 
nás i trochu pochválíte (to dnes potřebuje každý)! 

Doufáme, že jste přivítali prázdninovou 
manželskou univerzitu P. Petra Pilera, který nás 
zahrnul velkým množstvím témat k přemýšlení, 
jak dobře žít svoje vztahy. 

Těší nás, že jste ocenili vysílání živých pořadů 
a nejen reprízy, i když jsme museli organizaci 
skloubit s časem dovolených a zajištěním 
programu pro děti doma. Na podzim a v novém 
roce se budeme věnovat mimo jiné testování 
a hodnocení dětí, léčení řeči, kojení, homeopatii, 
internetovému bezpečí nebo škole lásky v rodině. 
Těšíme se, že se k nám přidáte. 

Radost, moudrost a zdravý rozum ve výchově 
přejí vaše 

 Adriana, Irena a Ivana

Kafemlýnek si ze záznamu najdete na:
www.proglas.cz/audioarchiv
Stránky Kafemlýnku: 
www.proglas.cz/kafemlynek
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Klub
Velikost koruny zdá se být v poslední 

době velmi malá. Mohli bychom si to 
ukázat např. na obrázku – jaká je hod-
nota koruny – jak velká byla v roce 2005 
a jaká je dnes v roce 2013:

Může za to jev jménem inflace, která 
má za následek pokles kupní síly peněz, 
protože za stejnou částku lze koupit méně zboží 
a služeb. A tak bychom potřebovali těch korun 
více! A přitom je jich méně, podívejte se na stav 
finančních prostředků Proglasu od roku 2009: 

A proto se občas z vysílání Radia Proglas ozý-
vají prosby o pomoc...

Vezměme však dobré dílo, které člověk na této 
zemi koná, z jiného (možná Božího) pohledu: 
kolik lásky, zaujetí, energie dá člověk do díla, ze 
kterého má radost, potěšení a které ho baví? Jistě 
budete souhlasit, že radost a potěšení 
z vykonaného díla se nedá přesně 
vyvážit penězi. 

Může se pak stát, že Bůh 
postaví vedle sebe různé  lidi 
a bude je vážit podle dobrých 
skutků. Proto nezoufejme a vytr-
vejme! 

V posledních třech letech začalo ubývat členů 
Klubu přátel Radia Proglas i KaPrů. Zaujetí pro 
věc a nadšení je však nakažlivé, apoštolové jsou 
toho příkladem. Konejme tedy dílo s láskou 

a vytrvejme, získávejme pro ně další 
lidi v dnešní nelehké době vlastním 
příkladem. Jen ten, kdo je přesvědčen, 
může přesvědčovat druhé! 

S velkou naléhavostí k nám pro-
mlouvá sv. Pavel: „A tak zůstává víra, 
naděje a láska. Ale největší z té Trojice 
je láska.“ 

Krásný podzim přeje
Jana Juránková

Z dopisu posluchačky
Milé rádio, chci se s vámi podě-

lit o příběh odchodu na věčnost mého 
tatínka, Vašeho posluchače pana Jana…
Nejsvětější srdce Ježíšovo jej provázelo 
celý život… Pocházel z Oravy, drsného 

kraje, kde co si nevypěstovali, neměli… 
Byl z jedenácti dětí, narozen jako sedmé dítě. 

V sedmi letech na sv. Jana byl na pouti a dostal 
nějaké drobné na sladkosti, a on si místo cukrlátek 
koupil obrázek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a byl 

z něj šťastný.
S maminkou vychovali 

sedm dětí. Tatínek postavil 
dům, měl zálibu v hospo-
daření, obdělával políčko, 
choval drůbež. Měl radost 
z velké rodiny. Poslední dny 
svého života byl velmi slabý, 

Grafické znázornění věkových skupin členů Klubu

Finanční bilance od roku 2009 do ledna 2013
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Nezapomeňte na nový kalendář, který je 
od pouti na Svatém Hostýně v prodeji. 

Texty připravil a vybral ředitel 
Proglasu otec Martin Holík. 
Kalendář si můžete zakoupit v e-shopu, 
osobně u nás v rádiu nebo si můžete napsat 
na adresu: 

Nakladatelství Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno

Pozvánky na setkání

Kalendář na rok 2014

Upozornění – připravte si svůj diář a tužku! 
Bude to trochu složitější, proto bude lépe si vše 
poznamenat. Po zvážení okolností a zkušeností, 
jsme se rozhodli, že setkání rozdělíme na více 
menších. Ale, hlavně se MY přiblížíme k VÁM 
a vyjedeme za vámi i do vzdálených míst ČR.

Nákupem v e-shopu podporujete vysílání Proglasu – děkujeme!

http://www.proglas.cz/e-shop

neustále opakoval střelné modlitby, ale já stále 
doufala, že to opět překoná, jeho odchod jsem si 
nechtěla připustit (jsem sedmé dítě). Nakonec 
musel být hospitalizován v nemocnici, ale za pár 
dní chtěl na revers domů. Další den po příjezdu 
z nemocnice – byl to pátek 7. června, slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – přijela moje sestra. 
K večeru byla u nás mše svatá v kostele, já jsem 
tam odešla a sestra zůstala s rodiči. Poslouchali 
doma mši svatou na vašem rádiu. Po mši svaté 
tatínek vydechl naposled. Já byla v kostele, kde 
probíhaly litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu…

Chci vám poděkovat za Vaše vysílání, za to, že 
staří a nemocní lidé mohou být účastni mše svaté, 
modlitby růžence a může je to přivést třeba až na 
konec jejich života, a tak důstojně odejít z tohoto 
světa.

Díky mnohokrát 
dcera Angelika 

První setkání
 v sobotu 25. ledna 2014 setkání s KaPry 
v Českých Budějovicích (13.00–15.30)
Druhé a třetí setkání
 v sobotu 14. června 2014 setkání Kaprů 
dopoledne v Praze (9.00–12.00)
odpoledne v Litoměřicích (14.00–16.30), 
Čtvrté setkání
 v neděli 5. října 2014 setkání Kaprů 
v Plzni (9.00–12.00)

Věříme, že na setkání přijedete i vy, kteří jste to 
do Brna měli vždy daleko nebo byla velká vzdále-
nost pro vás překážkou. 

Těšíme se na setkání a všechny zveme i na tra-
diční pouť křesťanských médií na Svatý Hostýn.

Pouť na Svatém Hostýně
 v sobotu 31. května 2014 
mše svatá v 10.15, hlavní 
celebrant Mons. Pavel 
Posád, světící biskup 
českobudějovický.

Přijeďte poděkovat s pracov-
níky křesťanských médií za 
společné dílo!

Helena Horáková
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GPS:	N	49°12,	130´;	E	16°34,	448´

FACEBOOK: 
www.facebook.com/proglas

hudba.proglas.cz
junior.proglas.cz

zpravy.proglas.cz

INTERNET

www.proglas.cz

Analogově: 
Brno 107,5; České 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; 
Val. Klobouky 104,2; Velké Meziříčí 100,6; 
Znojmo 107,2; Žďár nad Sázavou 104,0.  

Digitálně:	
V DVB-T téměř celé území ČR. DAB v Praze, 
Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, 
Liberci, Jablonci n. Nisou, na Ostravsku, v Králo-
vehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji. 
Satelit Astra 3B: DVB-S celá ČR a Evropa; kabe-
lové sítě a živě na internetu: www.proglas.cz.

Zpravodaj	Radia	Proglas	vydává	©	Proglas	s.	r.	o.	jako	bezplatný	informační	bulletin	pro	členy	Klubu přátel Radia Proglas.	
Toto	číslo	vyšlo	v	září	2013.	Redakční	rada:	Marie	Blažková,	Martin	Holík,	Helena	Horáková,	Pavel	Mikšů;	
fotografie:	Dominik	Novák	(Rio),	Pavel	Šaněk;	ilustrace:	S.	M.	Česlava	Talafantová	OP,	Irena	Kintrová.

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.

Vysíláme analogově i digitálně
Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

tel.: 543 217 241, 511 118 800
fax: 543 217 245
GSM: + 420 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz

Kontakty do živého vysílání
– jen ve vyhrazených časech:
tel.: 543 217 242, 543 236 790
SMS: 775 132 132 
(na toto číslo nelze volat)

Kontakt – hlavní redakce

Helena Habáňová při práci v sekretariátu


