
Slvko k zamyšlení
Je mnoho slov, která v život ekneme.

Nkterá bychom rádi vzali zpt (ono to moc nejde). To jsou ta v prchlivosti, v hnvu, nedej Bože v
opilosti. Nejhorší jsou ta promyšlen zlá.

Jiná slova peliv vážíme a ona se pak píší do novin, pednášejí na pednáškách, pamatují se pro
další generace nebo se berou jako moudrá slova lovka, který lecemu rozumí.

Anebo jsou slova tichá, urená pro zahátí srdce, pro povzbuzení, pro potchu.

Kterých je, co myslíte, nejvíc poteba? Já chovám nadji, že ta tetí. Nadji proto, že by to
znamenalo, že to, co je na svt dležité, je osobní vztah jednoho lovka k jednomu lovku. Bh si
nezamiloval nás, lidstvo. Bh si zamiloval mne. Tebe. Každého zvláš. A já se ho uím milovat
skrze druhého lovka.

A v tomto smru, brati a sestry, nikdy nejsme nedostatení. Ona totiž narozdíl od jiných je tato
schopnost v možnostech každého z nás.

Mimochodem, jsem pesvden, že nejkrásnjší slova, která Pán v soukromé chvilce íkal každému z
apoštol, nikdy nebyla napsána. Ani v evangeliích, ani jinde. Pro taky. Každý jsme originál...

Váš otec Martin

Klub pátel Radia Proglas
je sdružením tch, kteí nám chtjí pomoci realizovat myšlenku nekomerního kesanského rádia. V
ervenci jsme rozeslali 1616 prkaz celkem 3 739 lenm (asto se totiž hlásíte jako celé rodiny).
Bhem prázdnin pibylo 500 len.

lenem Klubu mže být:

 rodina, její lenství je kolektivní,
 jednotlivec, od nevýdlených neekáme peníze (darem se mže stát obrázek, modlitba),
 právnická osoba,
 farní nebo eholní spoleenství.

Každý len Klubu dostane prkazku, bude pravideln dostávat tento Bulletin, obsahující pehled
program, lánky ze zákulisí našeho rádia, každoroní ekonomickou bilanci rádia aj. S kesanskými
knihkupci jednáme o možnosti slevy pi nákupu knih leny Klubu. V souasnosti je dohodnutá 7%
sleva pro leny klubu v brnnské prodejn nakladatelství Cesta.

lenové klubu mají možnost si u nás zakoupit Písniky z Radia Proglas s 10% slevou.

Každý tetí pátek v msíci je mše svatá obtována za zemelé leny a píbuzné, každé tetí úterý za
živé leny.

V dopisech se ptáte na výši píspvku lena Klubu - ta závisí na vašich možnostech a je zcela
dobrovolná. Pro vaši pedstavu uvedu jak velké jsou jednotlivé Vaše dary od zaátku našeho
vysílání: (dole je výše daru, a výška sloupce udává souet dar v této výši v tisících K).
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Na vašich darech jsme zcela závislí, za ízení Boží považujeme fakt, že od vás dostáváme práv
tolik, kolik potebujeme. Dary, které jsme od vás od zahájení vysílání dostali, zachycuje tento graf:

Pihlášku do klubu pátel Radia Proglas najdete ve vtšin ímskokatolických kostel. Na požádání
Vám ji pochopiteln rádi zašleme.

bratr Martin

Ti otázky pro Magdu
Naše nová moderátorka, paní Magda Hauserová, zaala s Proglasem spolupracovat trochu
zvláštním zpsobem: pišla se s námi podlit o svou zkušenost se životem v jedné ze sekt, natoili
jsme na toto téma tídílný poad (nazvaný PAST) - a Magda se rozhodla k trvalé spolupráci. Je to
trošku jako v té anekdot: pišel jen tak na veei a zstal patnáct let...

 Magdo, z jakého dvodu jsi svou zkušenost chtla sdlit práv poslucham Proglasu?

Rádio Proglas m okouzlilo hned 19. bezna, na svatého Josefa, když se zaalo vysílat pro Brno.
Bylo to pro m nco úžasného, po tolika letech totality slyšet z rádia: "Pejeme vám krásný a
požehnaný den." A hned od poátku jsem také zaala koketovat s myšlenkou njak pomoci, ale po
tinácti letech v domácnosti jsem se cítila schopná tak akorát vypomáhat jako uklízeka. A tak jsem
nesebrala odvahu se pihlásit. Pemýšlela jsem o svém život, co se mnou zamýšlí Bh... Jist i ta má
zkušenost se sektou mla njaký význam. Nakonec jsem se rozhodla o této zkušenosti svdit. Mla
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jsem nkolik pednášek a nakonec jsem pijala pozvání televize Nova do poadu Tabu. Tato návštva
mi pinesla zklamání, myslím že i dramaturgm poadu. Žádné senzace, žádný sex. A najednou mi
došlo, že tu je kesanské rádio, kde by tuto mou zkušenost mohla slyšet spousta lidí a kde bych
mohla mluvit o Ježíši, o své cest a své lásce k Nmu. A tak jsem vytoila známé telefonní íslo
4321 7241 a "Mabla" m pozvala. V rádiu se mi líbilo všechno. Studia, obrázky, ale hlavn
usmvaví lidé, zapálení pro službu Pánu. Jak dopadl zmínný rozhovor mohou posoudit posluchai
sami.

 Kdy t napadlo, že bys mohla s námi spolupracovat jako moderátorka?
Už jsi nco podobného dlala?

Vrátila jsem se dom, do stereotypního kolotoe domácích prací. V rádiu Proglas jsem však nechala
kousek srdce, a to se projevilo ješt horlivjším a astjším posloucháním jeho vysílání. A tak se
stalo, že jsem nkolikrát po sob zaslechla výzvu - Nechcete si zkusit moderovat, - doplnnou
nahrávkami pebrept, což mi dodalo odvahy. Bylo to jako Boží volání a já poslechla. Potom už
události nabraly spád a mj život se od základu zmnil. Nikdy jsem nic podobného nedlala, i když
se o mn povídá, že mám dobrou vyídilku.

 Jak se ti u nás líbí? Hodláš vydržet pes veškerá úskalí, která tato profese pináší?

V rádiu se mi líbí moc. Má profese je stavební inženýrka, ale k práci v projekci a pozdji u poítae,
kterou jsem vykonávala ped nástupem na mateskou dovolenou, jsem nikdy nemla vztah. Práci
v rozhlase vnímám jako velký dar od našeho Pána. Když jsem odcházela ze sekty, nedovedla jsem si
pedstavit, co bude dál. Chtla jsem sloužit Bohu, ale netušila jsem jak. Te tu možnost mám. Obas
ale prožívám trapné chvilky, když nco pokazím, zakoktám se apod. Nkdy si íkám, že jsem to asi
špatn pochopila, že mi Pán tmi nezdary dává najevo, že to není ta pravá cesta. Pipadám si stará,
neschopná a hloupá. Že jsem dosud neutekla, za to vdím všem tm fajn lidem, kteí v rádiu
pracují, hlavn moderátorm, kteí dovedou tolik povzbudit, i když bych vkem mohla být vtšinou
jejich máma, a také otci Martinovi, který m z neznámých dvod ješt nevyhodil, ale naopak ml
pro m v dob krize slova pochopení a útchy. A v neposlední ad dkuji z celého srdce našim
poslucham a zvlášt tm posluchakám, které mi do rádia telefonovaly. Je to opravdu ta
nejkrásnjší odmna, když lovk slyší, že jeho snažení není marné, že Bh skrze m, nedokonalou
se spoustou chyb, dokáže psobit na lidská srdce a pinášet radost. Je to krásné povolání a já bych si
moc pála, abych tu mohla zstat, aby rádio Proglas vydrželo mnoho a mnoho let. A mým tajným
páním je, až budu stará a bude se mi tást hlas, abych jako správná babika mohla íst dtem do
rádia pohádky.

Za rozhovor dkuje Marie Blažková, zvaná Mabla.

Písniky z Radia Proglas 2
Pozor! Udlejte (si) radost! Vychází

Písniky z Radia Proglas 2:

Zlínská schola zpívá písn Hanky Svobodové:

 Ave crux
 Nevymizí chvála Tvá
 Skála
 Kristus Král
 Poslouchej
 Díky
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 De profundis
 Maria, jsi královnou
 Bohu chválu vzdej
 Uzdrav málo lásky
 Bh vyslovil
 Pouš
 S Tebou sílu mám
 Tvé jméno, lásko
 Úpatí hor

Cena kazety pro leny Klubu pátel Radia Proglas je 72,- K vetn balného a poštovného. Kazetu si
mžete objednat korespondenním lístkem na adrese Radio Proglas, Barviova 85, 602 00 Brno.

Trvalým odbratelm ji pošleme automaticky.

Píjem Radia Proglas
Základem kvalitního píjmu je dobrý pijíma. Dležité je, aby byl schopen pijímat kmitoty, na
kterých Proglas vysílá - tedy 90,6 MHz ze Svatého Hostýna a 107,5 MHz z Brna. Je to v pásmu
velmi krátkých vln. Pozor na nkteré starší pijímae, které byly vybaveny pouze tzv. východní
normou (pásmo 66 - 78 MHz) nebo na ty, které umožují píjem pouze do 104 MHz (toto se netýká
poslucha v oblasti hostýnského vysílae). Pokud vlastníte pijíma, se kterým jste spokojeni, který
ale není schopen pijmu na uvedených kmitotech, doporuil bych radji koupi nového pijímae než
njaké dodlávky nebo pedlávky. Pokud se rozhodnete pro koupi nového pijímae, doporuil
bych koupi pijímae s kmitotovou syntézou, ili tzv. digitální rádio. Pináší to spoustu výhod, nap.
pijímaný kmitoet nastavíte naprosto pesn, tato rádia mají nkolik pamtí, do kterých uložíte
kmitoet požadované stanice a potom místo sáhodlouhého ladní knoflíkem pouze stisknete jediné
tlaítko a posloucháte jinou stanici a to vždy naprosto stejn, pesn naladnou.

Takový pijíma lze poídit už od ceny asi 1 500 K. Pokud se vám tato cena zdá vysoká, uvažte, že
se jedná o investici dlouhodobou a pijíma vám bude sloužit spoustu let. Jedná se o pijímae
kufíkové, které jsou napájeny z baterií nebo pomocí vnjšího adaptéru (cena do 250 K) ze sít.
Pijíma je vybaven výsuvnou prutovou anténou, konektory pro sluchátka a síový adaptér,
hodinami a budíkem, atd. Má všechny vlnové rozsahy - dlouhé, stední, krátké a velmi krátké vlny.
Dobré pijímae v této cenové relaci vyrábjí firmy Grundig, Sony a Thompson. Pokud si chcete
poídit pijímae ješt kvalitnjší, potom si kupte pijíma stolní. Jeho cena je ovšem podstatn vyšší
- od 4 000 K výše. Tyto pijímae vyrábí mnoho firem.

Pokud pijíma máte a nacházíte se v míst se slabým signálem, potom je vhodné si poídit vnjší
anténu. Co taková anténní soustava obnáší: jednak vlastní anténa - dipól nebo anténa s vtší
smrovostí, dále pedzesilova, stejnosmrný napáje a koaxiální kabel, popípad ješt symetrizaní
len. Navrhoval bych vám, abyste se poradili s njakým odborníkem nebo mu celou instalaci svili.
Jenom bych zdraznil, že pokud si nainstalujete anténu venkovní, je nutné ji správn uzemnit, jinak
se vystavujete vážnému nebezpeí požáru pi úderu blesku !

A na závr návod na zhotovení jednoduché pokojové antény (viz. také minulý bulletin). Ustihnte
patiný kus erné ploché televizní dvojlinky (pro hostýnský vysíla asi 160 cm a pro brnnský asi
140 cm délky). Na obou koncích pájením spojte vodie dvojlinky. Uprosted délky jeden z vodi
perušte a na takto vzniklé konce vodi pipojte symetrizaní len a anténní svod z koaxiálního
kabelu. Na druhý konec koaxiálního kabelu pipojte konektor, pomocí nhož pipojíte anténu k
vašemu pijímai. Pokud vlastníte pijíma pouze s prutovou anténou (bez anténního vstupu), pak
tuto prutovou anténu zasute a k ní pipojte vnitní vodi koaxiálního kabelu. Opletení necháme
nepipojené. K takovémuto pijímai lze dodlat konektor pro anténní vstup, ale tuto operaci radji
svte odborníkovi. Pokud máte starý pijíma schopný kmitoet Proglasu pijímat, ale má anténní
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vstup symetrický 300 (dva stejné šroubky nebo dutinky), potom nepotebujete symetrizaní len a na
anténu pipojíme svod z televizní dvojlinky (místo koaxiálního kabelu). Anténu nasmrujeme na
vysíla a umístíme nejlépe k oknu. Nutno ješt podotknout, že pro hostýnský vysíla anténu umístíte
svisle a pro brnnský vodorovn. Peji vám hodn úspch pi zlepšování píjmu Radia Proglas.
Jenom doufám, že vás tento návod nezmate, ale že vám pomže.

Vladimír Kintr

Z receptáe Radka Habán
Jak známo, hlavní vai Radia Proglas moderátor Radek vybírá své recepty z leckdy kuriózních
pramen. Dnes vám pedstavíme návod na žemlovku, jak ji roku 1591 sepsal známý alchymista
teboského pana vladae Bavo Mladší Rodovský z Hustian. Bavo upadl do dluh a sedl njakou
dobu v žalái, kde pojal znamenitou myšlenku sepsat místo alchymistických recept kuchaskou
knihu, jednu z prvních v echách.

Bábu dobrou kdo chce udlati

Vezmi sevené smetany, a vybe ji šufanem (mchakou) na sítko, a z ní vysákne syrovátka, ztluc
vajec nkolik, a smíšej je spolu s tou sevelou smetanou, kteráž vysákla, a daj eckého vína
(hrozinky) a šafránu do ní, a osol, mj pohotov sušené topénky z bílého chleba, a kla onoho
svrchu psané na n, a vlož to do pánviky, ale prvé trochu másla maliko podlož zespod, a pec ji.

Co všechno se mže stát v rádiu Proglas
Picházím do práce. Je pl páté ráno. Tma. Klí zarachotí v zámku, ale dvee se neotevírají. (Nkdo
vymnil zámek.)

Zvoním - marn. (Není zvonek.) Tluku a bsním. Slyším šouravé, rozespalé kroky kohosi, kdo má
dost. (Nemá klíe.)

Když se pesn v pt hodin otevou dvee (a muž k nerozeznání podobný našemu technikovi - jen
o mnoho starší a s daleko ztrhanjšími rysy - se táže, kolikáté je století), proízne vzduch ostrá siréna
poplašného zaízení Radia Proglas. (Nemžeme ji zastavit, i když ji hlasit prosím.) Odbíhám se
všemi prsty v uších.

"Nejsou ranní zprávy!" kiím z plna hrdla, ale dostává se mi lakonické odpovdi: "Tak si je
vymysli!"

(Sedám a píšu.)

Je tvrt na šest. Zaínám být lehce nervózní. (Vysílání zane za 13 minut.)

Zbývá už jenom alespo jednou si peíst zprávy Radia Proglas, nauit se "Dnešek v kalendái",
odhadnout, jak se asi vyslovují jména tureckých bojovník za lidská práva, pipravit poíta,
písniky, poady a pozdravit zbloudilého pavouka Pepu.

Poíta nefunguje. (Je vyzkoušeno, že i beztak se dá vysílat, ale není to ONO. Jsou tam všecky
znlky a kdovíco ješt...) Lomcuji našimi dráty.

Technik mezitím njak utloukl poplašné zaízení. Uvidíme, kdy se zas vzpamatuje. (Potvrka jedna!)

Práv když si sumíruji, jakými slovy dnes pivítám posluchae Radia Proglas, rozlétnou se dvee, do
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studia pomalu vpluje již napl probuzený technik s vlásky ku stropu a hlásí, že neví, opravdu neví,
jaké bude dnes poasí. (No nazdar.) Posluchai dnes budou žít ve tm. (Nikdo jim neporadí, zda mají
zasít...) Pedpov poasí dnes nebude !

"Mou spásu to snad neohrozí... Ale co tady ješt dláš? Za devt sekund MLUVÍM!" (Žižlavá ára.)
Znlka. (Dvee strašliv bouchnou.) "Dobrý den, milí posluchai, peji vám klidný den, niím
nerušený poslech a hodn - hodn vnitního míru..."

(Šmátrám po tlaítku, abych pustil první písniku, ale pístroj nefunguje.) "Milí posluchai, ztišme se
ped modlitbou ranního breviáe."

(Úplné ticho!)

(Ulomil se mikrofon a zstal mi v ruce.)

(Zvoní telefon.)

(Pichází technik. Dává znamení, že nco není v poádku...) "To vím," toužím vát, ale slyšela by to
celá Morava.

("Nevysílá se," snaží se mi pedat ve znakové ei a rudne.)

Tak takhle jsem to ztišení nemyslel.

(Volná ruka nabíjí cédéko Johannem Sebastianem Bachem. Mluvím, už ani nevím co, ale slibuji
dokonalý zážitek z Bacha, když vtom zazní Dáša Nováková!)

(Navštívila omylem Bachovu krabiku, takže až bude chtít nkdo pustit Mládka, uslyší Fugu c moll!)

(Pidružila se úplná TMA! Výpadek elektrické energie. Rozlévám si kávu mezi dráty, kde
peskakuje nkolik elektrických jiskérek, te mám žíze a padla.)

Divící se technik se snaží na dvoe nastartovat dvoutaktní elektrárnu -podle zvuku- bez výfuku!

(Svtlo zaváhalo a neochotn bliká. Poíta je zmaten. Mry usnuly.)

Technik zemdlévá podpíraje padající mikrofon, mry mu zaínají kroužit kolem svatozáe a radují se
v Pánu vždycky... Jenom jedna, pohoršena, že ji zase budíme, se siln modlí, a studio se opt vnoí
do tmy. (Technik hubí mry.)

Utšuji se, že pece o pl šesté každý ádný poslucha Radia Proglas spí. (Telefon m vyvádí
z omylu.)

Padám do odpadkového koše a úpím:

"editeli náš,
jenž jsi v sedmém nebi,
nepople se jméno Tvé,
bu vle Tvá,
jako na porad,
tak i pi vysílání.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpus nám naše peeky,
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jako i my odpouštíme našim pístrojm.
A neuve nás do psychiatrické léebny,
ale zbav nás ode všeho zlého. Amen."

(Zazvonil budík. Vše to byl jen zlý sen moderátora Radia Proglas.)

Vstávám a jdu TOTÉŽ PROŽÍT VE SKUTENOSTI!

Je pl tvrté, tma, zima a bezútšné ráno.

Na základ pravdivých událostí vybral a sestavil

Dušan Baur

Nejerstvjší novinky z proglasácké rodinky
 Náš hudební redaktor Laa Kadlík ukonil studium skladby na Janákov akademii

múzických umní s výborným prospchem. Jeho absolventská skladba - Symfonia sepuchralis
- byla veejnosti pedstavena na koncert na brnnském stadionu a setkala se s velmi
píznivým pijetím odborné kritiky. Laa te bude Pánu sloužit na plný úvazek v Proglasu,
skládat hudbu k našim poadm a hrát na varhany pi bohoslužbách. Vzal si také na starost
spolenou denní modlitbu církve, nebo se ji modlí již od studentských let.

 Patnáctého srpna ukonil Igor Dostálek svou práci moderátora a odsthoval se do Prahy, aby
mohl nastoupit do noviciátu k otcm dominikánm. S Proglasem bude podle možnosti dále
spolupracovat prostednictvím pražského dominikánského studia Veritas. Prosme proto Pána,
aby Igorovi udlil všechny milosti, potebné ke knžskému povolání.

 Do sekretariátu jsme dostali posilu - Staku Havlíkovou, která zajišuje s Maruškou
Chybovou administrativu a souasn pracuje jako sekretáka redaktor. Staka se pesthovala
do Brna z Chvalova i se svými posledními dvma dtmi v pstounské péi (pvodn mla
devt dtí, sedm již odchovala).

 Od malíe Františka Kapsy jsme dostali krásný a hodnotný dar - obraz svatého apoštola Pavla.
 Naše nová moderátorka Magda Hauserová má za sebou nejhorší uednické období

u mikrofonu a práv stihla úspšn oženit svého nejstaršího syna. Radujeme se s Magdou
a pejeme novomanželm mnoho radosti a Božího požehnání.

 Danka František Holubová zásti nahradí Igora, bude nyní moderovat naše poady tikrát
v týdnu.

 Technici pracovali o prázdninách v omezeném potu dvou, nebo se museli vystídat na
dovolené jako všichni ostatní smrtelníci, nádavkem se však Roman Lang vyboural na své
babet a zlomil si sedm žeber. Dopadlo to velmi dobe - stailo dvoutýdenní léení a všechno
je v poádku. Roman pemýšlí, jak asi bylo Adamovi, když Bh tvoil Evu z jeho žebra. On
sám by si na svá žebra už nikdy nenechal sáhnout, ani kdyby mu z nich nkdo chtl stvoit
sedm nových manželek Ilon.

 Ponvadž se na celém biskupském gymnasiu opravují vodovodní stupaky, pišli všichni
redaktoi o svou podzemní kancelá (vedlo tudy potrubí). Ti týdny se potulovali kolem
pracovniek otce Martina a bratra Martina jak mlsní psi a slídili, zda nebude volný poíta,
volný stl a volná židle, aby mohli chvilku pracovat. (Jsou za to ostatn i placeni.)

Mabla

Z vašich dopis
Milí a vážení v Proglasu
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Srden vás všechny zdraví vaše stálá posluchaka. Je mn 82 let. Bydlím ve Valašské Polance
na pasekách. Jsem sama v devné chaloupce pod horama. Manžel mn už opustil na vnost a dti
jsme nemli. Jsem ráda, že dál Pán Bh toto rádio. My starší, kteí už nemžeme chodit a do kostela
máme daleko, erpáme sílu, útchu a radost z tohoto zdroje. Dkuji vám za všechno co konáte pro
nás. Pán Bh zapla.

paní Marie z Valašské Polanky

Vážení pátelé, pijmte upímný dík za vaše vysílání. Zjistila jsem, že te vbec nic jiného
neposlouchám. I televizi pouštím jen 2-3x za týden na opravdu jen vybraný poad...

paní Jarmila z Drnovic

...ani ve snu m nenapadlo, že pjde o nco tak úžasného. O záslužnosti pro všechny lidi dobré vle
a zejména pro mladé - ani nemluv. Díky.

paní Soa z Telnice u Brna

To, že vysílá Radio Proglas, je pro m nejvtším dkazem obnovení demokracie v naší spolenosti.

pan Jan z Brna

Milí radiopátelé, u naší babiky na jihu Slovenska, kde trávíme kus léta, Vás vbec neslyšíme, ale
stále o Vás víme. Duch Svatý k nám penáší Vaše myšlenky a modlitby v podob ptaího zpvu i
šumní vlnících se obilných lán.

rodina Vojtkova

Rozhlasové vlny k nám sice nedoléhají, ale vlny z vodních nádrží ano.

z tábora ve Vstonicích Sluníka z Boršic

Ped nkolika dny jsem se vrátil z dovolené na Jižní Morav. Vždy jsem byl potšen pknými
poady a vlídným slovem, které na m psobilo jako hojivý balzám. Jen lituji toho, že není možno
Vaše vysílání (doufám, že jen doasn) poslouchat u nás v Severních echách.

Ing. Josef z Ústí nad Labem

Nejúspšnjší písn v hitparád
Žebíek je sestaven podle dvou kritérií: jednak podle prmrného potu hlas pro písniku za 1
týden, jednak bylo pihlédnuto k umístním jednotlivých skladeb na prvním, druhém a tetím míst.

1. Zlínská schola Uzdrav málo lásky nahrávka Radia Proglas
2. The Kelly Family Santa Maria z alba Over The Hump
3. Schola student ol. fakult Rájem z alba Stípky
4. Petr Pololáník Smolíek nahrávka Radia Proglas
5. Schola student ol. fakult Je stále pítomná z alba Stípky
6. The Kelly Family An Angel z alba Over The Hump
7. Zlínská schola Ave crux nahrávka Radia Proglas
8. Chrámový sbor ejkovice Pokleknte nahrávka Radia Proglas
9. Schola student ol. fakult Manilská hymna z alba Stípky

10. Jan Nedvd Cizinec z alba Balady
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11. Schola student ol. fakult Zpívej aleluja z alba Stípky
12. Chrámový sbor ejkovice Kdo m zná nahrávka Radia Proglas
13. Kytaráci Nebeská matka z alba Miluji T
14. Pavel Janík Ml bych mít bílou hl z alba Za chrámy zniené
15. Schola student ol. fakult Denverská hymna z alba Stípky
16. Simon & Garfunkel El condor pasa z alba Bridge Over Troubled Water
17. Zlínská schola Skála nahrávka Radia Proglas
18. Bob Fliedr a Bobci istá jak studánka z alba Daniel
19. Karel Kryl Dkuji z alba Dkuji
20. Buty František z alba Devo
21. The Kelly Family Baby Smile z alba Over The Hump
22. Amy Grant El Shaddai z alba The Collection
23. Kytaráci Vyvyšuji Tebe, Pane z alba Miluji T
24. Jií Žižkovský Kídla nahrávka Radia Proglas

Nulté kolo hitparády Kolem se to jsme vysílali 7. ledna. Od té doby až do konce ervence se na
pozicích novinek a v samotném žebíku vystídalo celkem 116 písní (z toho 88 eských).

Pro vás, kteí jste hitparádu ješt nezaregistrovali, nkolik základních informací: hitparádu Kolem se
to si mžete naladit každou nedli v 19.30, v repríze potom v pondlí v 16.30. Pokud se chcete
zapojit do spoluvytváení žebíku, je váš úkol následující:

1. rozmýšlet se tak dlouho, až zvolíte ti písniky, které se vám v hitparád nejvíc líbily. Jedné
pidlíte ti body, jedné dva a jedné jeden bod;

2. nezapomete pipsat svj tip na novinku. Tip mže být nkolik (i celá stránka), staí psát
pouze jména interpret;

3. pozorn sledujte celou hitparádu, abyste nepeslechli nkterou z otázek, které jsou vám
prbžn kladeny;

4. hlasovací lístky posílejte (nejpozdji v úterý, aby k nám vas došly) na naši adresu, na obálku
napište Kolem se to.

Hlasovat mžete i faxem (05/43217245) nebo e-mailem (holik@proglas.anet.cz), a to až do
páteního dopoledne. Uživatelé Internetu naleznou informace i na naší nové WWW stránce:
easter.proinfo.cz/WWWPAGES/PROGLAS/proglas.html kde naleznou hlasovací formulá. Na
vaše hlasy, vzkazy, podnty, dopisy se tší každou nedli a pondlí.

Milan Tesa

Bulletin Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informaní zpravodaj pro leny Klubu
pátel Radia Proglas. Toto 2. íslo vyšlo 23. srpna 1996. Redakce: Martin Šmídek a kolektiv Radia
Proglas.
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