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Hvězdy k hledění

FM vysílače Proglasu:
Svatý Hostýn   90,6 MHz
Praděd    93,3 MHz
Příbram    96,0 MHz
Ještěd    97,9 MHz
Uherský Brod 105,7 MHz
Brno  107,5 MHz
Nové Hrady 107,5 MHz

satelit Eurobird I:
digitální vysílání pro celou Evropu, 

nekódováno, MPEG 2; 28,5° V; 
12,607 GHz; 27,5 Ms/s; FEC: 3/4

živé vysílání na internetu:
live.atlas.cz/proglas.asp

Před dvěma lety jsem, zarmoucen, 
psal o Hvězdách k rozebrání. Bylo to 
jen několik dnů po Velkém neštěstí. 
Píšu to záměrně velkým pís-
menem. K úmrtí mladého 
člověka většinou řekneme, 
že je to ztráta života, že je 
to Neštěstí. Nečekaná ztráta 
mnoha životů je pak ale 
Velké neštěstí. Bez rozlou-
čení, bez vzájemného odpuš-
tění, bez závěti… 

Od té doby naší modré planetě 
několikrát matematicky hrozilo a zase nehrozilo 
střetnutí s pořádným balvanem ukrytým za žárem 
Slunce. Jindy celý svět sledoval, že Mars se nám 
opravdu přiblížil na třetinu vzdálenosti Slunce 
– radost pohledět. Onehdy jsem si vzpomněl opět 
na pana Exupéryho: Hvězdář na planetce, kde ho 
navštívil Malý princ, by měl vystaráno – vědci prý 
totiž konečně spočítali (pokud to ovšem udělali 
novináři, tak to neberte vážně), kolik je v dosud 
známém viditelném vesmíru hvězd. Je jich 70 tisíc 
trilionů (sedmička s 22 nulami). Vynásobíme-li 
toto číslo průměrnou hmotností jednoho tělesa (to 
ovšem nejde, že) a počtem atomů, dostaneme nej-
vyšší číslo, které má smysl. Větší čísla papír snadno 
snese, ale už jimi „není co popsat“. Ten Exupéryho 
pan hvězdář by asi zesmutněl, protože by už neměl 
pro co žít.

Je to tak – svět je přepestrý a někdy se nám zdá, 
že je příliš velký, nezvládnutelný, že jsme nepa-
trnými, bezbrannými stvořeními žijícími v tenké 
slupce atmosféry, chránící nás před mrazivostí 
vakua. Proto vám chci, milí, naléhavě říci, že čas 
předvánoční je časem, který nám ten veliký svět 
zdůvěrňuje; jedna návštěva jednoho anděla u jedné 
dívky, pak hory kolem Ain Karim, a zanedlouho 
malé jesličky za Betlémem, které způsobily, že nám 
svět zdomácněl. Provoněl domovem.

Nabízel jsem minule hvězdy, které byly po smrti 
tisíců lidí ve Státech k rozebrání. Měl jsem na mysli: 
přepočítat zisky a ztráty; zachvět se při pomyšlení, 

co bych dělal, kdybych v minutě 
přišel o své nejdražší (a stává se to 
u nás tisícům lidí ročně); probrat si 
v hlavě a v srdci, čím jsem pro ty své 
nepostradatelný; komu jsem oboha-
cením jeho života; jak prospívám 
svému společenství, své zemi; znovu 
osvěžit své plány z mládí, kdy bylo 
dobro tak jasné a krásné, naproti 
tomu zlo rozpoznatelné a ošklivé…

Pokud jste to nestihli tenkrát, nebo jste se 
toho zanoření do sebe sama báli, anebo jste to 

odložili na později, teď je prosím ten čas, teď je ta 
doba příhodná. Advent přece není strnulé očekávání 
voskových fi gurín madam Tussaudové. Ani to není 
zběsilé narovnávání pokřiveného, zalepování pro-
kopnutého a provětrání zatuchlého v nás. Je to pokoj 
vedoucí k rozbřesku uprostřed noci; noci narození 
toho, kterého tolik milujeme

Ať jsou nám hvězdy pro radost i pro zamyšlení. 
Jak krásný a pečlivý musí být Bůh, když i jen na té 
hvězdné obloze si dal tolik záležet… Ať košatíme 
do krásy Boží podobnosti každý den, s dobře hus-
tými letokruhy.

o. Martin 
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Novinky
Otec Martin projevil naději, že Novinky budou dle 
možnosti telegrafi cky stručné. Pro lepší informova-
nost pánů přinášíme tedy věcné údaje, pro potěchu 
dam pak ilustrované postřehy a kvůli spravedlnosti 
dodržíme poměr mezi oběma typy novinek při-
bližně l:l, ponechávajíce si volnou ruku pro případ, 
že některá z verzí ukázala by se býti nosnější. Úvod 
se ovšem nepočítá, neboť není ani krátký, ani potě-
šující, a dokonce ani žádnou novinkou není, vždyť 
o. M. úpí po holých větách na každé redakční radě 
našeho Zpravodaje. Jen vytrvat!

Pro dámy:
1. Křtiny Violy Kintrové se konaly na sklonku 

léta v Olešnici na Moravě a kromě rozvětveného 
rodinného klanu se zúčastnila i kmotra Kintrovic 
Kryštůfka Helenka Bízová a další hosté z Proglasu. 
Ti byli příjemně překvapeni výběrem druhého 
křestního jména, jež zní Scholastika a bude hol-
čičce připomínat sestru svatého Benedikta.

Pro pány:
2. Zodpovědností za studio Radim byla pro 

akademický rok 2003–2004 pověřena Markéta 
Šindelářová, za zpravodajskou 
redakci v Brně odpovídá pro 
stejné období Filip Breindl.

Pro dámy:
3. Slavnostního žehnání 

studia Štěpán koncem září se 
kromě otce biskupa Josefa a 
generálního vikáře Karla zúčast-
nil i pan místostarosta, zástupci 
tisku i rozhlasu a další hosté. 
Proglas byl zastoupen otcem 
Martinem, šéfredaktorkou Marií 
Blažkovou, Helenou Horákovou a pracovníky 
pražského studia Kristián Pavlem Smolkem a Ja-
nou Beránkovou, která hned připravila vstup do 
vysílání. Všichni užasli, jak pěkně otec Martin 
Davídek a spolupracovnice Marína Koscelníková 
setkání přichystali. Pan místostarosta pravil, 
že odchod bohoslovců z Litoměřic vnímají občané 
jako citelnou ztrátu a naše studio vítají jako jednu 
z možností k oživení duchovního života ve městě. 

Příspěvky z Litoměřicka mohou začít a rádi bychom 
místní občany (a občanky) povzbudili ke spolupráci 
na zpravodajství z tohoto krásného kraje.

Pro pány:
4. Naši technici usilují o získání dokrývačů 

pro tyto oblasti: Velké Meziříčí, Znojmo, Valašské 
Klobouky, Ostravu, Třebíč, Znojmo, Domažlice, 
Zlín a Žďár n. Sázavou - Blažkov.

Pro dámy:
5. Získání kmitočtu v posledně uvedené loka-

litě nikterak nesouvisí s osobními zájmy nikoho 
z členů ani přátel Proglasu, kteří nesou jméno 
Blažek, Blažka, Blažke nebo Blažková, na každé 
poradě o rozšíření našeho vysílání se však při 
jednání o kopci Blažkov u Žďáru někteří potutelně 
šklebí a dělají významné obličeje. No co, co!

Pro pány:
6. Oslavy osmého výročí vysílání Radia Pro-

glas budou letos komorní, desáté výročí ovšem, 
jak doufáme, oslavíme se všemi posluchači na 
pouti.

Pro dámy:
7. Náhodným srovnáním fotografi e naší šéfre-

daktorky s fotografi í naší účetní vyšlo najevo, že 

obě osoby nejen že mohou být snadno zaměněny, 
ale ony mohou jedna druhou určitě s úspěchem 
i zastoupit! Je známo, že Marie Bendová by uměla 
lépe srovnat redaktory do latě a Marii Blažkovou 
by víc těšilo inkasovat návštěvy přátel Proglasu 
a ještě se dělat hezkou, kolik příspěvků vybrala. 
Pečlivě srovnejte sami a pak můžete otci Martinovi 
podávat své návrhy ve prospěch případné změny.

Marie Blažková

Marie Blažková Marie Bendová
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Svatý otec na Slovensku
Ve dnech 11. až 14. září se Svatý otec Jan Pavel II. 
vydal na svou 102. zahraniční cestu, která vedla 
na Slovensko. Vzbudila velký zájem věřících, 
sdělovacích prostředků i veřejnosti celého světa.

Jako jeden z asi tisícovky žurnalistů, kteří na 
místě papežovu návštěvu sledovali, jsem mohl 
vidět to těžko popsatelné svědectví trpícího pout-
níka. Ačkoli měl Jan Pavel II. viditelné zdravotní 
potíže a veřejná vystoupení ho velmi unavovala, 
bylo zřejmé, že si každý věřící ukládá jeho slova 
do hloubi svého srdce. „Zůstaňte věrni Kristu 
a církvi, nestyďte se za evangelium, obhajujte 
hodnotu života,“ vzkázal papež Slovákům 
– a také tisícům zahraničních věřících, kteří do 
země mezi Dunajem a Tatrami připutovali.

Dalšími plody papežovy návštěvy se stali 
nově blahoslavení slovenští svědkové víry: 
řeckokatolický biskup Vasiľ Hopko a řeholnice 
Zdenka Schelingová. Oba osvědčili věrnost 
církvi v době komunistického útlaku, oba jsou 
vzory křesťanského života ve společnosti, která 
není věřícím právě nakloněna.

Zbývá doplnit několik obrázků, které nejlépe 
charakterizují atmosféru celého setkání Slováků 
se Svatým otcem: les žlutobílých vlajek v Trnavě, 
Banské Bystrici, Rožňavě a Bratislavě, ženy 
v liptovských, oravských, spišských a jiných 
krojích, vyzvánějící zvony kostelů při cestách 
papamobilu, vylidněná východoslovenská ves-
nice Hrabské, rodná obec Vasiľa Hopka, v den 
jeho blahořečení, celonoční modlitby a adorace 
v místech, kde se konaly bohoslužby, nadšený 
ryk věřících maďarské národnosti, když je papež 
oslovil v jejich mateřštině – a mnoho dalších.

Všechny tyto dojmy přebily negativní stránku 
setkání: senzacechtivý dav novinářů, obchodníky 
se vším možným, vždy však hanebně předraženým 
zbožím, nebo anonym, který zaplnil bratislavské 
ulice plakáty o přílišné moci katolické církve.

Proglas přenášel dvě ze tří bohoslužeb Sva-
tého otce. Několikrát denně jsem se s aktuálními 
informacemi hlásil do vysílání. Bude mi velkým 
potěšením, pokud jsem vám alespoň takto mohl 

z p r o s t ř e d k o v a t  r a -
dost a povzbuzení z pa-
pežovy návštěvy.

Filip Breindl

z p r o s t ř e d k o v a t  r a -
dost a povzbuzení z pa-
pežovy návštěvy.

Folklorní putování
V letošním roce se stalo Radio Proglas ofi  ciál  ním 
mediálním partnerem mnoha výz nam ných akcí 
díky spolupráci s Folklorním sdru že ním České 
republiky (dále jen FoS). Věřím, že jste si přes 
léto vyb rali z bohaté nabídky fes ti va  lů, kte ré jsme 
pomáhali prezentovat, a prožili jste tak mno ho 
pěkných chvil. Pozvali jsme vás na ví  ce než 
padesát festivalů FoS, na slavnosti do Stráž  nice 
a Krumvíře a na de sít  ky dalších kon cer  tů, setkání 
a výstav.

Pokud jste si odnesli hezký zážitek z ně-
kterého z letošních folk lorních koncertů, festi-
valů či besedy u cim  bálu, napište mi o tom do 
10. 12. 2003. Pat náct z vás pak dostane malý 
hudební dárek „pod stromeček“. Pište na adresu 
Proglasu ne bo na bizova@proglas.cz. 

Pozvánky pro vás hledám v ka len dá ři 
„ F o l k  l o r  n í  a k c e 
v České republice“. 
Zajímavé a ak tu a-
 lizované je místo 
www.fos.cz.  Vaší 
pozornosti doporu-
čuji  no vé stránky 
f o l k l o r w e b . c z . 
Rá  di upozorníme 

i na další akce – in for ma ce po sí  lejte na adresu      
redakce@proglas.cz.

Krásné podzimní dny přeje
Helena Bízová

Na Nový rok 2004 od 18:00 srdečně zveme 
ke sledování živého přenosu novoroční 
ekumenické slavnosti. Spolupracovníkem 
České televize je Radio Proglas a studio 
Telepace Ostrava.

Nový rok s přáteli
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Zeptali jsme se...
jer. Mgr. Libora Raclavského, autora 
pořadu Pravoslavní

1. Proč a jak jste se stal pravoslavným duchov-
ním?

Nejdříve se stalo, že jsem ve dvaceti letech 
uvěřil v Boha – po tom, co jsem prožíval na 
základní vojenské službě, kde se mi zhroutil dosa-
vadní žebříček hodnot. Poté jsem navštěvoval 
jedno protestantské společenství, ale hledal jsem 
něco hlubšího, co by mi pomohlo odpovědět na 
otázky, které vyvolala vojna. Po setkání s budou-
cím duchovním otcem jsem se začal seznamovat 
s pravoslavím a nakonec jsem byl těsně před vstu-
pem do manželství pokřtěn. Přerušil jsem studium 
angličtiny a při zaměstnání jsem začal studovat 
pravoslavnou bohosloveckou fakultu. Studium 
teologie mi začalo ukazovat nové světy a hodnoty 
a dostával jsem postupně odpovědi na své vnitřní 
otázky.  Seznámil jsem se s několika duchovními 
spisy a pocítil zkušenost, že některé myšlenky 
přesně formulovaly mé vnitřní pocity, které jsem 
měl v sobě hluboko zasuté, a daly jim konkrétní 

podobu. Přijetí kněžství pak nějak vyplynulo ze 
situace a došlo k tomu částečně i pod dojmem 
z povolání starozákonních proroků.

2. Jak předáváte víru svým dětem?
To je složitější otázka. Děti se nám narodily 

velice rychle během mých studií a přijetí kněž-
ství, kdy jsem dostal svoji první farnost. Přechod 
na jiný způsob práce, postupné seznamování se 
s vírou, nedostatek praktických zkušeností, to vše 
způsobovalo často překotnou horlivost a následně 
rozčarování, že věci nejdou, jak jsem očekával. 
Proto i to, co bych chtěl předat svým dětem, se 
tvořilo (a tvoří dodnes) „za pochodu“, a co není 
dobré, učíme se až z jejich reakcí. Silně si však 
uvědomuji, že ve výchově je nejdůležitější vlastní 
příklad, který samozřejmě často pokulhává. 
Rád bych však svým dětem předal vědomí stálé 
Boží přítomnosti a odvahu svůj život s radostmi 
i strastmi neustále předkládat Bohu.

3. Které osobnosti křesťanských dějin vás nej-
více oslovují?

Těch osobností a vzorů je samozřejmě hodně. 
Myslím, že synaxář je dnes jedna z mála knih, 

která dodává odvahu žít. Z osob-
ností jsou to mnozí, počínaje 
apoštolem Pavlem přes Ireneje 
Lyonského, kappadocké otce, otce 
pouště, Izáka Syrského, Cyrila 
a Metoděje, Řehoře Palamu, Sera-
fíma Sarovského až ke světcům 
z minulého století – Nektarije 
Eginského a Pajsije Athoského. 
Oslovují mne také současní teolo-
gové – P. Evdokimov, N. Losský, 
Kallistos Ware a nedávno zesnulý 
Antony Surožský. 

Neustále si uvědomuji, jak je 
důležité mít v životě dobré vzory 
a jak úžasné je bohatství křesťan-
ské tradice. Zároveň vidím, jak 
jsou ochuzeni ti křesťané, kteří 
dohlédnou jen několik století 
nazpět.

4
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4. Jak vidíte budoucnost vztahů 
mezi pravoslavím a katolickou 
církví u nás?

Domnívám se, že představitelé 
většinové církve u nás se v budoucnu 
nijak zvlášť nebudou zabývat vztahy 
k tak malému společenství, jaké zde 
dnes představuje pravoslavná církev. 
Spíše budou podporovat své vnitřní 
proudy jako například tzv. řecko-
katolickou církev (viz druhý návrh 
sněmu olomoucké arcidiecéze), což 
zase bude bráno u pravoslavných 
s nelibostí.

Co se týče ofi ciálního ekume-
nismu, nejsem přesvědčen o upřím-
nosti na žádné straně. Východisko 
vidím spíše v osobních vztazích 
a  pomoci při lokálních problémech nebo ve spo-
lečné práci. V tomto směru mám se svými zná-
mými a přáteli z římskokatolické církve dobré 
zkušenosti, mnoho z nich nám velmi pomohlo.

5. Co chystáte v příštím roce pro Radio Pro-
glas?

Především budu rád, když naše vysílání udr-
žíme. Máme čím dál více vlastních problémů, 
a v rodině navíc očekáváme čtvrté dítě. Dá-li 
Bůh, na příští rok bych rád připravil třetí část pří-
běhů z knihy Otec Arsenij. Přemýšlím také o sérii 
pořadů věnovaných pronásledování ruské církve, 
doslova genocidě. Zajímají mě příběhy z gulagů, 
novomučedníci 20. století, náboženské kořeny 
ruské revoluce apod.

Poznámka redakce: 
Pravoslavná církev v českých zemích se hlásí 
k cyrilometodějské tradici, která přetrvávala 
v Čechách do počátku 12. století. V roce 1921 
vzniká z reformního hnutí římskokatolického 
duchovenstva tzv. Československá církev, jejíž 
radikální směr byl veden Karlem Farským, inspi-
roval se protestantismem a zříkal se návaznosti 
na církevní struktury. Konzervativní směr pod 

vedením Matěje Pavlíka se orientoval na pravo-
slaví. M. Pavlík byl v Srbské pravoslavné církvi 
vysvěcen na biskupa s novým jménem Gorazd. 
V roce 1924 se pak Československá církev defi -
nitivně rozdělila. Skupina zdejších pravoslav-
ných měla asi 40 000 členů a jejich počet ještě 
vzrostl přestupem některých řeckých katolíků 
z Podkarpatské Rusi. Za války byla česká pra-
voslavná církev téměř zničena a biskup Gorazd 
i jeho spolupracovníci popraveni za statečnou 
pomoc parašutistům v souvislosti s atentátem na 
Heydricha. V roce 1946 se českoslovenští pravo-
slavní odevzdali pod záštitu ruského patriarchy 
Alexia, roku 1950 bylo do pravoslavné církve 
pod tlakem Stalina násilně zařazeno asi 200 000 
řeckých katolíků ze Slovenska. Většina z nich 
se po roce 1968 opět vrátila do řeckokatolické 
církve, jejíž činnost byla obnovena. V součas-
nosti se na území bývalého Československa 
nacházejí čtyři pravoslavné eparchie – pražská, 
olomoucko-brněnská, prešovská a michalovská 
– a počet pravoslavných věřících v Čechách a na 
Slovensku se odhaduje na 60 000.

Za rozhovor děkuje a radost ze spolupráce 
s Proglasem přeje Marie Blažková

5
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Určitě znáte krasohled – něco jako dalekohled, 
tenhle ale plný barevných sklíček, jejichž překlá-
pěním vznikají nové a zajímavé obrazce. Podobně 
to vypadá i s vysíláním Proglasu směřujícím 
k ouškům menších a malých posluchačů. 

Každý den večer v 18:45 je čas na Večerní 
zíváček – modlitbu a pohádku na cestu do postý-
lek (aspoň pro některé). Během školního roku 
vysíláme pro kluky a holčičky také od pondělí do 
pátku od 6:45. Připravena je modlitba, soutěžení 
se zajímavými tématy (místy se dá něco i dozvě-
dět) a poutavé informace.

Skládat sklíčko ke sklíčku k mozaice světa 
kolem nás se snaží týdeník Barvínek. Cesty do 
světa dospělých i dětí, nahlížení za dveře, kam 
se jen tak nepodíváte, rozhovory se zajímavými 
lidmi – to vše nabízíme každé úterý v 16:00 
a  v sobotu od půl desáté. Třetí úterý v měsíci je 
vyhrazeno telefonickému riskování s možností 
zisku zajímavých cen. 

Knížky plné dobrodružství otevíráme každou 
sobotu ve 14 hodin; ve stejný den od půl páté 
zase naladíte vysílání Sobotníčku, magazínu pro 
nejmenší. 

Sváteční den láká hodinu před polednem výle-
tem do tajů Starého a Nového zákona 
– biblickým kvízem Proglaso. 
Můžete sem telefonovat i psát 
a hlavně získat nové poznatky 
z Bible. V časném odpoledni, 
ve dvě, vás zveme k toulání se 
pohádkovým světem a večer 
k sejití se při Modlitbě rodin 
o šesté. 

A k tomu všemu se patří 
přidat, že máme vás, děti, rádi. Těší nás o vás 
a hlavně s vámi mluvit, dozvídat se, co vás trápí 
a z čeho máte radost, zkoumat, co si myslíte 
a o čem uvažujete. Už brzo dostaneme víc pro-
storu také na internetových stránkách rádia. A tak 
se těšíme na setkání s vámi tam a nebo na rozhla-
sových vlnách. 

Lucie Endlicherová

Jako z krasohledu Hudba – rádi poradíme
V poslední době od vás dostávám čím dál víc 
přání, abych vám okopíroval na kazetu nějakou 
písničku, která se vám líbila. Tuto službu bohužel 
Radio Proglas nemůže poskytovat. Nejde jen o to, 
že kopírování písní by nás stálo hodně času a ener-
gie, které potřebujeme vynakládat do přípravy 
vysílání. Hlavní důvod je ten, že bychom kopíro-
váním porušovali autorská práva. Podle platného 
autorského zákona je možné zhotovit si kopii díla 
pouze „pro vlastní potřebu“. Ale v žádném pří-
padě není možné, aby pracovníci rádia nahrávali 
hudbu pro své posluchače. 

Pokud se vám v našem vysílání zalíbila nějaká 
písnička a rádi byste si její nahrávku pořídili, 
obraťte se na mne nejlépe e-mailem (tesar@pro-
glas.cz). Rád vám poradím, bude-li to v mých 
silách. Pokud se nám podaří společně píseň 
identifi kovat (pište, který 
den a v kolik hodin jsme ji 
hráli, a snažte se ji co nejlépe 
popsat), mohu vám dohledat, 
na kterém 
albu ji 

n a j d e t e , 
mohu vám 
posky tnou t 
kontakt na 
v y d a v a t e l e 
n e b o  v  n ě -

kterých případech přímo na inter-
preta. U nich si cédéčko (nebo 
kazetu) můžete objednat. Je třeba 
si také uvědomit, že v poslední době 
spousta alb vychází pouze na CD a že 

takzvané originální kazety se pomalu přestávají 
vyrábět. Proto doporučuji: Pokud se o hudbu jen 
trochu zajímáte, pořiďte si CD přehrávač. Vyplatí 
se to. 
Zhruba každá šestá píseň, kterou na Proglasu sly-
šíte, pochází z takzvaného dema. To jsou nahrávky, 
které kapely pořizují pouze pro potřebu rádií, 
pořadatelů koncertů, pro novináře apod. a nejsou 

na kterém 
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Z redakčního stolu
Po zhodnocení dlouholetých ohlasů na náš pro-
gram jsme se  rozhodli upravit vysílací schéma tak, 
aby bylo možné ve všední dny do hlavního vysíla-
cího času od dvaceti hodin zařadit biblické vzdě-
lávací pořady, duchovní hudbu, večerní chvály 
a čtení na pokračování spolu s českou relací Radia 
Vatikán. Vzali jsme v úvahu, že hudební pořady 
a živé koncerty lze přesunout z dvacáté hodiny 
na dřívější čas, aby se mladí posluchači mohli 
zúčastnit dalších aktivit mimo domov. Posunutí 
začátků živých vystoupení v Proglasu na 19:15 
rovněž umožní hostujícím hudebníkům vrátit se 
z Brna dříve domů.

Ve schématu platném od 24. listopadu 2003 
se v sobotních reprízách budou střídat nejzají-
mavější vydání pořadů Magdazín a Všimli jsme 
si, změní se doba premiér pořadů z regionálních 

studií a na úterní dopoledne počítáme rovněž 
s novým magazínem pro mladé maminky, 

jehož patronkou by měla být Adriana Růžič-
Knihovničky přesouváme 

na páteční dopoledne. Doufám, že tyto 
i další drobné změny vám přinesou 

radost a povzbuzení, a jsem zvědavá 
na vaše další dopisy a telefony.

A co můžete očekávat ve 
vánočním programu?

Rádi  bychom kromě 
obvyklých rubrik, 

b o h o s l u ž e b 
a  pravide lných 
m o d l i t e b n í c h  

s e t k á n í  z a ř a d i l i 
návštěvy v různých 

zapomenutých koutech naší vlasti a představili 
vám zajímavé lidi, které tam najdeme. Inspirací 
jsou nám letos Raisovi Zapadlí vlastenci. Uslyšíte 
také pěkné povídky, rozhovory s duchovními pas-
týři, krásnou hudbu a v silvestrovském programu 
čekejte malé překvapení. 

Spolu s vámi a všemi autory se na naše spole-
čenství bude těšit 

vaše šéfredaktorka Marie Blažková

většinou určeny k prodeji. Tyto písně tak můžete 
slýchat pouze z rádia a zatím si je na žádném CD 

koupit nemůžete. O to víc si 
však můžete považovat toho, 
že vám Proglas nabízí hudbu, 
kterou jinde neuslyšíte. 

A ještě jeden tip pro vás 
mám. O albu Jak se vám líbí 
LIVE, které jsme vydali, se psalo 
v minulém čísle Zpravodaje. 
Blíží se Vánoce. Pokud 
chcete tímto cédéčkem 
s hudbou z našeho 
studia udělat někomu 
radost, objednejte si 
je u nás na adrese 
uvedené dole 
v rámečku.

Milan Tesař

studií a na úterní dopoledne počítáme rovněž 
s novým magazínem pro mladé maminky, 

jehož patronkou by měla být Adriana Růžič-
ková. Reprízu Knihovničky 

na páteční dopoledne. Doufám, že tyto 
i další drobné změny vám přinesou 

radost a povzbuzení, a jsem zvědavá 
na vaše další dopisy a telefony.

A co můžete očekávat ve 
vánočním programu?

Rádi  bychom kromě 

návštěvy v různých Milan Tesař

koupit nemůžete. O to víc si 
však můžete považovat toho, 
že vám Proglas nabízí hudbu, 
kterou jinde neuslyšíte. 

A ještě jeden tip pro vás 
mám. O albu Jak se vám líbí 
LIVE, které jsme vydali, se psalo 
v minulém čísle Zpravodaje. 
Blíží se Vánoce. Pokud 
chcete tímto cédéčkem 
s hudbou z našeho 
studia udělat někomu 
radost, objednejte si 

Nové CD žádejte u svých prodejců (je v ce-
loplošné distribuci Indies Records) nebo si je 
objednávejte přímo na adrese: 
Radio Proglas, Barvičova 85, 60200 Brno
e-mail: tesar@proglas.cz 
telefon: 543 217 241.
Cena je 240 Kč.
Pro členy Klubu přátel Radia Proglas 200 Kč.



pondělí až pátek
00:05 po - Folklorní okénko (R)
 út - Jak se vám líbí plus (R)
 st - Oktáva (R)
 čt - Noční cukrárna
 pá - Jak se vám líbí plus (R)
01:00 Komorní hudba
01:30 po -  Noční bdění s folkem
 út -  Noční bdění s blues
 st -  Noční bdění s jazzem
 čt - Noční bdění s etnickou hudbou
 pá - Kronika populární hudby
02:00 Komorní hudba
02:30 po - Křesťan a svět (R)
 út - Živý kraj (R)
 st - Příběh z kraje (R)
 čt - Osobnost kraje (R)
 pá - Církve CČSH/SCEAV/duchovní pořady (R)
03:00 Písničky nad ránem
03:30 po - Vítejte, senioři (výběr)
 út - Křesťanské noviny (slov. rádio Lumen, R)
 st - Vysílání pro maminky (výběr)
 čt - Radio Vatikán (slovenské vysílání)
 pá - Koncilní dokumenty po 40 letech (R)
04:00 Písničky před svítáním
04:45 Jitro s dechovkou
05:00 Informace o pořadech
05:05 Hudebně-zpravodajský magazín
05:27 Myšlenka na den
05:30 Vážná hudba
05:42 Evangelium
06:00 Zprávy BBC
06:10 Ranní chvály
06:45 Ranní zíváček (po Proglaso - písemné zadání)
07:00 Zprávy BBC
07:20 Putování po krajích
07:45 Třikrát z Proglasu
08:00 Zprávy BBC
08:45 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu)
09:00 Vážná hudba
09:15 Vysílá TWR
09:30 Dopoledne s Proglasem
 po - Živý kraj (R)
 út - Vysílání pro maminky
 st - Magdazín
 čt - Vítejte, senioři (Minuty pro zdraví)
 pá - Knihovnička Proglasu (R)
10:25 Informace o pořadech
10:30 Vonička (út, čt dechovka)
11:00 Zprávy BBC
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 BBC
13:05 Vzkazy
13:20 Písničky k práci
13:50 Dnešek v kalendáři
14:00 Pozvánky
14:30 Třikrát z Proglasu
15:00 Zprávy BBC 
 (1. pátek v měsíci a v postu - Křížová cesta)
15:05 Písničky pro hezké odpoledne
15:25 Informace o pořadech
15:40 Listárna (út, čt)
16:00 po - Do života
 út - Barvínek
 st - Rozhlasové městečko
 čt - Církve CČSH/SCEAV/duchovní pořady (R)
 pá - Všimli jsme si
16:55 po - Hitparáda Kolem se toč (R)
 út - Slyšte, lidé! (R)
 st - Folklorní okénko
 čt - Hrajte, kapely!
 pá - Oktáva 
17:30 pá - A capella/Kolem světa
17:55 Myšlenka na den (R)
18:00 po, st - Růženec
 út, čt, pá - Mše svatá
18:35 Hudební zastavení 
18:45 Večerní zíváček
19:00 Zprávy (BBC, Proglas)
19:15 Jak se vám líbí
20:00 Bible v liturgii
20:25 Duchovní hudba
20:45 Radio Vatikán
21:05 Večerní chvály
21:15 Křesťanské písně
21:30 Čtení na pokračování
22:00 po - Církve CČSH/SCEAV/duchovní pořady  
 út - Osobnost kraje
 st - Živý kraj
 čt - Příběh z kraje
 pá - Pravoslavní
22:30 po - Křesťanské noviny (slov. rádio Lumen)
 út, pá - Živý růženec
 st - Křesťan a svět (R)
 čt - Koncilní dokumenty po 40 letech (R)
23:00 po - Noční linka
 út, čt - Písničky k usínání
 st - Noční cukrárna
 pá - Duchovní hudba
23:50 Duchovní slovo (mimo pondělí)
23:58 Půlnoční modlitba 

 Radio Proglas ¬ 90,6 Svatý Hostýn - 93,3 Praděd - 96,0 Příbram



sobota neděle

Programové schéma platné od 24. listopadu 2003. Aktuální program je uveřejňován každý týden v Katolickém týdeníku.
přehled pořadů – objednávky na e-mail: redakce@proglas.cz

(R) – opakování (repríza) pořadu

00:05 Jazz/blues
01:00 Komorní hudba
01:30 Písně do tmy
02:00 Komorní hudba
02:30 Z archivu slovesných pořadů
03:30 Magdazín/Všimli jsme si (R)
04:15 Písničky před svítáním
05:00 Vážná hudba
05:30 Myšlenka na den
06:00 Informace o pořadech
06:05 Hudebně-zpravodajský magazín
06:20 Evangelium
06:30 Ranní chvály
06:45 Křesťanské písně
07:00 Radio Vatikán (záznam včerejšího pořadu)
07:30 TWR - Na sobotní frekvenci Proglasu
09:00 Pozvánky
09:30 Barvínek (R)
10:25 Informace o pořadech
10:30 Vonička
11:00 Zprávy BBC 
11:05 Magdazín/Všimli jsme si (R)
11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba
12:05 Hudební siesta se Střípkem poezie
13:30 Tržiště - telefonická inzerce
13:50 Dnešek v kalendáři
14:00 Čtení pro mládež
14:20 Písničky k odpočinku
15:00 Jak se vám líbí (R)
16:00 Zprávy BBC
16:05 Čteme z křesťanských periodik
16:20 Informace o pořadech
16:30 Sobotníček
17:00 Osobnost kraje (R)
17:25 Hudební listování
18:00 Komentář týdne
18:05 Písničky pro příjemný podvečer
18:45 Večerní zíváček
19:00 Zrcadlo týdne
19:15 Slyšte, lidé!
20:15 Radio Vatikán
20:30 Růženec (2x měsíčně latinsky)
21:05 Večerní chvály
21:20 Vstupenka na operu/operetu
22:10 Do života (R)
22:55 Informace o pořadech
23:00 Písničky k usínání
23:50 Duchovní slovo
23:58 Půlnoční modlitba

00:05 Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
01:05 Příběh z kraje (R)
01:30 Noční vonička
02:00 Komorní hudba
02:30 Z archivu hudebních pořadů 
03:45 Písničky před svítáním
05:00 Vážná hudba
05:30 Myšlenka na den
05:33 Písničky pro sváteční ráno
06:00 Informace o pořadech
06:05 Čteme z křesťanských periodik (R)
06:20 Evangelium
06:30 Ranní chvály
06:45 Křesťanské písně
07:00 Radio Vatikán 
 (záznam včerejšího čes. a slov. pořadu)
07:45 TWR - Studna slova
08:00 Duchovní hudba
09:00 Mše svatá
10:00 Varhanní hudba
10:25 Informace o pořadech
10:30 Koncilní dokumenty po 40 letech
11:00 Proglaso
11:57 Myšlenka na den (R)
12:00 Polední modlitba
12:05 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 BBC 
16:05 Vzkazy
16:20 Informace o pořadech
16:30 Písničky z archivu
17:00 Křesťan a svět
17:30 Pravoslavní (R)
17:55 Myšlenka na den (R)
18:00 Modlitba rodin
18:25 Proglaso - písemné zadání (R)
18:45 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

 97,9 Ještěd - 105,7 Uherský Brod - 107,5 Brno - 107,5 Nové Hrady
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Představuje se náboženská 
redakce Proglasu
Jak začít?

Tuto otázku si nyní kladu v souvislosti s člán-
kem, který mám do Zpravodaje napsat. Není to ale 
tak dlouho, co jsem si ji kladla v souvislosti jiné 
a poněkud zásadnější. 

K 15. červenci letošního roku jsem totiž 
do Proglasu nastoupila jako redaktorka nábožen-
ské redakce. Pravda, nezačínala jsem úplně od 
nuly. Téměř pět let jste mě mohli slýchat v ně-
kterých pořadech ze studia Radim, kde jsem se 
také částečně starala o technický chod. V té době 
jsem v Olomouci studovala teologii na Cyrilome-
todějské teologické fakultě. Letos jsem ukončila 
pátý ročník. Teologii jsem zvolila s vědomím, že 
ji nestuduji pro sebe, ale že to, co získám, budu 
předávat dál. Ani zdaleka jsem netušila, že se tak 
stane právě prostřednictvím Proglasu. 

 Říká se, že nejlepší způsob, jak 
někoho naučit plavat, je hodit ho do 
vody. Nevím, jestli bych vám to 
doporučila zkoušet – asi spíš ne. Ale 
v některých případech to opravdu 
funguje! Právě tak to bylo s mým 
nástupem v náboženské redakci Radia 
Proglas. Měla jsem informace o tom, jak 
se dělají tempa a kam mám doplavat. A plav! Tak 
tedy plavu… 

Asi vás nejvíc zajímá, co ode mne můžete 
ve vysílání čekat: Zajišťuji plynulý běh Denních 
tichých chvil, podílím se na přípravě cyklu Bible 
v liturgii, modlitebních pořadů a další redakční 
práci. V neposlední řadě chystám do vysílání  
vzdělávací cykly. Jaké budou? Nechejte se pře-
kvapit! I když, něco bych snad prozradit mohla… 
Anebo radši ne. Nebo… Tak jo! Určitě se dozvíte 
něco o světcích. Těšíte se? Doufám, že ano!

To, že jsem nastoupila do náboženské redakce 
v Brně, neznamená, že končím v olomouckém 
studiu Radim – tam je práce taky dost. Pokud 
máte dojem, že tyto dvě činnosti jsou tak trochu 
sezením na dvou židlích, máte pravdu. Trochu 
jsem se té vzdálenosti mezi oběma židlemi zpo-

čátku bála, ale není to zas tak problematické, jak 
se zdálo. Tedy – teď už ne, ale chvíli docela bylo. 
Člověk by nemyslel, že najít v Brně bydlení nepří-
liš vzdálené od práce a za cenu, kterou si může 
dovolit, bude tak těžké. A tak jsme spolu s mou 

olomouckou kolegyní Katkou Rózsovou 
„zaúkolovaly“ všechny brněnské spo-

lupracovníky a celý Proglas hledal. 
Pravděpodobně naše prosby dolehly 
prostřednictvím vysílání i k vám. 
Po téměř třech měsících se na nás 

usmálo štěstí v podobě menšího útul-
ného bytečku s krásným výhledem na 

Brno. Všem, kteří hledali s námi, děkujeme. V ne-
menší míře děkujeme těm, kdo nás v době hledání 
přijali pod svá ochranná křídla a poskytli nám azyl 
ve svých domovech na úkor vlastního pohodlí.

Teď je mi tedy konečně dopřáno nerušeně 
pracovat na oněch dvou židlích a po práci v klidu 
odpočívat, tedy čerpat sílu k dobrému. Totéž přeji 
i vám a společně se všemi v Proglasu se budu 
snažit, aby na něm zaznívalo to, co vám pomůže 
načerpat dobré. Pokud máte tip na zajímavý pořad, 
máte dojem, že se o nějakém tématu víry málo 
mluví, klidně mi napište. Neslibuji, že to „dám do 
pořádku“ hned, ale určitě se o to, pokud to bude 
v mé moci, pokusím.

Krásné chvíle s Proglasem, s přáteli, se sebou 
samými,  ale především s Bohem přeje 

Mgr. Markéta Šindelářová 

Proglas. Měla jsem informace o tom, jak 
se dělají tempa a kam mám doplavat. A plav! Tak 

olomouckou kolegyní Katkou Rózsovou 
„zaúkolovaly“ všechny brněnské spo-

lupracovníky a celý Proglas hledal. 
Pravděpodobně naše prosby dolehly 
prostřednictvím vysílání i k vám. 
Po téměř třech měsících se na nás 

usmálo štěstí v podobě menšího útul-
ného bytečku s krásným výhledem na 

Brno. Všem, kteří hledali s námi, děkujeme. V ne-

 Říká se, že nejlepší způsob, jak 
někoho naučit plavat, je hodit ho do 

 Říká se, že nejlepší způsob, jak 
někoho naučit plavat, je hodit ho do 

olomouckou kolegyní Katkou Rózsovou 

Markéta Šindelářová
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Blahopřejeme...Pomozme!
Nebývá zvykem, abychom ve Zpravodaji otisko-
vali dopisy s prosbou o fi nanční pomoc, přesto 
– a nebo právě proto – jsme tentokrát udělali 
výjimku. Situace, v níž se po loňských povodních 
ocitla jedna malá severočeská farnost, si totiž naši 
pozornost právem zaslouží. Posuďte sami: 

Vážení přátelé,
 dovoluji si Vás poprosit o fi nanční pomoc pro 

náš farní kostel sv. Šimona a Judy Tadeáše a faru 
ve Štětí.

17. srpna 2002 se kostel měl znovu otevírat 
po několikaleté generální rekonstrukci, zahrnující 
mimo jiné nové krovy, krytinu, fasádu, výmalbu 
interiéru a zcela novou elektrifi kaci. Tři dny před 
očekávanou slavností zaplavila kostel velká voda. 
Když opadla a kostel jsme otevřeli, tekly nám slzy 
nad zničenou prací a cítili jsme se úplně bezmocní. 
Kostel plný bahna a zápachu, zničené oltáře, 
kazatelna, lavice, v podlaze kráter do hloubky čtyř 
metrů. Ta spoušť se ani nedá dost dobře vypsat. 
Fara nedopadla lépe. Je položená níže než kostel, 
a tak byla zaplavena až po klenby v přízemí. Škoda 
činí celkem 8 milionů korun. 

Naše farní společenství čítá padesát duší. 
Dostatek vlastních prostředků nemáme, protože 
jsme již vše vydali na několik let trvající opravu 
kostela – před povodní. Není v našich silách kostel 
a faru svépomocí obnovit, přestože všichni far-
níci, mnozí dárci i litoměřické bis-
kupství nadále pomáhají. Břemeno 
nákladů je opravdu veliké, proto 
si dovolujeme obrátit se také na 
Vás. Věříme, že se celé dílo s Boží 
a Vaší pomocí jistě podaří. Město 
Štětí a jeho obyvatelé kostel i faru 
velice potřebují. 

Pomoc je možné poskytnout na náš farní účet 
č. 1004323389/0800, VS uveďte vaše rod. č. nebo 
poštovní poukázkou na adresu Správa farnosti 
Štětí, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice.  

Za štětskou farnost děkuje
 pastorační asistent Miroslav Šantin KLJ. 

Nevím, jak trávíte nedělní odpoledne vy. Ale 
jednou z  možností je poslech pořadu Blahopřání. 
Pokud patříte mezi oslavence, pak se můžete těšit, 
že vaše jméno zazní z rozhlasového přijímače 
spolu s tóny milé hudby. Jste-li naopak na straně 
těch, kdo přejí, přečtěte si bedlivě několik násle-
dujících bodů:

1. Je třeba, aby se do rukou moderátora dostal 
čitelný text. Pokud tedy nedisponujete počíta-
čem nebo psacím strojem, piště raději hůlkovým 
písmem. Vaše přáníčko musí k nám do rádia dopu-
tovat nejpozději do pátku, který předchází neděli, 
v níž má zaznít – a to do páteční 12. hodiny. 

2. Co všechno musí  blahopřání obsahovat?
• celé jméno oslavence
• jména blahopřejících 
• text samotného přání
• jméno autora a písničky, která má zaznít. 

Ne všechny písně a melodie máme v našem 
hudebním archivu. V tomto případě (pokud sami 
nedoplníte více možných tipů) vybere vhodnou 
písničku moderátor. 

3. Možná vás napadne, jaká je cena takového 
blahopřání. Odpověď je jednoduchá: Pokud spl-
níte všechny výše uvedené podmínky, budeme se 
snažit odvysílat blahopřání k vaší spokojenosti. Je 
jen na vás, zda se rozhodnete vysílání Proglasu 
podpořit. Příspěvek je možné 

p o s l a t  n a 
adresu Radia 

Proglas, pří-
padně na naše 

bankovní konto.
N e d ě l e  n á m 

byla dána jako den 
volna a také jako 

možnost být spolu. 
Proč si nezpříjemnit nedělní odpoledne právě 
poslechem pěkných melodií a hřejivých slov? 
Tak nezapomeňte: Začínáme v neděli ve 14:30 
a končíme před 16. hodinou. Za všechny „blaho-
přáníky“ se s vámi na slyšenou těší

 Kateřina Rózsová 

Příspěvek je možné 
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Nové studio Proglasu 
Napiš o sobě něco do Zpravodaje! To je tedy 
úkol… 

Když jsem před půl rokem potkal Marii Blaž-
kovou, už jsem měl vnuknutí, že by v  Litoměřicích 
mělo vzniknout 
r e g i o n á l n í 
studio Proglasu. 
Ještě jako boho-
s l o v e c  j s e m 
před několika 
lety spolu s Ja-
nem Böhmem 
p ř i p r a v o v a l 
nějaké pořady 
v  p r a ž s k é m 
studiu Kristián, 
t a k ž e  u r č i t é 
z k u š e n o s t i 
jsem už získal. 
Navíc mám z doby před svým nástupem do semi-
náře desetiletou praxi v různých novinách a časopi-
sech. Ale aby to bylo úplně jasné: Při našem setkání 
s Marií byl přítomen také otec biskup Josef Koukl, 
takže jsme se šli rovnou zeptat, jestli nápad zbu-
dovat v Litoměřicích studio Proglasu je z Ducha 
Božího – a dostali jsme požehnání. 

Dům, ve kterém se studio Štěpán nachází, slouží 
církvi už padesát let. Nejdříve to byl kněžský semi-
nář, posléze 
od roku 1989 
Te o l o g i c k ý 
k o n v i k t . 
P o t é ,  c o 
s e  k o n v i k t 
přes těhoval 
d o  O l o -
mouce, stal 
s e  o b j e k t 
D i e c é z n í m 
domem kardi-
nála Trochty 
a  s l o u ž í 
pastoračním 

potřebám litoměřické diecéze. V praxi to znamená, 
že v něm najdete diecézní centra – pastorační, kate-
chetické, pro mládež, pro rodinu – papežské misijní 
dílo a různé programy. Proč tedy ne také Proglas? 

Požehnání jsem měl, ale muselo přijít to hlavní: 
hledání spolupracovníků, hledání vhodného pro-

storu v domě, 
h ledání  f inancí , 
r e k o n s t r u k c e . 
A pak mi zavo-
lala moje nynější 
spolupracovnice 
Marína Koscelní-
ková. Po půl roce 
p r á c e  a  c e s t  d o 
Brna jsme studio 
v pondělí 22. září 
2 0 0 3  o t e v ř e l i . 
A  t a k  s e  p t á m : 
Jaké bude? Vydr-

žíme, budeme tady, 
na severu Čech, mít co říci? To vše prověří čas. 

O vzniku studia Štěpán už víte vše, snad ještě 
pár slov k mé osobě: Jsem druhým rokem knězem 
katolické církve, je mi 36 let a pocházím z Prahy. 
K víře jsem se dostal až v dospělosti, jsem tedy 
konvertita, pokřtěný v roce 1992. Zajímá mě evan-
gelizace a vše, co s ní souvisí. Sám jsem kdysi jako 
svatý Pavel pronásledoval církev, kde to jen šlo. Teď 
ji naopak buduji – třeba i po rozhlasových vlnách.

P. Martin Davídek

P. Martin Holík, P. Martin Davídek, biskup Josef Koukl ve studiu Štěpán

Pohled do studia Štěpán

Paní Pavlína byla v pokročilém stupni těhoten-
ství. Brzy měla k její čtyřleté dcerce Kateřince 
přibýt dvojčátka. Naštěstí v rodině fungovala ještě 
poměrně mladá šikovná babička. Zvlášť v posled-
ních týdnech dceřina těhotenství převzala na sebe 
vedle péče o svou domácnost i velkou část jejích 
domácích povinností. Obstarala nákupy, pomohla 
uklidit, uvařit, vyžehlit…

 Také prababička, pokud jí to zdravotní stav 
dovolil, mladou rodinu ráda navštěvovala. Přinesla 
malé Katce vždy něco na zub a dokázala trpělivě 
naslouchat jejímu dětskému tlachání, obdivovat 

Zašlápnutý brouk
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její výtvory či odpovídat na zvídavé dotazy.
   Jedno nedělní odpoledne se rodina i s oběma 

babičkami vypravila na chatu. Pavlína zůstala 
doma. Ten den jí nebylo dobře. Měla oteklé nohy 
a dvojčátka v břiše byla nějaká neklidná. „Už 
abych to měla za sebou,“ povzdychla si a byla 
nesmírně vděčná své mamince, která na chatě při-
pravila oběd, upekla bábovku a chystala odpolední 
svačinu.

   Malá Katka se zatím vydala na průzkum 
okolí. Za chvíli se s nadšeným pokřikem vrátila. 
Ulovila krásného lesklého brouka. „To je střevlík,“ 
poučovala děvčátko prababička a dlouze si nad 
broukem špitaly. Střevlíkovi se ovšem role zkou-
maného objektu pranic nelíbila a v nestřeženém 
okamžiku se mu podařilo uprchnout. Celá rodina 
padla na kolena a dala se do hledání. V tu chvíli 
vyšla z kuchyně nic netušící 
b a b i č k a , nesoucí na 
podnose k á v u 
s  von íc í b á b o v -
k o u . T r a g é d i e 
byla dokonána. Babička brouka zašlápla. Vnučka 
dostala hysterický záchvat, a jak už to děti dove-
dou, bez milosti babičku odsoudila jako zlou 
a necitlivou. Ten den už s ní nepromluvila. Zato 
prababička se hřála na výsluní pravnuččina zájmu.

   Babička byla zoufalá. Tolik se na to odpo-
ledne těšila! Tolik se snažila, aby všem bylo dobře! 
Svou vnučku měla nesmírně ráda, a teď tohle. Na 
světe není žádná spravedlnost!

   Když jsem vyslechla ten příběh, uvědomila 
jsem si, kolik brouků jsem v životě zašlápla já. 
Když byly děti malé, kolikrát ode mne slyšely: 
„Teď ne, nemám čas. Běž si hrát se stavebnicí 
nebo si pusť televizi.“

   Teď už jsou velké. Už mi nechodí ukazovat 
své brouky. Jak ráda bych jim dnes naslouchala, 
sdílela jejich starosti i radosti. Ale už o to nestojí. 

   A tak mi nezbývá než doufat, že jednou 
pochopí, že je mám a vždycky jsem měla ráda. 
Možná to bude chvíli trvat, snad až do doby, kdy 
i oni zašlápnou svým dětem prvního brouka.

Co nejméně „zašlápnutých brouků“ přeje
Magda Hauserová

Z Deníčku Radka Habáně
17. prosince 2000

Můj milý Deníčku. Musím 
se ti s něčím svěřit. Před 
nedávnem se v mém nitru 
probudily vzpomínky, které 

spaly spánkem sedmihlavé 
saně; bylo odkryto, co už 

dávno zavál čas v zapomnění. 
Stala se věc nepříliš vzdálená nálezu starého 
medvídka z plyše. Okamžitě se ti vybaví, jak jsi 
ho jako maličký krmil lentilkami. A zvědavost 
ti samozřejmě nedá, jestli po 25 letech lentilky 
spapal…

Příval jistých vzpomínek z dětství ve mně 
odstartovala drobná nehoda, která se přihodila 
dvěma moderátorkám ve studiu v přímém pře-
nosu. Zcela nevinně podpalovaly ve vysílání 
svíci. Ale svíčka jedna vosková, ne a ne chytit. 
Zato sirka hořela jako fakule. Navíc nešla vůbec 
uhasit. Všechno by dopadlo relativně dobře, 
kdyby se hořící sirka nepřilepila moderátorce 
k prstu, který jí začal doutnat. Tedy přesněji 
řečeno nalakovaný nehet. V té chvíli to začalo 
být zajímavé. Zvláště pro posluchače, kteří sly-
šeli mezi mluveným slovem foukání, bouchání, 
rány a výkřiky. Sirka se konečně odlepila. Ale 
ouha! Dopadla na stůl na papír. Ten se vznítil. 
Znovu foukání, dusot a beznadějné vypísknutí. 
Požár se nakonec podařilo uhasit. Moderátorka 
s úlevou do vysílání prohlásila, že svíci se sice 
rozžehnout nepodařilo, ale oheň v srdci ano. 
Načež nedobrovolné požárnice vybuchly smíchy. 
Do vysílání. 

Ano, můj Deníčku. Vybavil jsem si mnoho 
kapitol, které jsem jako malý na tvé stránky kdysi 
dávno zapsal. Jako třeba tu o amatérském diva-
delním představení dobrovolných vesnických 
hasičů, kteří přímo na návsi postavili z papun-
deklu a papíru luxusní haciendu, pak ji podpálili 
a pak velmi komickým způsobem se starodávnou 
stříkačkou na ruční čerpání hasili za obdivu při-
hlížejících, především nás, malých, od toho dne 
jednoznačně rozhodnutých státi se hasičem.

17. prosince 2000
Můj milý Deníčku. Musím 

saně; bylo odkryto, co už 
dávno zavál čas v zapomnění. 

vyšla z kuchyně 

T r a g é d i e 
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Upozornění

Na provoz Radia Proglas můžete přispět jakoukoli částkou na následující účty:
Radio Proglas s.r.o.: 153600621/0100

Nadační fond Radia Proglas: 85038621/0100
jako variabilní symbol uveďte své číslo člena Klubu přátel Radia Proglas nebo rodné číslo.

Vybavil jsem si také zvuk sirény, po kterém 
se nic nedělo. Pak přijeli hasiči z okresního města. 
Pak se zase nic nedělo. A pak z domu odnaproti 
v mírném, ale opravdu mírném poklusu vyběhl 
do akce soused – místní hasič. Když hoří, chce to 
chladnou hlavu, říkával.

A vzpomněl jsem i na památnou situaci z uči-
liště, kde jsem v šatně bezmála rok sedával na 
volně pohozeném hasicím přístroji v domnění, že 
je vyřazený. O opaku byl přesvědčen můj kamarád, 
který se vsadil, že do něho nebouchnu. Bouchnul 
jsem. Byl práškový. Nebylo vidět na krok. Všichni 
utíkali, skákali z oken, zavírali se do skříněk. 
Zavládla panika. Hrůzný výraz ve tváři spolužáka, 
který právě prohrál dvacet korun, do smrti nezapo-
menu. Sice nikde nehořelo, ale připadal jsem si jako 
opravdový hasič. Já a můj přístroj! Tenkrát z toho 
byl děsný průšvih. Spolužáci mi začali říkat Soptíku 
a mistr mi strhl padesát procent z výplaty. Bylo to 
rovných dvacet korun. 

I po 25 letech mám stále touhu po boji s pla-
meny jednoznačně v krvi. Po tom všem, co se mi 
zpětně vybavilo, balancuji mezi dvěma poslání-
mi, mezi dvěma světy a mezi dvěma životy. Zůstat 
v rádiu jako moderátor, nebo odejít k hasičům? 
Přes den být anonymní hlas z rádia a v noci hrdina 
– zachraňovat domy, majetek a životy před ničivou 
silou ohnivých jazyků? Anebo skloubit obojí? 
Dělat hasiče v rádiu? To je nápad! Vždyť se začíná 
blýskat na lepší časy! Dnes se, můj Deníčku, vznítil 
v živém vysílání adventní věnec. Foukání, dusání, 
volání o pomoc atd. Lidé při modlitbě růžence hasili 

vším, co bylo po ruce: ubrusem, 
limonádou i šálkem kávy. Zásah 

proglasového hasiče by v takové 
situaci byl na místě. Hned zítra 
si o tom zkusím promluvit 
s panem ředitelem. A dva platy 
také nejsou k zahození.

Tvůj Soptík
také nejsou k zahození.

è kdo již jednou žádal Potvrzení o darech pro 
daňové účely, nemusí svou žádost už opakovat. 
Máme ji zanesenu v PC a potvrzení se mu bude 
vystavovat a zasílat automaticky vždy s pololetním 
poděkováním za dary (až do odvolání žadosti nebo 
ukončení členství).
è pokud při první platbě složenkou do kolonky 
VS (variabilní symbol) uvedete své rodné číslo, pro-
síme o telefonické nebo písemné doplnění vašeho 
jména a adresy pro jednodušší identifi kaci
è u dalších plateb složenkou do kolonky VS 
(variabilní symbol) pečlivě vyplňte pouze vaše 
členské číslo, které vám bylo přiděleno jako členovi 
Klubu přátel Radia Proglas, nebo číslo evidenční
è z důvodů stále se zvyšujících poplatků poště 
a bankám je lépe donést dar osobně do rádia nebo 
svěřit jeho doručení KAPRovi. Nikdy neposílejte 
dary poštou vložené do dopisní obálky. 

                    se spolupracovníky Radia Proglas

Umožněte svým blízkým, kteří nás zatím nemohou 
naladit, poslech rádia přes satelit, který je nejkva-
litnější pro celou naši republiku i Evropu. Členové 
Klubu přátel Radia Proglas si mohou koupit kvalitní 
satelitní přijímače HUMAX nebo Emtech za speci-
ální cenu 4 690 Kč včetně paraboly a příslušenství. 
Přijímače si mohou vyzvednout v prodejně OMKO, 
Staňkova 33, 621 00 Brno, u nás v Proglasu nebo 
nechat zaslat na dobírku. Při koupi je nutné předlo-
žit členský průkaz (na jeden průkaz budou prodány 
nejvýše 3 přijímače). Potěšte milým dárkem!

Tip na vánoční dárek!

Při úpravě fotografi í v tomto 
vydání byl používán program:
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Plesejme...

Kalendář 2004
I letos vydal Proglas ve spolupráci s nakladatelstvím 
Cesta kalendář. Můžete si o něj napsat na naši adresu 

B a r v i č o v a  8 5 , 
6 0 2  0 0  B r n o 
n e b o  n a  N a k l a -
d a t e l s t v í  k ř e s -
ťanské literatury 
C e s t a ,  N á m ě s t í 
Republiky 5, 614 00 
Brno.

B a r v i č o v a  8 5 , 
6 0 2  0 0  B r n o 
n e b o  n a  
d a t e l s t v í  k ř e s -
ťanské literatury 
C e s t a ,  N á m ě s t í 
Republiky 5, 614 00 
Brno.

Brno – hlavní redakce
Barvičova 85, 602 00 Brno

tel: 543 217 241
fax: 543 217 245

GSM brána: 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz

www.proglas.cz

Hradec Králové – studio Vojtěch
Velké Náměstí 32, 

502 00 Hradec Králové
tel., záznamník: 495 063 423

  fax: 495 063 424
e-mail: vojtech@proglas.cz

Olomouc – studio Radim
Blažejské nám. 4
771 00 Olomouc

tel, fax, záznamník: 585 220 668
e-mail: radim@proglas.cz

Ostrava – studio Hedvika
Kostelní náměstí 2

702 00 Ostrava
tel, fax, záznamník: 596 115 047

e-mail: hedvika@proglas.cz

Praha – studio Kristián
Thákurova 3, 160 00 Praha

tel, fax: 224 324 310, 
tel.: 220 181 319

e-mail: kristian@proglas.cz

Litoměřice – studio Štěpán
Diecézní dům kardinála Trochty

Komenského 4, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 077

e-mail: stepan@proglas.cz

Brno – hlavní redakce

Kontakty:Máte chuť zaplesat si, křepčit či jen si tak docela 
obyčejně zatancovat? V tom případě čtěte dál! 8. ples 
Radia Proglas pro vás chystáme na 7. února 2004 
do Domu kultury v Kroměříži. Plesu bude předchá-
zet jako obvykle mše svatá s nedělní platností, která 
začne v 18 hodin v kostele Panny Marie. Zábava 
odstartuje úderem půl osmé, krev v žilách vám roz-
proudí dechová hudba Boršičanka a Radek Habáň 
s diskotékovou produkcí. Vstupenky na vás čekají u 
nás v rádiu, objednat si je můžete telefonicky nebo 

e-mailem na adrese ples@proglas.cz. Stranou si 
odložte 200 Kč, členové Klubu přátel Radia Proglas 
180 Kč. Potřebovat budete ještě dobré botičky, slušné 
šatičky, obnos maličký a chuť bavit se večer celičký! 
(Ne, nebojte se, básničky po vás nikdo chtít nebude, 
zato parket patří do rána jen vám. Přijďte, těšíme se 
na vás!)

…a setkávejme se!
Když dva dělají totéž, není to totéž, praví známé 
rčení. Zda se týká i našich „kapříků“, to společně 
zjistíme 31. ledna 2004 na tradičním Dni Kaprů. 
Dobrovolní pomocníci Proglasu se na něm setkávají, 
aby si vzájemně vyměnili zkušenosti z péče o své 
„rybníčky“ a podělili se o ně i s námi v rádiu, protože 
bez vás bychom mnohdy byli „namydlení“! Milí 
Kapři, srdečně vás zveme z míst blízkých i vzdále-
ných do Brna na Barvičovu ulici.

Zpravodaj Radia Proglas vydává Proglas s.r.o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas. Toto číslo vyšlo 
30. října 2003. Redakční rada: Renata Bělunková, Marie Blažková, Lucie Endlicherová, Kamila Kvapilová, Kateřina Rózsová.  

Technický redaktor: Helena Horáková. Obrázky kreslila Irena Kintrová.


