O jednom Božím lov ku
Ze všech lánk a po ad o nedávno zesnulé Matce Tereze m zaujala jedna skute nost a jedna
myšlenka:
Skute nost, že všechny, úpln všechny, tedy i sv tské sd lovací prost edky p ijaly a
používaly jméno, které žen jménem Gonxha ( ili Agnes) Bojaxhiuová dali lidé, kte í ji
milují a váží si jí: Matka Tereza. P ipadá mi to jako Abram - Abraham, Šavel - Pavel. Ona
se stala novým lov kem.
A myšlenka? V jednom asopise jsem v záv ru lánku etl: Matka Tereza zem ela. Na sv t ubylo
lásky.
A tak m napadlo: Od eho jsem tu já? Možná proto, abych v jiné zem pisné ší ce, v jiné
zemi, v jiné situaci p idal na síle své lásky pro stejnou v c: Aby n komu bylo na sv t líp,
aby se n kdo konkrétní necítil opušt ný, t eba aby tamten dostal léky z lékárny v as. Anebo aby se
lidé dostali opravdu bezpe n dom z práce, jsem-li idi autobusu. Aby se dít ti nerozpadla kniha,
sotva ji za ne íst - jsem-li vaza knih. A t eba - aby chutnaly rohlíky, když je pe u.
Žít jako Matka Tereza je na jedné stran nedostižný úd l. ekli bychom - není to cesta
pro každého. A p ece jsou v desítkách stát tisíce brat í a sester, kte í žijí podle jejího
vzoru. Na druhé stran žít jako ona je ohromn jednoduchá v c: D lat to, co si myslím,
že po mn chce B h. A v tom je nám Matka Tereza ohromn blízká. Vždy byla práv
tak oby ejná jako já nebo Ty. A když jsem íkal, že lidé žijí podle jejího vzoru, byla to trochu finta.
Ve skute nosti je tím vzorem - jako byl i jejím - Ježíš Kristus.
Díky za období adventu. Díky za ekání, které nás zve ne ekat, až se n co semele, ale jít vst íc
Tomu, který tak šikovn a skv le p ichází do mého, do Tvého života. Jako p išel k Josefovi a Marii.
Maranatha!
Pokoj poslucha m a p átel m Radia Proglas vyprošuje
otec Martin.

Ples, ples, ples
Jak lib zn jí tato slova. P i jejich vyslovení si m žeme vybavit p íjemný ve er, krásnou hudbu,
nadýchané šaty, radost, tanec, zp v... Už aby tu byla plesová sezóna. Jestli se vám na lo ském
plese líbilo a chcete si to zopakovat, nebo jste o n m slyšeli a chcete to vyzkoušet, jsou
následující ádky práv pro vás.
2. ples Radia Proglas se uskute ní v sobotu 31. ledna 1997 v ejkovicích u Hodonína. Sejdeme se
v kostele svaté Kunhuty ke spole nému slavení mše svaté. A pak se p esuneme do místního
kulturního domu. Snad bude dost velký na to, aby se tam vešli úpln všichni „tancechtiví“ ú astníci.
P edpokládaný po et míst je kolem 550. Hrát budou k tanci i poslechu Bojané v hlavním sále a ve
vinárn skv lá Varmužova cimbálová muzika. Ur it nebudou chyb t ani sout že, áry, kejkle a
spousta legrace.
A protože budeme na Slovácku, snad nebude chyb t ani krojovaná moravská beseda. To však
záleží p edevším na ochot mladých tane ník , takže bych cht la vyzvat mladé nadšence z
jižní Moravy, kte í by se cht li plesu zú astnit a zatan it si spolu s ostatními besedu, aby se co
nejd íve p ihlásili mn - Helen Bízové - na našem telefonním ísle 4321 7241.
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Nedílnou sou ástí plesu bude samoz ejm tombola. A protože letos pro zm nu nebude vyhrávat
každý los, získat p knou cenu bude jist zajímavé. Do tomboly m žete jako loni p isp t sami tím, že
nám pošlete n jaké dárky (nejpozd ji do 15. ledna 1998). Zasílejte, prosíme, jen to, co by vám
samotným ud lalo radost.
Aby vaše dojmy z plesu nepokazil no ní návrat dom , je možné v ejkovicích p espat. Bu
v krásném prost edí zámku nebo v ubytovn hned vedle kulturního domu. Ubytování si však
musíte objednat sami. Chcete v d t ješt víc? Pozorn sledujte naše vysílání a všechno se
v as dozvíte.
Helena Bízová

Z rybí perspektivy.
Všechny poslucha e srde n zdraví rybi ky -takto sekretá ky Radia Proglas - Sta ka, Hel a,
Míla, Andrejka a Irena. Máme všechny na starosti p edevším vás – poslucha e, vaše dopisy,
telefonáty, návšt vy, žádosti, pobídky, výhružky, oznámení, nabídky, prosby, p ímluvy,
p ísp vky.
Až se nám n kdy zdá, že se v tom doslova utopíme. A koli si utopenou rybu nedovedu v bec
p edstavit, myslím že v našem akváriu – tak trochu prosklené kancelá i a vrátnici Radia Proglas
zárove - n co takového skute n hrozí. Proto lapáme po dechu a pololekle vás vyzýváme ke
spolupráci na záchran tonoucích:
1) Na složenky, které nám posíláte, pište prosím ITELN – nejlépe H LKOVÝM písmem. Máte
leckdo krásný rukopis, ale leckdy ho my krásn nedovedeme vyluštit. Pot ebujeme na složence také
pouze adresu BYDLIŠT a POŠTOVNÍ SM ROVACÍ ÍSLO, nikoliv okres nebo poštu.
Vymyšlený p íklad:
Petronila Úho ová,
Štikovice 54
487 22
Kdo navíc dokáže p ipsat na složenku do kolonky variabilní symbol LENSKÉ ÍSLO opsané z
pr kazky lena Klubu p átel Radia Proglas, rozzá í naše líce! Práce bude pokra ovat lépe a
radostn ji.
2) Když se vám poda í zapojit do posílání p ísp vk na vysílání maminky,
tatínky, d ti, strý ky, teti ky, vnuky, vnu ky, nete e a synovce, zkrátka celou
rodinu, je to krásné. Ješt krásn jší by to mohlo být, kdyby se n jak šikovn
poda ilo všechny n jak sjednotit a posílali by své dary pod jménem i alespo klubovým lenským
íslem toho, kdo je p ihlášený jako zástupce rodiny. Pak bychom nemuseli detektivn pátrat a
zjiš ovat, kdo ke komu a kam vlastn pat í, a nedošlo by k nedopat ením tohoto typu – nap .: Pan
Antonio Sumec objednal sob kazetu, zabalili jsme, poslali jsme, zapsali jsme, že nám dluží 90,- K .
Uplynul m síc, dva, t i a více a pan Sumec neplatí a neplatí. Pošleme mu upozorn ní na
nezaplacenou položku. Pan Sumec se zhrozí a laje manželce, která vede rodinnou pokladnu,
manželka vykáže se však úst ižkem dávno zaplaceným. Kde byla chyba? Paní Sumcová napsala své
jméno a neuvedla, že platí kazetu. Špatn . Jist už víte, co m la ud lat. Ano, napsat jméno toho, kdo
objednával, lenské íslo a také dozadu na úst ižek zprávu pro p íjemce, že je to platba za kazetu.
Ušet ila by si tak trpké vý itky manželovy, že nedbá o dobrou pov st a blaho rodiny.
3) Prosíme o laskavost také ty z našich p átel, kte í své dary poskytují formou srážky ze mzdy:
Pošlete, prosím, na adresu naší ú etní Marie Jaškové podrobn jší informace: název organizace, íslo
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jejího ú tu, obvyklé datum výplaty a ástku.
4) Pokud nám posíláte dar trvalým p íkazem z bankovního ú tu nebo Postžira – prosíme,
p ekontrolujte, zda je v tomto p íkazu uvedeno jako variabilní symbol bu vaše lenské nebo rodné
íslo a pošlete nám informaci, na který den v m síci je platba vázána a jaká je výše daru.
Tyto údaje pot ebujeme k tomu, abychom mohli všechny dary p ipisovat do naší evidence dárc a
mohli vám vystavit potvrzení pro da ové ú ely, pokud si je vyžádáte a v každém p ípad všem
dvakrát ro n pod kovat.
V íme, že vás tyto složitosti neodradí a z stanete k nám i nadále št d í, jako dosud.
Pán B h zapla za každý váš dar.
Akvárium a jeho ryby

Pozor, pozor, hledáme KAPRY!
A zní tato výzva v duchu nevážném, všichni, kdo etli p edcházející zpravodaje, už tuší, všichni,
kdo ne etli, jist ho í zv davostí. Nuže tedy: KAPR je KAmarád PRoglasu. Kamarád, který se
p ihlásil za lena Klubu a hodlá své lenství rozší it o pomoc p i doru ování našeho zpravodaje.
Sta í napsat na adresu rádia o jakou obec, ást m sta nebo tvr s p íslušným PS se chcete starat a
své lenské íslo. My vám pak pošleme zpravodaje s adresami len , kte í tam bydlí, a vy je
roznesete. Ušet íte nám tak nemalé náklady na poštovné a sob rozší íte okruh známých. Aneb - jak
prohlásila jedna naše zdatná a pilná kapryn (kap ice?) paní Waigelová – když je neznám, tak se
seznámím. A seznámila se. Tato dobrovolná služba m že být vaším velkým lenským p ísp vkem.
Sta ka Havlí ková

Malá pohádka o modrém slonovi
Byl jednou jeden balí ek, a ten se dostal na konci m síce kv tna do Brna. Hned se ho chopily ruce
jedné moderátorky v Radiu Proglas a ona se poté, co jej rozbalila, dívala do o i ek krásnému
modrému plyšovému slonu. A protože má slony moc ráda, rychle si spolu porozum li.
Mí a, jak byl posléze plyšový mazlí ek pojmenován, se velmi rychle stal milá kem
mnoha srdcí v doty ném rádiu. Bez n j se nemohla odehrát žádná ned lní sout ž pro
d ti Proglaso, za as za al chyb t i moderátor m. A proto stává na svém obvyklém
míst – ve studiu Gabriel, kousek od mikrofonu u mixážního pultu. Vyrostl z n j dobrý
duch mnoha lidi ek v rádiu. A protože tam z stává stále, je jim tam všem p kn plyšov ,
modrofialov vesele a mile. Snad to vydrží.
To byla p kná pohádka, vi te. Jenže já bych k ní ješt n co dodala. Mí a, jehož jméno tak asto zní
v éteru, se u nás už zabydlel. Jeho invaze za ala velice nenápadn . Když si vezmete do rukou fotku
proglasák , zjistíte, že na ní sle na s íslem 17 drží v rukou blíže neidentifikovatelný p edm t. Z
n ho se p i bližším zkoumání vyloupne malá sloní hlava. Jen nedopat ením n jakého šotka nedostal
Mí a své íslo a jméno. Tímto je tedy napravena zásadní chyba (klidn si to m žete opravit, nejlépe
vybarvit erveným fixem, aby se to odlišilo). Pokra ování „mí ovského náletu“ bylo b hem m síce
ervence, kdy nás tu všechny rozesmával a p idával nám dobré nálady. Te už by nám tu všem
opravdu chyb l (je fakt, že když na pultu v Gabrielu nestojí, je tam více místa, ale není to ono).
Vypadá to hloup , já vím. Velká holka a hraje si s plyšovými zví átkem. V tolika letech ješt neumí
ud lat pár krok bez takové modré hlouposti. Ale kdepak, to je jinak. Víte, myslím si, že mít
takového Mí u je n co báje ného. Ur it si vybavíte n jakou v c, kterou máte rádi a na které vám
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záleží. Nejde zde (v rozumné mí e) o n jakou závislost, ale o uv dom ní si všeho krásného, co od
Boha dostáváme. A Mí a, to byste museli vid t. Když je mi hodn smutno, tak ho pevn obejmu a
jsem ráda, že jeho kožíšek pojme tolik slzi ek, aniž by to na n m bylo poznat. Když mám radost, tak
se na m dívá n jak veseleji (asi proto, že mu promo ení kožíšku nehrozí).
Kdesi v srdci má každý lov k malý pokojí ek, kam se m že schovat p ed celým sv tem. Záleží
pouze na n m, co si do takového pokojíku postaví a komu dá p ednost, aby mohl na tak tajném míst
být. Ale pak je taky hodn v cí nebo událostí, které nás na tento tichý koutek v duši upozor ují.
Záleží jenom na nás, co tím podn tem bude. Dlouho jsem si myslela, že mít Mí u je n co hloupého a
škodlivého. Pak mi moje kamarádka ekla: „Víš, taky bych cht la n jakého takového kamaráda.
Když držím Mí u v náru í, tak mi hebkost jeho plyše p ipomene, že mám být hodná a všímat si lidí
kolem sebe. A hlavn si vždycky vybavím o i n jakého dít te, jemuž se p i návšt v rádia Mí a
dostal do rukou. Všimla sis n kdy, jak jsou ty d ti š astné? Ony v té chvíli v dí, kam pat í.“
A tak beru mého modrofialového kamaráda i já. Když ho držím v náru í, uv domuji si, že
mým úkolem je být jako dít , protože jenom tak mohu jít ke svému Tátovi, který má pro
nás všechny ur it nachystanou zahradu se spoustou p ekvapení. A nepochybuji o tom, že tam budou
i sloni. Nejen mod í a plyšoví.
P.S. Kdyby vám n kdy bylo smutno, tak p ij te, já vám Mí u klidn p j ím. Nebo si zkuste
n jakého koupit. Uvidíte, že s ním zažijete spoustu zajímavých chvilek. A kdybyste náhodou našli v
koupeln prázdnou tubu od práv na até zubní pasty, tak pozor, jist už toho slona máte doma a
zrovna si do istil zuby.

Informace o básních
Nejd íve všem velké díky,
že jste prošli své šuplíky,
a svá srdce otev evše,
zaslali nám svoje verše
(Dýja - dýja - dá!).
(A v odpov na otázku,
kdy že zazní na Proglásku:
do kej asu,
jako husa klasu.)
Chcete i vy básnit?
Je t eba se zasnít!...
a poslat to do Proglasu,
sv it to našemu hlasu,
básn nepodléhající asu
nez stanou bez ohlasu!
váš Dušan Baur

Trans World Radio
Na vlnách našeho vysílání m žete poslouchat n kolik po ad radia TWR, na jehož innosti se podílí
n kolik protestantských církví.
Ranní po ady TWR m žete slyšet pravideln celý týden ráno krom soboty od 8,00 do 8,15.
V pond lí po ad Sout sky, v úterý Bible pod lupou, ve st edu Kde nás boty tla í, ve tvrtek
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Otazníky, v pátek Sv dectví a v ned li Studna slova.
Každý den ve er od pond lí do pátku od 21,33 do 22,00 vysíláme po ad Sv tem bible.
Navíc m žete slyšet první pátek v m síci od 20,45 do 21,30 po ad Jak se vám líbí – na lan .
V sobotu ráno od 7,00 do 8,30 Na sobotní frekvenci Proglasu a následuje od 11,00 do 11,15
po ad Domov a rodina. P kný poslech vám jist p ejí všichni pracovníci a spolupracovníci
Trans World Radia. M žeme to tvrdit s ur itostí, nebo jsme byli 12. 9. u TWR na návšt v .
Prohlédli jsme si jejich novou budovu v Brn -Líšni a seznámili se kone n se všemi, kdo tam
pracují. Mají tam klid, krásné prost edí, zele a pohodu. Na památku nám v novali každému lízátko
s píš alkou, na které jsme vám hezky pískali do uší p i modlitb And l Pán . Snad naše vzájemná
ekumenická spolupráce p i ší ení evangelia zní Pánu také p íjemn .
IN

Obr Goliáš vám chystá dárek
pod strome ek!
Ptáte se, jaký dárek? Jak jste se mohli do íst ve Zpravodaji íslo 5, nahrávalo se letos v našem
hudebním studiu jménem Goliáš hodn muziky. Proto jsme se rozhodli vydat další kazetu s názvem
Písni ky z Radia Proglas 4, a protože vánoce mají být št dré, p idáme ješt Písni ky z Radia Proglas
5.
Na co se m žete t šit? Tak p kn po po ádku: Na kazet . 4 bude celkem 21 písní. Zpívat je budou
skupiny Mošny; DNA (to není název deoxyribononukleové kyseliny, ale název hudební skupiny pod
vedením Vaška Brázdy); Fatima z O echova; Schola cantorum p i chrámu svatého Mo ice v
Krom íži a také misijní hudební skupina Revelation ( esky Vzk íšení) z Anglie. Nebudou chyb t ani
oblíbení písni ká i. Tentokrát Ivo Cicvárek, Dušan Baur a Eva Henychová.
Kazeta ozna ená íslem 5 by m la nést podtitul váno ní a m la by vám zp íjemnit svátky. Uslyšíte
12 pastorel Zde ka Ka áka, které nesou spole ný název P eš astné slunce. Pro vás je nazpíval sbor
Cantus Morkovice, malý orchestr vytvo ili studenti konzervato e z Krom íže. Pastorely doplní
n kolika koledami d ti ze scholy Brno – Komín. Pak p ednesou svou vlastní tvorbu Petr Pololáník,
Zlínská schola, skupina Mirjam a Laza i. Zazní pravé pastý ské rohy.
Doufám, že se vám kazety budou líbit a že ud lají radost i tomu, kdo je najde pod strome kem.
Klára Beránková

ABC DEFGHCHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ
Až akáty a akvarely
budeme bránit, bo it básn ,
ctít cimbály, cizácké cely...
lov e, ekej istku asn .
Do domu deska dávno dána
Evropo, ejhle Evropana!
Farmá i fotí feferonku.
Gróf gratuluje guvernéru.
Husita hlídá hrad. Huronku
chytil chlap chvatn . Chán chiméru
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i idiota ignoruje.
Jinotaj jasný jinochu je.
Krok ke kroku... Klopýtám krajem,
lyrika lásky letí lesem.
Milovat musím? Možná májem
nápady nálad ná k nesem.
Ostruhy orl odepnuty.
P ineste prosím pružné pruty.
Quiproquo - Quasimodo? Quis?
Rozdány role. Rázná ruka
edkvi ku ízla. ádný íz
starého sladu? Slepá sluka
štípala šovinist šest.
Toreadory trápí trest.
Uvadly útlé upolíny
ve vlahém vánku. Vyplýtvali;
wagneriáni watthodiny.
Xenofobky xeroxovaly
yankee m. Yetti yperitem
zalévá zemi za zákrytem.
Žádný žert. Žiju! Žasn te!
Milan Tesa

Brat i pravoslavní
Letos uplynou dva roky od chvíle, kdy byla naše Pravoslavná církev požádána o spolupráci
s Radiem Proglas. Spolupráce byla zahájena vlastn již na sklonku roku 1995 a chopili jsme se
jí s entuziasmem a s radostí. Vznikly po ady k vánoc m, životopisy východních sv tc , t ídílný
po ad o pravoslavných velikonocích. Postupn se upevnila programová struktura Radia Proglas a
protože pravoslavné po ady se setkaly s pozitivní reakcí a zájmem poslucha , byl nám na ja e roku
1996 nabídnut vysílací as pro pravidelnou relaci s opakováním. Ve st edu 1. kv tna 1996 v 17,30 se
poprvé na vlnách Proglasu rozezn la píse Agni parthéne z monastýru Simonos Petras na Athosu,
ohlašující pravidelné pravoslavné vysílání.
Naše po ady p ipravované v Brn a v Olomouci se snaží zprost edkovat poslucha m na Morav a v
echách duchovní poklady východního k es anství a patristiky, i p iblížit sou asný život
Pravoslavné církve u nás i ve sv t . V rámci pravoslavného vysílání odezn ly rozhovory se
zajímavými lidmi, pou ení z d l svatých otc , komponované po ady o významných osobnostech a
p ísp vky osv tlující význam církevních svátk . Dokonce byl vysílán i p enos pravoslavných
velikono ních bohoslužeb a ve studiích Proglasu nahrána kazeta eských liturgických zp v .
V po adech samoz ejm m žete slyšet církevní hudbu, kterou vybíráme jak z tradice eské,
bulharské, ruské a srbské, tak i z nahrávek rumunských, arabských, syrských, koptských a
etiopských. Jsme rádi, když nám naši poslucha i píšou a ptají se na zajímavá témata týkající se
Pravoslavné církve. Pochopení, zájem a ekumenická otev enost ze strany otce ing. Martina Holíka,
editele Proglasu, dále pak zájem redaktor Radka Mezuláníka a sestry PhDr. Marie Blažkové,
trp livost technika bratra ing. Romana Langa a dalších pracovník Proglasu i odezva ze strany
poslucha nám umožnila v uplynulých dvou letech p iblížit u nás menšinovou Pravoslavnou církev
poslucha m.
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Stav t mosty p átelství a vzájemného porozum ní mezi v ícími lidmi i mise v
naší p evážn ateistické spole nosti jsou posláním, p i jehož napln ní budeme
rádi s Proglasem nadále spolupracovat.
ThMgr. Roman Juriga

Z vašich dopis
V erejší po ad písni ky naší babi ky mn tak po vznesl náladu, že vám hned posílám p ihlášku... jen
k té moderní hudb musím být tolerantní, neb pat ím k t m, co mají zuby v hrnku...
Jind iška z Cakova
...Máme dv d ti a už i mladší Lukáš pozná spolehliv zn lky Alespo jednu denn a hlavn polední
modlitby And l Pán . To se vždycky úpln rozzá í a tleská ru i kama. Pak si klekne vedle nás a
spole n se modlíme.
Rodinka z Kutné Hory
D ív sem se do Klubu nep ihlásila, že mi bude osmdesát, jsem moc stará, ale te se p ihlašuju. Jsem
jak v ze , telefon nemám, televizi nechci, jenom rádio.. tak jsem si vás našla a poslouchám vás.
Každý m síc na první pátek chodí ke mn kn z s posilou a sem š astná a ráda na sv t ...
And la z Nového Ji ína
Hrajete mi k okopávání okurek a zalévání raj at... což jde s vámi mnohem líp.
Helena z Kou imi
M j obdiv pat í volajícím do vzkaz . To up ímné jak –„hezky mluvijó, zdravím vás všeci, taky
se nám možó ozvat, jo?“ nebo když n komu „Cdur nevoní“ Zkrátka je to kouzelné. Ve
vzkazech se mísí plá , smích, bolest, radost. Ti vzácní lidé, kte í volají s takovou up ímností,
mají velkou odvahu. Sama jsem to zatím nedokázala
Ludmila z Holešova

Známky pro misie
Manželé Crhovi z Brna nás n kolikrát požádali o rozhlasovou výzvu ke shromaž ování poštovních
známek a telefonních karet. Dárc byl tak veliký po et, že nebylo možné všem jmenovit pod kovat,
proto by cht li vyjád it vd nost i díky touto formou a povzbudit ty, kdo cht jí pokra ovat.
Známky se posílají do Schönstadtu, kde se t ídí a pak doru í k prodeji na sb ratelské burzy Výt žek
z prodeje t chto známek pak sm uje p edevším do Indie a z velké ásti pomáhá hradit studium
bohosloví student m, kte í by jinak m li z finan ních d vod tuto cestu uzav enou. Celou akci
garantuje spole nost schönstadského hnutí, které žehná všem p isp vatel m. IN

K es anská rádia v Evrop
Na ja e jsme dostali od Evropské konference k es anských rádií (CERC) milé pozvání na t ídenní
setkání ve Varšav . Jeli jsme tam se Standou Beránkem (novým manažerem Radia Proglas a starým
editelem Nadace Radia Proglas) a nelitovali. Litoval jen otec Martin, který ležel v posteli
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s ch ipkou.
Setkání se zú astnili p edstavitelé jedenácti samostatných k es anských rádií a dvou sítí rádií
(slu ujících asi šedesát p vodn samostatných rádií). Myslím, že bude docela zajímavé se zmínit
alespo o n kterých z nich.
Portugalské Radio Renascenca (jedno ze studií je má ve Fatim ) a špan lské Cope pat í mezi
skute n velká rádia. Pat í k nejposlouchan jším rádiím v zemi, mají obrovské rozpo ty a
stovky zam stnanc . Skladba jejich vysílání je velmi podobná vysílání profánních rádií v etn vysílání reklam. K es anský duch v nich „bydlí“ v drobných úvahách a meditacích
nenápadn za azených mezi po ady a písni kami.
41 francouzských a belgických diecézních rádií vybudovalo sí RCF (mimochodem jako
reakci na návšt vu Svatého Otce p ed dvanácti lety). Pomocí této sít distribuují spole né
vysílání, které každé rádio dopl uje svým lokálním programem. Skladba jejich programu i
poslucha se velmi podobá té naší. Pro zajímavost uve me, že 70% vysílané hudby je hudba
klasická. Celkov hudba zabírá 30% z 24 hodin vysílacího asu. Ekonomicky tato rádia žijí
z p ísp vk poslucha a z rozpo tu diecézí, áste n i z reklam.
Slovinské rádio Ogniš e vyrostlo ze stejnojmenného, velmi oblíbeného asopisu pro mládež.
Je nám blízké jak obsahem vysílání tak existencí klubu p átel – ten má ostatn i ada jiných
rádií. Rádio vysílá asi 60% hudby – zejména slovinské. Zaujalo nás, že každou ned li ve
vysílání p edstavují jednu farnost v samostatném po adu.
Slovenské rádio Lumen má sm lý plán – do roku 2000 pokrýt 90% Slovenska svým signálem.
Toto rádio se chystáme v nejbližší dob navštívit – m žete se potom t šit na samostatný
lánek.
Polsko je zem , které hustotu k es anských rádií závidíme (v dobrém) nejen my. Celoplošn je
Polsko pokryto signálem Radia Maria, které je rádiem typicky modlitebním (na konferenci
zastoupeni nebyli). P ede dv ma lety, po zm n ústavy, za ala být budována diecézní rádia,
která se v sou asné dob spojují do sít VOX. Krom toho má ada m st soukromá k es ansky
orientovaná rádia – nap . jen v enstochové lze naladit 4 k es anská rádia (ve Varšav 3).
Dostali jsme p íležitost ud lat krátkou p ednášku o Radiu Proglas (anglicky a francouzsky). Vzbudili
jsme velký zájem a sympatie. Byli jsme skute n vd ní, že máme o em mluvit - o vybudování
samostatného k es anského rádia totiž usilují nejen zem bývalého „východního bloku“ (nap .
B lorusko, Ma arsko) ale i sousední Rakousko.
Hlavním tématem setkání bylo k es anské vysílání ve sjednocené Evrop . O spolupráci s orgány
Evropy p ednášeli kompetentní lidé - len Rady Evropy (CERC je poradním orgánem Rady Evropy)
a místop edseda Evropského parlamentu. P esv d ili jsme se o tom, že spolupráce na úrovni Evropy
funguje – sv d ila o tom nap íklad pomoc Rady Evropy rižskému rádiu, které bylo místními orgány
p ipraveno o frekvenci.
Celé setkání bylo velmi srde né. Od prvního ve era panovala neformální nálada, podporovaná
výborným ko akem (puristy zmatu informací, že jej roznášel Otec biskup Chrapek). Jak je p i
podobných p íležitostech obvyklé, nejd ležit jší rozhovory se odehrávaly b hem jídla i p estávky
na kávu. Osobn jsme se seznamovali s p edstaviteli jednotlivých rádií, zjiš ovali, jak eší problémy,
hovo ili o možnostech stáže ve francouzském rádiu.
P íští setkání se koná v Lisabonu. Napjat

ekáme, zda dostaneme pozvánku.
bratr Martin

Kde bydlí lenové Klubu?
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Našli jste se? Pokud se vám zdá, že v míst kde bydlíte chybí kole ko, neváhejte a napište si o
p ihlášku za lena Klubu p átel Radia Proglas.

Klub p átel Radia Proglas
Na úvod p ijm te drobnou dobrou zprávu pro všechny leny: v prodejn Importa
Elektro, Dolní ul. 55 v Byst ici pod Hostýnem m žete nov s pr kazkou našeho
Klubu získat 5% slevu na všechny druhy zboží! Nejenom radiop ijíma e, ale i
ledni ky, mrazni ky, televizory… zkrátka vše!
A te pár v t o Klubu pro ty, kdo jej neznají. Klub p átel Radia Proglas sdružuje všechny naše
p átele a p íznivce do jedné rodiny. lenem se m že stát každý (fyzická nebo právnická osoba,
eholní spole enství…), kdo vyplní a pošle p ihlášku. Obdrží pr kaz a zdarma náš tvrtletník –
Zpravodaj s informacemi a aktuálním vysílacím schématem. lenství není podmín no n jakým
pevn stanoveným poplatkem, kdo m že, p ispívá finan n nap . dle oblíbeného hesla Korunu denn
pro Proglas. Dvakrát v roce zašleme souhrnné pod kování.
Kdo nás nem že podpo it finan n , ur it nám pom že modlitbou nebo jinou
službou, nap . „kaprovskou“ pomocí (viz lánek ...hledáme KAPRY). lenství
v Klubu je pro nás také pomocí p i ú edních jednáních (po et len Klubu je p inejmenším
doložený po et poslucha ). Umož uje také snadn jší vy izování vašich p ání a objednávek.
lenství v Klubu p átel p ináší také výhody. Za všechny živé a zem elé leny jsou
slouženy nejmén ty i mše svaté v m síci. Také za všechny p íznivce a za pot eby
poslucha a len . S pr kazkou Klubu obdržíte 7% slevu v prodejn nakladatelství
Cesta, Rašínova ul. 5 v Brn . Se slevou 10% vám zašle knihy nakladatelství Nové
m sto, Londýnská 11, 120 00 Praha. Slevu na rádia m žete uplatnit krom Importy Elektro
v Byst ici pod Hostýnem také u firmy Elektro Karhan v Holešov a Elektroservis Strak-Dan k
v Opav , Vrchní 43. V brn nské restauraci M-Klub vás také eká sleva 10%. Samoz ejmá je pro
leny Klubu sleva na kazety Písni ek z Radia Proglas a další v ci…
Zván je každý, kdykoliv, v jakékoli životní situaci a bez v kového omezení do této rodiny, za kterou
a s kterou se modlíme.
IN
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P.S. Dnes nám poš ák p inesl dopis pro radost:
Milý Proglase, tak teda jo, ode dneška su kapr.
S pozdravem L.F. (nezkráceno)

Nahlédnutí do Folklorního okénka
Už víc než rok máte, milí poslucha i a p átelé folkloru, možnost slyšet na vlnách Radia Proglas své
oblíbené a známé písn . V dopoledních hodinách každého všedního dne se otevírá Folklorní okénko
a p ináší vám písn ze všech kout Moravy a ech. Každou st edu má okénko sv j speciální
program - je v nováno oblíbenému skladateli, lidové tradici, folklorním region m apod. Ve tvrtek
ve er pat í folkloru celá t i tvrt hodinka.
Jak se vám líbí cimbálka a dechovka? Už jste si n jakou tu lidovou p sni ku s námi zazpívali?
Po ady Jak se vám líbí folklór/dechovka jsou v novány jednotlivým dechovkovým soubor m,
zp vák m, tradicím, zvyk m a rozhovor m se zajímavými lidmi.
Folklorní po ady m žete poslouchat od zá í také od 16,45 hodin v pátek a v sobotu dopoledne od
9,15 hodin. Každý první tvrtek v m síci je tento po ad v nován aktuálním informacím o novinkách,
p ipravovaných po adech a o nov vydaných albech. Také teme z asopis Folklor, Slovácká
dechovka a Malovaný kraj. Nechybí ani sout ž a písni ka na p ání.
Cht la bych na tomto míst pod kovat všem, kte í se na p íprav folklorních po ad podílejí spolupracovník m, kapelám, které v novaly Radiu Proglas své nahrávky, a p edevším vám všem,
kte í neleníte a sem tam mi napíšete n jaký ten ádek povzbudivých slov. Píšete, že byste rádi slyšeli
písn i od kapel z vašeho okolí. Protože však jejich nahrávky v Radiu Proglas nemáme, obracím se
na Vás s prosbou o zaslání adresy nebo telefonu na tyto kapely i soubory. Ráda bych v d la, jaké
hosty byste ve folklorních po adech uvítali. Velmi cenné jsou pro mne také informace o festivalech,
koncertech nebo p veckých sout žích ve vašem okolí.
Milí p átelé, t ším se na všechny vaše zprávy, informace i p ipomínky.
Helena Bízová

Novinky z proglasácké rodinky
1) Bylo léto a byl ervenec a všichni to známe dál: p išla velká voda. Mysleli jsme na
všechny postižené a báli jsme se, co bude. Vid li jsme velký div lidské solidarity,
ob tavosti a skute né blíženecké lásky. Lidé nabízeli pomoc všeho druhu, podávali
informace, sbírali peníze a pot ebné v ci. S radostným úžasem jsme mohli pozorovat, jak i v této
zkoušce obstála vzájemná láska nás všech. Díky vám všem - i za nás v Proglasu, protože jste nám
pomáhali p ekonat smutek nad zkázou i únavu z dlouhých služeb. Díky za každé povzbuzení i
modlitby za nás všechny. Pot ebovali jsme je a poci ovali jsme je.
2) Když se na výv sce v chodb rádia objevil plakát s výzvou, aby každý napsal nejd ležit jší
událost od vydání posledního zpravodaje, mnozí uvedli práv povode a p ekrásnou solidaritu len
rodiny Proglasu. Sekretá ka Sta ka byla udivena zna ným p ílivem p ihlášek do našeho klubu a
zárove i finan ní injekcí (zužitkovali jsme peníze zodpov dn ). Toník Míšek pochválil kolegy za
vysoké pracovní nasazení (patrn si chce šplhnout) a Dušan se vyjád il, že (citát) „po et tik se
stabilizoval na konstantní hodnotu!“ Dušan neup esnil, zda se jedná o jeho tiky, tiky vedení nebo
tiky celého kolektivu. Také nestanovil hodnotu konstanty. Takové v decké pozorování ovšem ztrácí
cenu.
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3) Náš zástupce editele bratr Martin, lépe známý jako Gándí (piš, jak slyš), se t ší, že budeme mít
novou po íta ovou sí a on už nebude muset prolézat spolupracovník m, židlím a stol m pod
nohama a hledat p erušený kabel. Necháme se p ekvapit, jaké kousky pak po íta ová sí dovede.
4) Zodpov dné zužitkování pen z (nebo jak se nep kn íká „finan ních prost edk “) spo ívá krom
jiného také ve vybavení ostravského studia Telepace, kde od zá í za al pracovat náš nový kolega
Pavel Kabzan. Ve spolupráci s ostravskými p áteli jsme tak získali p kné nové pracovišt , z n hož
chceme poslucha m zprost edkovat nejd ležit jší události ostravsko-opavské diecéze. Proglas má
tedy od letošního podzimu svá studia v Praze, Olomouci a Ostrav .
5) Pon vadž chceme umožnit poslech našeho vysílání podle svých sil všem, snažíme se získat další
frekvence. Na ad je nyní Praha a všichni proglasáci byli napjati, zda to bude dobrý krok -co když
se jim v Praze nebudeme líbit? Ale, ale! Moderátorka Katka Lap íková napsala na nást nku: Kéž by
nás Pán B h p i zdravém rozumu zachovati rá il! Rada pro televizní a rozhlasové vysílání ud lila
vysílací licenci jinému rádiu, tak máme o starost mén .
6) Moderátorka Katka Li ková se má ím dál líp - sama to p iznala ve výše uvedené anket . A to
ješt nev d la, že se pojede podívat do domu Komunity blahoslavenství u Avignonu, kam nás
pozvali na zkušenou francouzští brat i, kte í také provozují k es anské rádio. Když Pán dá, pojede
Katka s redaktory Marií Blažkovou, Radkem Mezuláníkem a jedním bratrem z komunity v p li
listopadu. Doufejme, že se tam všichni lec emu p iu í.
7) Naše ú etní paní Jašková se má taky dob e, ale m la se mnohem h , když jí na klinice
kladívkem a dláte kem odsekávali osmi ku vlevo dole. Út chou jí byl závistivý údiv
spolutrpitelek: pan editel jí donesl zmrzlinu! Žádná z pacientek však netušila, že p. editel je
paní Marii též otcem a ona tedy m že právem íci, že je to u nás v proglasácké rodin
normální...
8) Hudební redaktorka Klára Beránková vyjád ila k datu uzáv rky tohoto zpravodaje pádné
uspokojení: „Dožila jsem se dnešního dne!“ Uvidíme, jak se bude tvá it, až dokon í kazetu Písni ek
z Radia Proglas, za niž je, chudinka, odpov dná. (Málokdo si umí p edstavil, jaké záludnosti na ni
ekají).
9) Kazetu natá el technik Roman Lang. Letní zpráva o Romanovi je stru ná: vloni si zlomil žebra,
letos si zlomil nohu. Po ád stejná písni ka.
10) Léto kon í, st íbro jíní svítí v mlází - to už bude podzim? Opadá listí, rozlou íme se
s liturgickým rokem a p ijde advent, zase už za chvíli. A co ti brat i a sestry, kterým všechno vzala
voda? Naši milí, m jme brány srdce doko án, vždy náš Pán je tak blízko!
Marie Blažková

Den otev ených dve í
P íznivá zpráva pro všechny nadšené fanynky a fanoušky našeho vysílání: Pozv te
rodinu, oprašte své cestovní obleky, dopravní prost edky a vyražte sm rem ku m stu
Brnu, do bran našeho Radia Proglas. V sobotu 29. 11. 1997 od 9 hodin ráno do 17
hodin odpoledne máme pro všechny návšt vy dve e doko án. Jste srde n zváni a
vítáni!
IN

Fotbalové klání
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O víkendu 6. a 7. zá í se konal v Kralicích nad Oslavou Mezinárodní turnaj rozhlasových
studií v malé kopané. Poprvé v jeho 22leté historii se zú astnilo i naše/vaše Radio
Proglas. Mužstvo nadšených dobrovolník hájících naše barvy (ve složení Jaroslav
erný; Petr, Pavel a Milan Šobovi; Prokop Zahrádka; Petr Jedzok a Radek Habá ), se muselo
potýkat s ost ílenými a viditeln dob e p ipravenými hrá i. Turnaje se ú astnilo celkem 15 celk z
r zných rádií. V B skupin , kde jsme hráli i my, byli nasazeni obhájci lo ského prvenství eský
rozhlas Praha, dále pak eský rozhlas Hradec Králové a Slovenský rozhlas Bratislava.
Hned první zápas Radia Proglas proti slovenským koleg m nazna oval, že bychom nemuseli být bez
šance. Dostali jsme sice hned gól, ale o n kolik málo minut pozd ji se p ed bránou nádhern uvolnil
Radek Habá a elegantní pati kou te oval st elu za záda gólmana. Bohužel „dom “. Radek se totiž
omylem (ale nádhern !) trefil do naší branky a vsítil tak nepopulárního vlastence. Naše mužstvo,
které si na za átku kladlo vysoké cíle, bylo tímto osudným okamžikem deprimováno natolik, že se
z toho nedokázalo vzpamatovat.
Hradci Králové jsme v tvrdém boji p edevším ze strany Východo ech podlehli 0:3, favorizované
Praze jen 0:5, a tak jsme bojovali o 13. až 15. místo. Pak jsme neš astn prohráli s n meckým
Radiem Saarbrücken 0:3 a poslední zápas nás ekal s po ádajícím eským rozhlasem Brno. Ten
nastoupil i s jedním ost íleným fotbalistou z Radiohradu. Když už se zdálo, že prohrajeme 0:1, asi t i
minuty p ed koncem (hrálo se 2x 10 minut) se z velmi ostrého úhlu trefil Pavel Šoba. Byl to úpln
poslední gól celého turnaje. M li jsme z této jediné branky takovou radost, jako bychom vyhráli
všechno. Za zmínku stojí, že vynikající výkon v naší brance podal ve všech zápasech správce Jarda.
Pochytal tolik st el, že by se za n nemusel styd t ani reprezenta ní branká . Z tvrdých souboj
nakonec vyšel, jak se pozd ji ukázalo, se zlomeným palcem na ruce. A tak nosí sádru.
Celkové vít zství se stalo ko istí rádia Rock FM z Bratislavy. Druhé bylo Top rádio Košice a t etí
eský rozhlas Ústí nad Labem.
Ale my jsme nakonec p ece jen taky vyhráli. Jednak sami nad svou pohodlností a jednak jako
k es ané víme svoje... (Vždy kdo je poslední, bude p ece první - nebo že by to na turnajích
v kopané neplatilo?) Za rok to snad bude ješt lepší. Každopádn se již nyní p ipravujeme na další
ro ník, který by se m l uskute nit první zá ijový víkend roku 1998 v Kralicích nad Oslavou. A když
si vzpomenete, p ije te nás povzbudit i VY!!!
Milan Šoba

Dopisování s osam lými
Moderátorka Magda Hauserová na podn t jedné poslucha ky uvažuje o služb , kterou by mohla
zprost edkovat: Žije mezi námi spousta starých, nemocných a osamocených lidí, které by pot šilo,
kdyby jim ob as n kdo napsal pár milých ádk a komu by naopak oni mohli napsat svá trápení,
starosti a bolesti. V ím, že se mezi vámi najdou poslucha ky ochotné t mto lidem formou dopisu
pomoci. Zašlete, prosím, vaše nabídky na adresu našeho rádia, na obálku napište heslo Magdazín.
Napište pár slov o sob a nezapome te uvést iteln (nejlépe h lkovým písmem) svou adresu, kterou
nebudeme zve ej ovat, ale zašleme rovnou on m pot ebným.
A ráda bych oslovila vás, kte í se cítíte opušt ni a zapomenuti. Toužíte po kontaktu
s n kým, kdo je ochotný naslouchat, kdo vám projeví svou ú ast? Napište nám také,
t eba se vám touto formou poda í navázat krásné p átelství. Dále bych vám mohla
nabídnout poradenskou službu. Máte problémy, které vám p er stají p es hlavu? Máte
zdravotní potíže a ned v ujete svému léka i? Máte problémy s d tmi? Vaše dopisy
rozt ídím, budu konzultovat s odborníky, p ípadn mohu pozvat n koho z léka do
vysílání. V tomto p ípad nemusíte, pokud nechcete, uvést celé své jméno.
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A nakonec je tu možnost pro všechny, kdo jste prožili n jakou zajímavou zkušenost, p íhodu
smutnou nebo veselou, o kterou byste se rádi rozd lili s ostatními. Napište sv j p íb h, nebo
zatelefonujte. I v tomto p ípad však m žete zachovat svou anonymitu.
Doufám, že s vaší pomocí a ú astí budou Magdazíny pro ženy stále p itažliv jší a zajímav jší. Na
záv r ješt sl vko k poslucha m mužského rodu. Na spolupráci s vámi všemi se t ší
Magda Hauserová.

Polévka z ko ínk
Redaktorka Marie Blažková dostala za úkol vybrat z kucha ské knihy milé
M. D. Rettigové recept na jednoduchou a vydatnou ve e i pro 6 až 8 osob. Vybrala
p edpis na „nadívaného sk ivánka“. Myslím, že zmín né zví e je svými rozm ry spíš
p edur eno k za azení mezi zákusky a jednohubky, než mezi ve e e.
Vzhledem k blížící se adventní dob jsem si tedy dovolila nabídnout vám rad ji od stejné autorky
„postní polévku z rozli ných ko ínk “: vezmi dv velké cibule, pokrájej je na kolá ky, též t i
ko ínky petružele, t i ko ínky mrkve, jeden velký neb dva malé celery podobn pokrájej. Dej to
všechno asi s t emi loty másla na kuthánek, k tomu p l žejdlíka p ebraného hrachu, dva kousky
celého zázvoru a 4 celé h ebí ky, lžíci neb dv vody, trochu soli a nech to zpovolna dusit, až to
hezky hn dé jest; nesmí se to však p ipálit. Když se to p nit po íná, tu se do toho vhod jí asi dv
lžíce p kné mouky, míchá se s tím, aby se usadil ke dnu p kný škraloup, tu se na to naleje slané
vody, v které se zelený petružel pova il, nechá se to nejmén p l hodiny va it, pak se to procedí a na
smaženou, na kousky pokrájenou žemli ku vleje. Je-li ryba, m že se p itom též kus dusit a pak se
kousky smažené ryby do mísy dáti mohou. Též se tato polívka ve er bez žemli ky podávati m že.
M. D. Rettigová ve spolupráci s Radiem Proglas

Mohelnický dostavník
M sto Mohelnici m žete najít na map mezi Olomoucí a Záb ehem. Zde se konal od 29. do
31. srpna již 23. ro ník písni kového festivalu Mohelnický dostavník. Po así nám pravda p íliš
nep álo a mírný, le vytrvalý deštík brzy prom nil camp za m stem v hotové kluzišt .
Ú astník m nezbývalo než se brouzdat v ídkém blát . Jak trefn pronesl konferenciér Vašek
Sou ek: „Kdo není zablácený, je podez elý.“ Mezi podez elé docela jist nepat ili proglasáci Milan
Tesa , Pavel Cejnek, Jirka Fadrný, Dušan Baur a Františka Paukertová. Nebo na tomto Dostavníku
m lo na pozvání hlavního po adatele Pavla Nenkovského svou scénu i Radio Proglas.
Koncertování jsme zahájili už v sobotu, kde náš zpívající moderátor Dušan Baur rozeh ál svými
písn mi poslucha e na Duhové scén až k tanci.
Po ned lní bohoslužb , kterou celebrovali mohelnický fará otec Zden k Graas, novokn z Pavel
Vichlenda a editel Radia Proglas otec Martin Holík, následovala již zmín ná koncertní scéna Radia
Proglas. Zpívání a muzicírování zahájila skupina Mošny, která je poslucha m známá z hitparády
Kolem se to i z dalšího vysílání. Po Mošnách zpíval Petr Pololáník, skupina Mezopotámie a na
záv r Eva Henychová. Celý program bravurn moderoval Milan Tesa . Snad mi nezbývá než
podotknout, že šlo o zahájení další nové tradice - tedy p íští rok v Mohelnici se na vás t ší
vaše Františka Paukertová.
Zpravodaj Radia Proglas vydává Radio Proglas jako bezplatný informa ní zpravodaj pro leny
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Klubu p átel Radia Proglas. Toto 6. íslo vyšlo 30. íjna 1997. Redakce: Irena Novotná, Martin
Šmídek a kolektiv Radia Proglas. Ilustrace Irena Novotná.
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