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Editorial

Milí, Proglas žije
a neumdlévá. I magazín Vlnění 2020
je toho důkazem.
Rád připomínám
promyšlený,
již
čtvrt století trvající a stále funkční
záměr vašeho/našeho rádia v rukách křesťanů: záměr existovat zásadně z podpory svých přátel.
Pavel Mikšů píše na straně 8 o novém pramínku financování Proglasu
– Slyš.to vytváří audioknihy. Na 3. straně
se ohlížíme za téměř 25 lety fungování
Proglasu. Co je názorová žurnalistika nám
vysvětlí Hanka Svanovská na straně 4.
Ondřej Havlíček přináší na stranách 6 a 7
rozhovor se známým publicistou Jiřím
Zajícem. Hýbe to naším pracovním světem,
to víte. Marcela Kopecká nám na straně 10
objasní, co přináší Proglas, a Anežka
Wiewiorková na straně 11 připomene jiné
pojetí kvítku jménem Barvínek. Radka
Rozkovcová a olomoucké studio Radim
takřka jedno jsou. Tam se vám dějí věci!
Podívejte se na stranu 12. Cifršpióny na
straně 13 opět zaujme ekonomka Proglasu
Pavlína Janošková rozšafným popisem
ekonomiky našich společností. Na straně
14 nám Helena Habáňová popisuje cestu
magazínu Vlnění a výhody členů Klubu.
O hudbě se dočtete na straně 15. Na poslední straně 16 je ukázka z Mého Deníčku.
Je toho mnohem více, co bych vám chtěl
říci; podpoříte-li svůj Proglas, zazní to
příště. My tvůrci jsme za to rádi a vděčni.
Martin Holík
kněz a ředitel Radia Proglas
holik@proglas.cz
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Číst znamení doby

Učíme se číst „znamení doby“ – úhel pohledu na současné dění, který
informuje, nezkresluje a nemanipuluje
Jedním z nejdůležitějších úkolů nás
křesťanů pracujících v médiích je naučit
se číst „znamení doby“. Jak ostatně
zmínil papež František ve svém poselství ke Světovému dni sdělovacích
prostředků roku 2018,
„v prostředí stále
rychlejší komunikace a uvnitř
digitálního systému jsme dnes
svědky fenoménu falešných
zpráv, takzvaných
fake news“.
Prostřednictvím některých
hojně čtených webů jsou, bohužel, čím dál
více šířeny dezinformace také v prostředí
křesťanů z různých církví.
Mnohdy tyto na první pohled nenápadné, jindy paniku vzbuzující poplašné
lži šířené e-maily a po sociálních sítích
dokonce zásadně přispívají ke zkreslování jádra evangelní zvěsti.
I z toho důvodu se v posledních letech
stává jedním z předních úkolů nás,
pracovníků Proglasu, abychom vám
v našich pořadech zprostředkovali takový
úhel pohledu na současné dění, který
informuje, ale nezkresluje a nabízí podložená a vyhraněná názorová stanoviska,
aniž by s postojem vás, posluchačů, jakkoli manipuloval.
O rok později papež při stejné
příležitosti zdůraznil, že „současný

kontext vybízí nás všechny, abychom
investovali do vztahů, abychom i na sítích
a jejich prostřednictvím potvrzovali
mezilidský charakter našeho lidství. O to
víc jsme pak my křesťané voláni k tomu,
abychom ukazovali takové
společenství, které tvoří
naši identitu jakožto
lidí věřících. Samotná
víra je přece vztahem,
setkáním; a na základě
podnětu Boží lásky
můžeme i my sdělovat,
přijímat a vnímat dar
druhého a odpovídat na něj“.
Dodejme, že při soudobých střetech
nad problematikou migrace, Istanbulskou
úmluvou, tzv. „gender“ ideologiemi atd.,
o nichž se následovníci Kristovi z řad
českých i moravských církví mnohdy
hádají doslova „do krve“, je více než na
místě ukazovat také onu silnou stránku
křesťanského společenství, která je spojena s empatií a nasloucháním životním
příběhům druhých lidí, byť jejich
postojům mnohdy nerozumíme, nebo
s nimi dokonce bytostně nesouhlasíme.
K tomu všemu slouží v současném
vysílacím schématu, kromě zpravodajských relací a vstupů, především pořady
Okolo stolu, Mezi slovy a Všimli jsme si.

Okolo stolu

Okolo stolu se scházíme ve středu
v 9.00 s hostem našeho pražského

studia a přinášíme živě hodinu zajímavostí a hudby se soutěžemi a dotazy
posluchačů. Reprízujeme ve čtvrtek
krátce po půlnoci.

Mezi slovy

Týdeník Mezi slovy nabízí čas k setkání
s lidmi, událostmi i situacemi, skrze
něž promlouvají nejen slova, ale hlavně
to, co je „mezi nimi“. Pokud se chcete
spolu s námi zamýšlet nad během života,
jeho radostmi i strastmi, poslouchejte
ve čtvrtek od 9. hodiny dopolední,
s reprízou v pátek krátce po půlnoci.

Na dřeň

Jak dobře žít a co všechno je k tomu
potřeba – i tak by se dal jednoduše shrnout obsah nového pořadu Na dřeň, který
cílí především na mladé dospělé a snaží
se jim nabídnout pohledy a zkušenosti
více či méně známých osobností.
Poslouchat můžete každý čtvrtek
odpoledne od 16.00 na vlnách Radia
Proglas, v audioarchivu nebo kdykoliv
v podcastových aplikacích:

»» Spotify,
»» Apple Podcasts,
»» Soundtier.

Nebo nás sledovat na Instagramu.

Všimli jsme si

V pořadu Všimli jsme si shrnujeme aktuální události, o kterých již
předtím informovaly naše zpravodajské
pořady. Naladíte každý pátek v 9 hodin
dopoledne, reprízu zařazujeme v sobotu
v 16.55 a v pondělí krátce po půlnoci.
Hana Svanovská
svanovska@proglas.cz

Více o pořadu Na dřeň
včetně archivu:
proglas.cz/nadren

Alžběta Havlová, Ondřej Havlíček,
Hana Kašpárková, Hana Strašáková,
Anežka Wiewiorková
nadren@proglas.cz

Rozhovor s Jiřím Zajícem
Ambice najít lidi, kteří znají návody na
život a nebojí se o ně podělit, mě přivedla
k pořadu Na dřeň, který od konce listopadu vysíláme nejen na vlnách Proglasu,
ale který se snažíme dostat k jeho cílovým
posluchačům, tedy vysokoškolákům,
i prostřednictvím podcastových aplikací
v jejich (vašich) telefonech a počítačích.
Když jsem měl při diskusích o formě
pořadu a prvních hostech říci, s kým
bych rád vedl svůj první rozhovor, volba
celkem jednoznačně padla na Jiřího
Zajíce. Znal jsem jeho texty a přednášky
a bylo mi jasné, že právě ony „návody
na život“ umí velmi dobře formulovat.
A tak netrvalo dlouho a měli jsme domluvený rozhovor na začátek listopadu
v pražském studiu Proglasu.
Zajímalo mě například období od
začátku normalizace až do sametové
revoluce, kdy Jiří Zajíc provozoval pod
značkou turistického oddílu skautskou
činnost.

místopředsedou stávkového výboru na
naší střední škole. A od toho momentu
mi vlastně skončilo dětství.
Takže v těch devatenácti letech jsem už
byl člověk, který si musel počínat velmi
racionálně. Byli lidé, co zažili 50. léta,
kteří nás pokládali za blázny, protože si
mysleli, že se ta 50. léta vrátí.

Z čeho jste tehdy čerpal odvahu?

Jednoznačně z důvěry v Boha, bez
toho bych do toho vůbec nešel. Po roce
1989 mnozí říkali, že to byl adrenalin
a dobrodružství, to ale vůbec není můj
případ. Já bez toho, že bych důvěřoval,
že nějakým způsobem spolupracuji
s Bohem a že On to pokryje, bych k tomu
neměl odvahu.

Znamená to, že jste se potom
nebál?

Josef Zvěřina, spolu s Otou Mádrem
možná nejvýznamnější osobnost kato-

Byl ten nápad skrýt
zakázanou skautskou
činnost v roce 1970
pod turistický oddíl
pouze bláznivý krok
devatenáctiletého
kluka, nebo to bylo
promyšlené?

Tam to bylo promyšlené.
Dneska mladí lidé dospívají většinou později,
v sedmnácti letech jsou
to pořád ještě děti. Já
jsem v sedmnácti letech,
tedy v listopadu 1968, byl

Jiří Zajíc

lického disentu, říkal: „Oni si myslí, že
já se nebojím, ale já se bojím taky!“ To,
že se člověk bojí, není ještě žádná vada.
Ale vada je, když ten strach člověk pustí
ke kormidlu. Čili já jsem tomu čelil
statečností. A statečnost je schopnost,
která způsobí, že i když se člověk bojí,
tak přesto dokáže tomu strachu čelit. Tak
já tomu čelil s vědomím, že ať se stane,
co se stane, tak jsem se snažil být malým
Božím spolupracovníkem, a že i když je
proti nám obrovská přesila, tak On nás
nějakým způsobem ochrání.

Je potřeba odvahy také v dnešní
svobodné společnosti? Přišlo
něco jiného, čeho se bát?

No samozřejmě! Komunistický režim
byl postaven na násilí, současný kapitalismus je postavený na svádění. Člověk,
který nechce tomu svádění podlehnout,
vypadá jako blázen a snadno je vysmíván. Takže vydržet výsměch okolí je
dneska nesmírně důležité.
Hájit hodnoty, které ostatní pokládají
za nesmyslná omezení nebo nějakou
středověkou pitomost.
Je také potřeba, aby člověk vydržel
bránit spravedlnost zejména ve světě
práce, protože ten kapitalismus, který
tu je, je kolikrát nesmírně krutý
k zaměstnancům. Zejména v soukromých
podnicích se s nimi zachází velmi
bezohledně. Takže tam kolikrát musí
člověk odvahu a statečnost projevit, když
brání některého ze svých kolegů.
Takže v dnešní době samozřejmě je
potřeba nesmírné odvahy.
Připravil Ondřej Havlíček

havlicek.ondrej@proglas.cz

Zuzana Nováková
Kolik andělů má každý člověk?
Každý člověk má mnoho andělů;
anděla strážce,
anděla utírače slz,
anděla uspávače,
anděla našeptávače snů o květinách a laních,
anděla dotýkajícího se vlasů,
anděla probouzeče,
anděla prostírače zelených trávníků a podušek,
anděla tichého smutku,
anděla dětské radosti,
anděla věčně doufajícího,
anděla melancholického,
anděla prozpěvujícího, anděla mlčícího,
anděla ochránce motýlů a ptáků
pod tvým oknem,
anděla malujícího paprsky po zdech,
po tvých šatech a po cestách,
anděla snílka,
anděla spícího v tvé dlani,
anděla ve tvých očích,
anděla na tvém čele,
anděla plovoucího ve tvé krvi,
anděla vědoucího o štěstí,
o kterém sám ani nevíš,
anděla vědoucího o písni, kterou nevěda zpíváš,
anděla něžného,
anděla nesoucího slunečník,
anděla umývajícího tvé nohy,
anděla s flétnou,
anděla stírajícího pot úzkosti,
anděla proti tvé vůli bez ustání se klanícího,
anděla proti tvé vůli stále nad tebou plačícího,
anděla nepokojného,
anděla žíznivého,
anděla pěstujícího jitrocel,
anděla andělů – anděla lásky.

Každý člověk je vždycky a všude
obklopen množstvím milujících andělů.

Slyš.to

Radio Proglas vysílá díky vašim darům
už 25. rokem. Dobrých a prospěšných
nápadů, které by bylo moudré realizovat, je však víc, než nakolik náš rozpočet
stačí. Proto jsme se rozhodli to, co umíme,
dále zužitkovat a prodat. Vznikl tak
nápad začít vydávat audioknihy. Takto
se zrodila společnost Slyš.to s.r.o., která
je ze sta procent vlastněna firmou Radio
Proglas s.r.o. Zisk z prodaných audioknih
tak kromě rozvoje dalšího podnikání
této společnosti bude sloužit k podpoře
vysílání Proglasu. Každou zakoupenou
audioknihou na webu Slyš.to, tak přímo
podpoříte Proglas.
Jako první jsme zařadili do prodeje
knihu Modlitba argentinských nocí, jejímž
autorem je kněz, etik a přírodovědec
Marek Orko Vácha. Slavnostní uvedení
této nahrávky proběhlo 5. 11. 2019
v Masarykově onkologickém ústavu
v Brně s hudebním doprovodem kytarového virtuosa Štěpána Raka, který
podobu knihy svou hudbou dotváří.
Chtěli jsme tak vyjádřit, že audioknihy z produkce Slyš.to povedou ke
kořeni věcí a nabídnou
hledání odpovědí na
ty nejzásadnější otázky

lidského bytí i kus opravdové radosti ze
života, který není vždy snadný.
Jednotlivé tituly knih nabídneme v pěti
edičních řadách:
1. Moc příběhu – beletrie
2. Mohu ti číst? – pro děti
3. Život z víry – spirituality
4. Kudy do života – výchova
5. Na vlastní cestě – osobní rozvoj,
poradenství
V roce 2020 máme v plánu vydat
25 audioknih, výsadní místo má cyklus
Bible v liturgii, který nabízí výklady
liturgických čtení na každou neděli v roce
a dlouhá léta se vysílal na Proglasu.
Chceme tak přispět k Roku Bible, který
od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020 vyhlásila
Katolická biblická federace.
Letos bychom také rádi vydali například
knihu o odpuštění od „faráře pařížských
předměstí“ Guy Gilberta, či knihu Pán se
stará P. Josefa Prokeše. Jste-li milovníky
audioknih, nebo se jimi po přečtení tohoto
článku hodláte stát, nakupujte na Slyš.to.
V y i my tím získáme.
Přeji vám příjemný poslech.

Pavel Mikšů

miksu@proglas.cz

Hvězdná rána
Hvězdná rána –
to je název
nového pořadu,
který můžete
prostřednictvím
telefonátů
spoluvytvářet
i vy!

Zůstal jsem na této planetě.
Pamatuji si jen to, co jsem prožil od té
chvíle. To se snad zlepší.
Zatím trochu bloudím, jsem poněkud
vyjevený ze zvyků vás, pozemšťanů.
Budu potřebovat pomoc.
Anebo možná vy – zde je má vizitka:

od 8. ledna 2020
každou středu v 16 hodin
telefon: 543 217 242

Dušan s Radkem byli tak odvážní, že
jsem mohl zahájit toto nouzové vysílání.
Váš David
Četbu na nepředvídatelné pokračování
z mimozemského originálu velmi volně
přeložil poslední vývojový model homo

sapiens sapiens, člověk moudrý vyspělý
(někdy jen sapiens, občas vysloveně jen
homo) Dušan Baur. Uvěřit tomu nemůže
a uvádí: Radek Habáň.

Dušan Baur
baur@proglas.cz

JUKEBOX

Písničky na přání, zábavné
i vědomostní úkoly a soutěže
o CD, informace o hudebních
novinkách – to vše
je JUKEBOX Barvínku.
Vysíláme každý poslední
týden v měsíci.
Více informací najdete na
junior.proglas.cz/barvinek.

Co přináší Proglas lidem

Proglas vysílá pro všechny. Proglas je
rodinné rádio. Proglas bych doporučil
svým známým. Proglas by měl otevírat
témata, která občas bolí a občas se o nich
mlčí. Poslech Proglasu mi pomohl během
těžkých životních zkoušek. Přispívám
na něj proto, že dělá evangelizační
práci a přináší zpravodajství, o které
se zajímám a které nikde jinde neslyším.
Posílám peníze Proglasu i z toho důvodu,
že často vybírám pořady z audioarchivu
a chápu, že jeho provoz něco stojí. Když
si naladím Proglas, nežehlím ani nevařím,
protože se chci soustředit jen na poslech.
Takové a podobné odpovědi zaznamenávali ti z nás, kdo se potkávali
s posluchači během takzvaných hloubkových rozhovorů. Jeden posluchač, jeden
tazatel a devadesát otázek. Ano, bez
přísunu kofeinu a cukru pro obě strany to
občas nešlo.
Zajímavá příležitost dozvědět se během
necelé hodiny, co si o nás skutečně myslíte. A rozhodně jen nechválíte. Přicházely
i okamžiky, kdy se prostě přestanete
ptát, jestli si nás pustíte spíš ráno, nebo
večer, dotazník odložíte na pár minut
stranou a místo toho nasloucháte osobnímu příběhu. V tu chvíli si naplno
uvědomíte dosah svého slova a dosah
své práce. Jakou roli hraje v dnešním
rychlém a silně vizuálním mediálním světě
rádio, které byla založeno
v minulém století? Kam
jsme společně došli během
těch uplynulých 24 let?
Nezůstali jsme stát na
rozcestí a nepřešlapujeme
na místě? Jak dělat
sebevědomé křesťanské

rádio pro všechny, které nabízí alternativu
na přesyceném mediálním trhu? A jak
přesvědčit posluchače, aby nás případně
nevypnuli hned po ranních chválách?
Řekla bych, že uplynulý rok v Proglasu
charakterizuje slovo „čin“. Snažíme
se hledat nové cesty, jak spolu s vámi
a k vám dostat radostnou zvěst, která má
svou platnost i v dnešní době.
Z dlouhé řady odpovědí vás posluchačů
vyplývá, jak moc si vážíte společných
chvil při modlitbě. Jak hluboce cenné je
společenství, které vytváříme po rozhlasových vlnách. Jak často je Proglas
společníkem ve chvílích bolesti a těžkostí.
Jak mnoho pomáhá vědomí, že „na to
nejsem sama/sám“.
I pro nás je důležité si uvědomit, že
přicházíme do vašich domovů jako
společníci a promlouváme ke každému
osobně. I proto se v našem vysílání
snažíme o pestrost témat, názorovou pluralitu, otevřenost a respekt k jinakosti. To
vše v duchu křesťanské zvěsti, která je pro
nás oním pomyslným motorem.
Společně vstupujeme do 25. roku vysílání.
Snažíme se stále zlepšovat, pracovat na
sobě. Ne vždy je to snadné… Ale Proglas
nejsme jen my, Proglas jste i vy, naši
posluchači, kamarádi, přátelé. Jsme rádi za
vaše připomínky i podněty, jsme rádi, že
nás podporujete. Bez vašich
darů, ať už hmotných nebo
duchovních, by totiž naše
proglasová rybička mnohem obtížněji hledala svou
cestu v oceánu slov a informací, kterými jsme denně
zaplavováni.
Marcela Kopecká
kopecka@proglas.cz

Olomoucké studio Radim
S výhledem do nejhezčí ulice v Olomouci

Když přicházím do práce, občas se
mě lidé na ulici ptají, co je za tou vysokou zdí, za branou, od níž mám klíče.
Olomoucké studio Proglasu totiž od roku
2000 sídlí v prostorách kláštera bratří
kapucínů v centru města. Nejsme jediná
instituce, která u těchto řeholníků našla
útočiště.
Po několika letech úvah, plánování
a zvažování možností nazrál v létě 2019
čas postoupit stávající místnosti jinému
subjektu. S radostí a očekáváním jsme
přijali kapucínskou nabídku přestěhovat
se ve stejné budově o patro výš. Nové
místnosti – kancelář, režii a studio – jsme

si ovšem museli teprve navrhnout
a vlastnoručně vybudovat. Celý
podzim se nesl ve znamení balení
do beden, bourání, vynášení suti,
vyměřování, stavění nových příček,
pokládání koberců a podobně, to
vše za téměř nesnížené produkce
pořadů z olomoucké arcidiecéze.
Aktuálně zbývá vybavit místnosti
nábytkem, osadit a zapojit spoustu
rozhlasové techniky – a pak se
budeme těšit z toho, že pro vás
můžeme natáčet a vysílat v novém,
modernějším studiu. V těsném
sousedství vzniká paralelně i zázemí pro
sesterský projekt Proglasu Slyš.to – malé
studio a režie.

Ačkoli adresa se nám nezmění, stále
to bude Blažejské nám. 4, z oken máme
výhled do – podle nás – nejhezčí historické ulice v Olomouci. Zároveň je
v areálu kláštera klid, tolik potřebný pro
rozhlasovou práci.
Velmi vděčně vám, milí přátelé, děkujeme
za vaši finanční podporu. Vážíme si jí
a budeme se i nadále snažit vám naší
prací zprostředkovávat setkání s osobnostmi a snad i inspirovat.
Radka Rozkovcová
rozkovcova@proglas.cz

Klub přátel Radia Proglas
Cesta Vlnění do rukou čtenářů

Magazín Vlnění, který právě čtete,
vyšel v nákladu 33 000 kusů. 33 % výtisků časopisů posíláme poštou přímo
k jednotlivým posluchačům. 65 % (nyní
je to přesně 21 450 kusů Vlnění) posíláme
přes naše spolupracovníky Kamarády
Proglasu. Zbylá 3 % exemplářů necháváme v rádiu pro další využití během
roku.
S přípravou k odeslání oněch 21 450
magazínů pomáhají naši dobrovolníci „baliči“. Přicházejí třikrát v roce
na půlden do Proglasu a balí jednotlivé
obálky s časopisy do balíků. Ty jsou pak
odeslány na adresy Kamarádů Proglasu,
také dobrovolníků, kteří ve své obci
jednotlivé zásilky předávají adresátům
do rukou. Někteří dobrovolníci s námi
spolupracují již více než dvacet let. Při
cestě časopisu ke čtenářům jsou velmi
důležitým článkem. Patří jim velké
poděkování.
Slávka Habáňová
habanova@proglas.cz

Výhody pro členy
Klubu přátel

 za členy Klubu je pravidelně
sloužena mše svatá
 sleva na nákup zboží v našem
e-shopu
 slevy na knihy ve vybraných
knihkupectvích a nakladatelstvích
 přístup k archivu vysílání
Radia Proglas za posledních 7 dní
/ 24 hodin

Kde se potkáme?

►►23. 5. Pouť médií na Velehradě, hlavní
celebrant J. E. Mons. Charles D. Balvo
►►5. 6. Noc kostelů 2020 v Radiu Proglas
►►25.–28. 6. MFF Strážnice 2020 (75. ročník)
►►4.–5. 7. Dny lidí dobré vůle na Velehradě
►►8.–12. 7. KCHK 2020, BVV Brno
►►20.–22. 8. UNITED ve Vsetíně

BEZ REKLAM
DÍKY VÁM

QR kód pro platbu
mobilem na č. ú.:

Setkání s dobrovolníky

4200043003/5500
Raiffeisenbank a.s.

Hospodaření Proglasu
Proglasová řeka příjmů

Rok 2019 máme úspěšně za sebou. Byl
to rok plný aktivit při získávání nových
dárců a jiných zdrojů příjmu. Začal s námi
opět spolupracovat Marek Chvátal jako
fundraiser (mnozí si ho pamatujete jako
redaktora z olomouckého studia) a s jeho
pomocí jsme rozjeli nové projekty. Často
jsme jezdili do farností (osobní kontakt
s posluchači je vždy nejlepší, povzbuzuje
nás pro další práci). Na internetu existuje projekt GIVT (česky DAR), do kterého jsme se zapojili. Kdo nakupuje tímto
způsobem, malé procento z ceny jeho nákupu nám internetová společnost daruje.
Založili jsme společnost Slyš.to na nahrávání audioknížek (více se o ní dočtete na
8. stránce tohoto Vlnění).
Všechny tyto aktivity si můžete představit jako malé potůčky, které se vlévají do
větší říčky darů od posluchačů.
Za poslední rok se nám výdaje zvýšily.
Obnovili jsme techniku, která dosloužila.
Valorizovali jsme mzdy, které jsme již

pár let nezvyšovali. Zrekonstruovali jsme
olomoucké studio. Chystáme přestavbu
v Brně. Vidíte, že potřebujeme budovat
stále vydatnější řeku příjmů.
Do radostného budování se můžete zapojit i vy. Stačí si vybrat jakým způsobem:

 jednorázový dar (hotově, složenkou, převodem)
 trvalý příkaz v bance
 přes SIPO
 Darujme.cz – web Proglasu
 GIVT – při nákupu v e-shopech přes internet
 koupě audioknížky na Slyš.to
 QR platba přes chytrý telefon
Podrobnosti najdete na našem webu.
Děkuji za každý malý potůček a přeji požehnaný celý rok 2020.
Pavlína Janošková
janosková@proglas.cz

Podpora vysílání Radia Proglas formou SIPO
----------------------------------------

--------------------------------

--------

Souhlasím s přispíváním na vysílání Radia Proglas formou SIPO

Suhlasím se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR pro účely zasílání korespondence, historie evidence mých darů a pro získání statistických údajů za účelem zlepšení vysílání Radia Proglas. Správcem osobních údajů
je Nadační fond Radia Proglas.
Jméno, příjmení, titul: ..……….........................................................................……………………….....…………………………………………...............………..
Členské číslo:

Tel.: …...................................…....……........…….. E-mail: …………….......................…........…………………….

Adresa a PSČ: ………………………………………………………………………...............……….....................................……….....……………………………………………
Chci přispívat:

Spojovací číslo SIPO(*):
Datum: ...….. / ...….. / 20 ...…..

měsíčně: …….....……………….. Kč

nebo čtvrtletně: …….....……………….. Kč
Podpis: …...................………...............……….
(*Spojovací číslo SIPO najdete na platebním dokladu SIPO v okénku s číslem 2)

Barvínek

Když jsem byla malá, poslouchala jsem
Barvínek. Víte, co to znamená? Že tento
pořad se na Proglasu vysílá přes 20 let!
Za tu dobu toho takový pořad spoustu
zažije – k tomu nejdůležitějšímu patří
změny redaktorů, s nimiž se většinou trochu promění také to, co nakonec z rádia
v úterý v 16 hodin slyšíte. Před rokem
začala nová témata, reportáže a rozhovory
připravovat Alžběta Havlová. Na podzim
se k ní přidávají další (doufejme sympatické) tvůrčí síly: Kristýna Fuksová a já.
Společně přemýšlíme, co kluky a holky
zajímá, natáčíme v klidu u stolu, ale
i v cirkusu, v lese nebo u moře.
Právě na procházku lesem se nedávno
vypravila Kristýna Fuksová společně
s mladou myslivkyní Claudií Špičkovou.
„Lesnictví, příroda a myslivost mě chytly
okolo dvanáctého roku,“ popsala Claudia
a dodala, že myslivost se pro ni postupně
stala životním stylem: „Když otevřete
skříň a všechno je zelené a každý den jdete
do lesa – nemůžete to vynechat. I když
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jste nemocní, tak tam prostě jdete. Teď
v lese pracuju, takže to, co jsem chtěla,
se mi splnilo.“ A nás po tomto inspirativním rozhovoru s Claudií napadlo, že
bychom v novém roce chtěly připravit víc
Barvínků o různých povoláních. O takových, která sice známe, ale často vlastně
netušíme, co přesně se za nimi skrývá.
Pro všechny malé i velké posluchače
připravujeme například povídání s profesionálním hasičem nebo výlet na letiště.
To jenom tak na okraj, abyste věděli, na
čem zrovna pracujeme.
Aby někdo mohl natáčet pořad pro děti,
musí být dostatečně zvědavý. Zvídavé
otázky se snažíme klást téměř neustále,
a tak se stane, že nás napadají taky tyhle:
poslouchá někdo Barvínek? Zajímá naše
téma ještě někoho dalšího? A jsou mezi
posluchači vůbec nějaké děti? (Kolikrát
si říkám, že tenhle Bětčin nebo Kristýnin
díl teda rozhodně musím slyšet!) Má
rozhlas šanci zaujmout kluky a holky,
když je kolem tolik filmů, televizních
pohádek, videí? Co může nabídnout zvuk
bez obrazu?
Myslíme si, že dobrodružství
bez hranic! Pořad, který probouzí
představivost, vybízí k opuštění
obrazovek a naláká posluchače
k tomu, aby vyšli ven a sami zkoumali svět. Doufám, že se nám to
bude dařit a že tu Barvínek bude
i za dalších dvacet let, nebo klidně
za padesát – abych mohla svým
vnoučatům jednou doporučit:
tohle si poslechni, protože to stojí
za to.
Anežka Wiewiorková
wiewiorkova@proglas.cz

WMCE

Pod touto zkratkou se skrývá slovní spojení World Music Charts Europe.
Jedná se o renomovanou hitparádu
hudebních nahrávek z celého světa,
kterou měsíc co měsíc sestavují hudební
redaktoři ze 43 rozhlasových stanic z celé
Evropy. Od října 2019 k nim patří i Radio
Proglas.
Myšlenku propojit odborníky, které nezajímají
jen populární písně s texty
v angličtině, ale zajímají
se o pestrou hudební
scénu z celého světa,
napadla začátkem 90. let
Johannese
Theurera
z berlínského veřejnoprávního
rozhlasu. Jedním z cílů bylo dát
vodítko
vydavatelům
i hudebníkům, do kterých rádií v Evropě stojí za to posílat
nahrávky. Vznikl tak respektovaný
adresář předních evropských odborníků
na hudbu. A vznikla také služba, díky níž
mohou umělci a jejich vydavatelé posílat
CD hromadně do Německa. Odtud pak do
každého z členských rádií míří měsíčně
spousta zajímavé a aktuální hudby.
Panel WMCE sdružuje především
veřejnoprávní rádia. Proglas je jednou
z výjimek a naše členství je tedy zároveň
uznáním „veřejnoprávní“ kvality našich
hudebních pořadů. Díky členství v této
skupině nyní dostáváme novou hudbu
z celé Evropy (ale i z Afriky, karibské
oblasti a dalších oblastí), někdy i před
oficiálním datem vydání. A díky tomu
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můžeme připravovat i průřezové pořady
o novinkách z finské, africké, pobaltské
nebo romské hudební scény, na které jsme
od vás dostali spoustu pozitivních ohlasů.
Milan Tesař
tesar@proglas.cz

Folklorní vysílání na vlnách Proglasu
pro vás v roce 2020 připravují Kateřina
Kovaříková (vedoucí redakce), Zdeněk
Vejvoda a Magdalena Múčková.
Přejeme příjemný poslech.
Kateřina Kovaříková
kovarikova@proglas.cz

Každé dva týdny vám v sobotu v 18.30 nabízíme
sedm písní. Z nich zvolíte tři, které se vám
nejvíce líbí, a pošlete je do dalšího kola.

Truhlík

Z webu Martina Holíka – rubrika Můj
Deníčku.
Jedu pozdě večer z Prahy natřískaným
autobusem do Košic. První zastávka až
v Brně. Co naděláš?
Nad tou vyklápěcí věcí, kam si položíš
knížku, ti postupně padá hlava. Také
ti klesá kapsička na šňůrce okolo krku,
kde máš doklady a peníze. Je památečná,
z Tanzánie mi ji dovezl Filda Breindl. Jezdec zipu na ní odešel nedávno do věčných
lovišť – důležitá poznámka.
Tak tu cestu nějak přetrpíš, před Brnem
se odmrákotováváš. Ej, doklady vyhřezlé
na oné plošince. Posbíráš, pečlivě zkontroluješ všechno okolo, řekneš si střelnou
„Holíku, Holíku, ti andělé strážní to s tebou nemaj fakt snadný“, obuješ si boty,
kterés` měl sundané, protože nechceš
skončit na hřbitově obutých, kdyby něco,
a vypotácíš se na brněnský vzduch.
Rozjezdy MHD až za půl hodiny, u
Grandu žádné taxi. U nádraží chytneš
mercedes. Pan Taxi je hovorný, porovnáváme stupně rozkopanosti Brna a Prahy,
končíme, že je to némlich to samý. Dokládá to situace pod farou, kde jedeme přes
zákaz vjezdu, který tam ráno ještě nebyl;
platíš a zdá se mi, že kapsička na krku je
přece jen dost hubená.

 www.proglas.cz
fb.com/proglas
@radioproglas

I martinholik.cz I

Doma první, co uděláš – pustíš kabelu
z ruky a jdeš kontrolovat, co na krku máš.
Máš průkazku diabetika, poživače Synjardy, kartičku Zavolej mi kněze, budu-li
vyhasínat, dále řidičák, kartu pojištěnce,
pár navštívenek, pár kablíků, dvacku na
kafe, platebku Komerčky. Dost dobrý.
Ach, ouvej: platebka Rajfajzenky chybí –
do pětikila v obchodě bez pinu, že...
Volat v jednu v noci flixbuscentrále?
Jdeš zároveň hledat číslo na blokaci karty. Cestou přes předsíň si všimneš divně
bílého vnitřku pravé boty. Můj ty světe,
svatý Antoníne! Vizitky! A platebka? Hm
Pak tě něco napadne: Zasuneš ruku hlouběji a – nebe na zemi! Platebka v ruce. Jak
jsem ji mohl necítit? No, necítil. Šťastné
to usínání.
Střih.
Další den večer, v Proglasu. Nejedeš
už domů? ptá se Honza. Jasně, svezu tě.
Nazouvám si pravou, kde byl v noci ten
poklad. Nazouvám si levou – co to? Ve
špičce cosi?! Občanský průkaz na jméno
Martin Holík.
Milý Deníčku, v pondělí jdu na matriku
a odtud na magistrát žádat o změnu jména
Martin Holík na: Martin Truhlík Holík.
Tak, můj Deníčku, tak!
Martin Truhlík Holík

Radio Proglas

Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 800

Kontakt do živého vysílání:
tel.: 543 217 242 I SMS: 775 132 132
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