
aneb 
Jak se věci někdy mají

Bude i v NEBI pro otce Martina ŽIVÉ studio?

Jovajova, ještě nekončím

Volala mi sestra představená, že jedna 
moje dlouholetá známá, stařičká řehol-
nice, která se za mne denně modlí po celý 
můj kněžský život, dohasíná. A ať se zasta-
vím, dokud je ještě naživu. Přijel jsem další 
den odpoledne. U lůžka stáli jako sudičky sedm-
desátiletí synovci a neteře; sestřička nemluvila, 
oči ale měla otevřené. Dali mi přednost, i přisedl 
jsem. Nevěda, zda vnímá, ale přesvědčen, že velmi 
často tomu tak je, zavzpomínal jsem na dobu, kdy 
jsme se poznali, tedy na začátky v právě navráce-
ném klášteře; na mše svaté, co bývaly v jediném 
dosud vráceném pokojíku. Byli jsme i se mnou 
čtyři a museli jsme stát za sebou, nikoli vedle sebe, 
vedle postele nebylo víc místa. Poděkoval jsem 
jí za opravdu životodárné duchovní doprovázení, 
požádal, aby mi zamluvila místo někde nedaleko 
nebeské brány, takhle trochu vpravo, že se později 
jistě nějak najdeme. Na čelo dávám křížek a vstá-
vám s tím, že se možná takto vidíme naposledy. 

bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2015

V otočce nad židlí zazní od postele 
jasný hlas: „Jovajova, copak to je? 
Co to slyším? Já ještě nekončím!“ 

Tomu říkám překvápko! Dosedl 
jsem zpátky a podotkl vesele, že 
takový pěkný slib velmi rád beru, 

a že se tedy opět brzy zastavím. 
Je ovšem možné, že v době čtení 

těchto řádek už leží na jedné židli za 
nebeskou bránou cedulka RESERVÉ otec Martin, 
Brno, možná nějaká igelitka k tomu, no, spíš obal 
od breviáře. To jako aby se ta cedulka neodfoukla 
a nesedl si tam někdo jiný. To by tak hrálo. 

Tak se vlastně chlubím bohatstvím, za které 
vůbec nemohu, totiž že mám celoživotní mod-
litební oporu. Prozradím, že je to oboustranné. 
Možná, že modlení „mojí“ sestřičky je důležitější 
než celé „moje“ ředitelování Proglasu, a kdo ví, 
jak to vlastně všechno je. 

Ale vřele doporučuji, milí čtenáři a milí 
budoucí, dá-li Bůh, rodičové: Pro děti vybírejte 
křestní kmotříčky mladé a modlivé, aby vašim 
dětem dlouho vydrželi a své svěřence podporo-
vali. Nejen zmrzlinou za vysvědčení, ale zejména 
právě tou modlitbou. Podobně doporučuji vybí-
rat kmotry biřmovací. Andělé strážní by taky 
nemuseli být extra staří, i když u nich na nějaké 
té miliardičce let nesejde. 

Ale to už je věc našeho Boha – Boha milosrden-
ství a lásky.

Jen aby v nebi uměli dobře francouzsky. Neměla 
ta cedulka radši být v latině? RESERVATUM patri 
Martino, Brno.

Mons. Martin Holík

zPRavodaJ PRoglasu 53

Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil 
nebe, nebesa nebes a všechen jejich 
zástup, zemi i vše, co je na ní, moře 
i vše, co je v nich. Ty sám to všechno 
zachováváš při životě a nebeské zástupy 
se ti klanějí.

Nehemjáš  9,6



Redaktoři studia Kristián – Pavel Smolek 
a Jana Beránková

šéfredaktor Pavel Mikšů

Anežka Jakubcová
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► V lednu jsme se rozloučili s naší kolegyní 
redaktorkou Hankou Sedlákovou, kterou více při-
táhl vystudovaný obor psychologie. Držíme jí 
palce, ať se jí v této oblasti daří a těšíme se na sly-
šenou ještě občas v pořadu Noční cukrárna. 

► Na přelomu ledna a února se v našem vysí-
lání začaly objevovat nové dívčí hlasy. Moderá-
torskou sestavu posílila jako externistka Anežka 
Jakubcová, která v Brně studuje český jazyk 
a literaturu v kombinaci s mezikulturní komuni-
kací. Shoda příjmení s naší někdejší moderátor-
kou Kateřinou Jakubcovou (nyní Rýznarovou) 

není náhodná – jsou to sestry. 
Do zpravodajské redakce 

nastoupila Lucie Při-
krylová, absolventka 
žurnalistiky a muzi-
kologie na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. 
Není to její první 

zkušenost s rozhla-
sem, protože krátce 
pracovala v ČRo 
Olomouc a je také 
dlouholetou soutě-
žící v našem Roz-

hlasovém městečku. 
Ve zpravodajských relacích můžeme slýchat také 
Janu Zelinovou, studentku učitelství pro střední 
školy a historických věd na Masarykově univer-
zitě a Hanku Holcovou, která u nás v zimních 
měsících působila na praxi v rámci svého studia 
žurnalistiky. 

► V první polovině roku se rozrostly rodiny 
tří našich kolegů: 9. února se narodil Ondřej, pátý 
potomek redaktora Luďka Strašáka, 8. dubna se 
moderátorce Marušce Machynkové Pokorné naro-
dil syn Vít a 25. dubna se redaktorce Kateřině 
Vitouchové narodil syn Martin. Dětem i rodičům 
vyprošujeme Boží požehnání!

► Na konci dubna se pracovníci Proglasu 
i s rodinnými příslušníky zúčastnili třídenní 
duchovní obnovy s P. Petrem Karasem, duchov-
ním správcem farnosti Dolní Bojanovice. Věříme, 
že se plody takto stráveného času promítnou i do 

ŽIVĚ z PrahyNovinky

naší práce pro vás. Stejně tak bylo přínosné i dvou-
denní pracovní setkání redaktorů pod brněnským 
hradem Veveří.

► A teď něco málo z blízké budoucnosti: 
v sobotu 27. června v 9.00 dopoledne přijme kněž-
ské svěcení náš bývalý kolega Zdeněk Drštka, 
v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla jej vysvětí 
biskup Vojtěch Cirkle. Primici bude náš někdejší 
náboženský redaktor slavit tentýž den na tomtéž 
místě v 17.30. 

► Co se týče letních měsíců, ve vysílání Pro-
glasu dojde k několika změnám. Pravidelně během 
prázdnin nevysíláme ranní zíváčky pro děti 
a Rozhlasové městečko – místo něj budete slýchat 
pozvánky na aktuální hudební festivaly. Taktéž 
nebudeme zařazovat Modlitbu rodin a relaci 
Vítejte, senioři!, v rámci Vstupenky na operu 
v sobotu večer zachytíte v našem programu operní 
a operetní árie. Během prázdnin nahradí kontaktní 
pořad Noční linka cyklus rozhovorů se sklada-
telem, muzikantem a pedagogem Jaroslavem 
Krčkem. Téma: Tradice a přítomnost duchovní 
hudby v naší zemi. 

► Od 7. září se můžete v našem vysílání setkat 
s dalším novým vzdělávacím seriálem, tentokrát jej 
připravuje Luděk Strašák a povídat si v něm bude 
s P. Janem Balíkem, ředitelem Sekce pro mládež 
ČBK. Jejich rozhovory se zaměří na téma církve 
jako společenství, živého organismu, v němž 
všechny složky musí spolupracovat a nikdo nemá 
být sám. Také o tom, jaké zkušenosti má se spo-
lečenstvím zvláště mladých lidí P. Jan Balík, se 
dozvíte v cyklu Církev jako společenství od 7. září 
vždy v pondělí v 16 hodin.

Terezie Breindlová

Novinky nejen z vysílání Věříme, že jste určitě nepřehlédli a nepřeslechli 
pořad Živě z Prahy. Vysíláme ho pro vás každý 
pátek dopoledne.

Začali jsme s ním na začátku září loňského roku 
a slyšet ho můžete vždy od 9.30. Hodinka vysílání 
je vyplněna jedním hlavním tématem, někdy 
doplněná reportážním vstupem a na závěr máme 
pro vás připravenou Pohlednici.  V uvádění pořadu 
se střídáme s Janou Beránkovou.

Snažíme se, aby témata jednotlivých pořadů byla 
nejen zajímavá, ale abychom sledovali i aktuální 
dění. Tak jste mohli  slyšet na den přesně 650 let 
od založení základního kamene pražské katedrály 
rozhovor k tomuto tématu nebo jsme připomněli 
80. výročí nejstaršího českého nakladatelství 
Vyšehrad. Prošli jsme tradiční vánoční výstavu 
v Betlémské kapli, kde byl odlit zvon Mistr Jan. 
Pozvali jsme vás na výstavu Benediktini v srdci 
Evropy 800–1300 a představili křesťanské 
gymnázium v Praze Hostivaři. 

Po prázdninové přestávce se na vás těšíme první 
pátek v září, opět v pořadu Živě z Prahy. 

Jana Beránková a Pavel Smolek

Od července do října se můžete připojit 
k naší hře založené na geocachingu. Pro 
koho není geocaching cizí slovo, může 

tento odstaveček přeskočit, pro ostatní nabízím 
stručné vysvětlení: V terénu je ukrytá schránka, 
která v sobě skrývá nějaký obsah. Vy znáte její 
souřadnice a popis místa, kde se nachází. Vaším 
úkolem je schránku objevit, zapsat datum a podpis 
a zase ji vrátit na původní místo. 

Na mnoha místech naší země, především 
v blízkosti zajímavých poutních míst, se objeví 
schránky Proglasu čtyř různých barev: červené, 
modré, zelené a žluté. Ve schránce najdete 
obrázek s textem, přičemž každá schránka má svůj 
originální obsah. Pokud se budete chtít zapojit do 
soutěže, je vaším úkolem najít schránky všech 
čtyř barev a poslat nám kartičky, které jste ve 
schránkách našli. To znamená, že každý soutěžící 
musí najít minimálně čtyři schránky s různými 
barvami. Kartičky zašlete do Proglasu se svým 
jménem a kontaktem. V dopisu můžete popsat třeba 
i zajímavé příhody spojené s hledáním schránek 
nebo s rodinným výletem, který jste na dané místo 
podnikli

Soutěž uzavíráme 31. října, do tohoto data 
je potřeba poslat kartičky na naši adresu, nebo je 
osobně odevzdat v některém z našich studií. Pokud 
se vám podaří najít více čtveřic barevných kartiček, 
můžete je poslat všechny, protože každá originální 
čtveřice půjde do slosování.

Informace o schránkách, jejich umístění a další 
údaje najdete na stránce putovani.proglas.cz.

Přejeme hezké prázdninové zážitky z návštěvy 
zajímavých míst naší země.

Luděk Strašák 

Putování s Proglasem
K 20. výročí vysílání Proglasu jsme připravili jednu 
rodinnou hru. Připojte se k nám a putujte na 
zajímavá místa naší vlasti. 
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Milan Tesař a Radek Habáň v roce 1997

► Dalo mi řadu setkání se zajímavými lidmi, se 
kterými bych se zřejmě nikdy nepotkal a vědomí 
smysluplné práce. 

► Starší syn byl už na světě, když jsem pro 
Proglas začal pracovat, mladší se teprve narodil. 
Rodiče odešli na věčnost a já stárnu. Už nevidím 
na blízko s brýlemi na dálku. Když jdu venčit psa, 
jsem schopný natáhnout se a upadnout na rovném 
chodníku. To by se mi před dvaceti lety nestalo. 
Ale jinak je vše jak bývalo. 

► Věřím, že naše vysílání je stále „předzpěvem 
evangelia“ a doufám, že má smysl nás poslouchat.

Milan Tesař, hudební redaktor, moderátor, 
autor pořadů: 

► Už jako dítě jsem toužil pracovat v rádiu 
a  nejvíc jsem si přál moderovat nějakou hitparádu. 
Můj koníček je mou prací a stále mě to baví. 

► Přestěhoval jsem se z vesnice do Brna, 
oženil se, obě děti mám na gymnáziu. Při práci 
v Proglasu jsem na univerzitě vystudoval 
žurnalistiku a historii. Píši o hudbě do různých 
časopisů, spolupracoval jsem s Českou televizí 
i s Českým rozhlasem, napsal knižní rozhovor 
s houslistou Janem Hrubým  a ze zdravotních 

důvodů se stal téměř vegetariánem. I to mě 
těší. 

► Nebojte se objevovat, 
i prostřednictvím Pro-
glasu, něco nového. 
Nebojte se hudby, 
kterou neznáte a která 
vám napoprvé nezní 
libozvučně. Nebojte se 

textů v cizích jazycích. Nebojte se náročnějších 
rozhovorů. Dopřejte si radost z poznání. 

Klára Beránková, redaktorka vážné 
a duchovní hudby, moderátorka, autorka pořadů, 
cellistka: 

► Zvládnutí práce na počítači, internetu, psaní 
článků na web, textů pro moderátory a podobně. 
Díky týdeníků Oktáva jsem se seznámila se 
spoustou zajímavých muzikantů, díky psaní textů 
k Hudební siestě a koncertům jsem nastudovala 
mnoho zajímavostí o skladatelích a jejich dílech, 
naučila se moderovat Noční linku… 

► Přibyl mi syn Kája a vnuk Vincík, mé tři 
dcery vylétly z hnízda. Zachutnaly mi olivy. 
Ostříhala jsem si dlouhé vlasy. 

► Děkuji za dlouhodobou přízeň a podporu. 
Slibuji, že budu dál vyhledávat krásné skladby 
a zajímavosti, které se k nim váží. Vážná hudba 
není jen vážná. Je v ní něha, pokoj, radost, 
a mnohdy i humor. A nepřejí se.

Otázky připravila a za odpovědi děkuje
Marie Blažková

pro několik služebně nejstarších kolegů: 

► Co ti dalo/vzalo dvacet let práce v Proglasu? 
► Co se za tu dobu změnilo ve tvém životě?
► Co vzkážeš našim milým posluchačům? 

Radek Habáň, autor pořadů, redaktor, 
moderátor, význačný jedlík špaget atd. 

► Splnil se mi můj velký sen.
► Je pro mě stále překvapivé slyšet, že mě 

jedna holčička (Michalka) oslovuje „taťko“! Mám 
manželku (Helenku), o které jsem před dvaceti 
lety jen snil. Byl jsem před rokem u moře, o kterém 
jsem také do té doby jen snil. Umřel mi jeden 
z nejbližších lidí na tomto světě (tatínek, František 
se jmenoval). Stal se ze mě kurátor výstav, režisér 
amatérských filmů, spisovatel a snědl jsem svou 
tisící porci špaget :). 

► Při moderování myslím jenom na vás.  

Dušan Baur, autor pořadů, písničkář, 
kouzelník, moderátor: 

► 20 let mi 
vzalo naivní 
víru a upevnilo 
vědomí toho, kde 
začala…

► Nemyslím, 
že by se za 
uplynulých 20 
let v mém životě 
změnilo něco, 
co by za dalších 
20 let bylo nějak 
podstatné . 

► Posluchačům 
bych vzkázal, že jediný způsob 
je být sám k sobě naprosto 
upřímný. Nemáme jinou 
cestu, jak vyjít ze sebe… 

Pavel Smolek, 
redaktor a zakladatel 
pražského studia Kris-
tián: 

Duchovní slovo

Uvědom si, odkud máš své bytí, odkud to, že 
dýcháš, že myslíš a chápeš, a co je nejdůleži-
tější, že poznáváš Boha, že doufáš v nebeské 
království, v rovné postavení s anděly, v mož-
nost patřit na Boží slávu – zatím sice jakoby 
v zrcadle a náznacích, pak ovšem v plnosti 
a jasu. Věz, že jsi dítětem Božím a spoludědi-
cem Kristovým, a mám-li se to opovážit říci, že 
jsi dokonce zbožštěl. Odkud máš tohle všechno? 
A od koho?

Nebo – abych mluvil o něčem menším a vidi-
telném – čí je to zásluha a čí je to dar, že můžeš 
hledět na krásu nebe, na východ i západ slunce, 
na putující měsíc a množství hvězd a na soulad 
a řád, který v tom všem vládne jako při hře na 
lyru?

Kdo ti dal déšť, úrodnou zemi, pokrm, umění, 
domov, zákony, stát, život v míru a civilizaci 
a rodinný život v lásce a přátelství? Odkud se ti 
dostalo toho, že si můžeš zvířata zkrotit, aby ti 
sloužila, i že jsou ti dána za pokrm?

Kdo tě ustanovil pánem a králem všeho, co 
je na zemi? 

Kdo věnoval to všechno – abych nepřipomí-
nal jednotlivosti – čím člověk vyniká nad ostatní 
živočichy? 

Není to Bůh?  A ten nyní za to od tebe žádá 
především a místo všeho ostatního, abys byl 
dobrý k lidem. Cožpak bychom se nemuseli 
stydět, jestliže jsme toho od něho tolik přijali 
a máme naději, že mnoho dalšího dostaneme, 
kdybychom mu nenabídli ani to jediné, totiž 
lásku k lidem? 

On se nestydí zvát se naším otcem, třebaže je 
Bůh a Pán, a my bychom se neznali ani k těm, 
kdo jsou s námi téhož rodu? 

vybrala Marie Blažková

Z promluv svatého biskupa 
Řehoře Naziánského

Tři otázky

Dušan Baur v roce 1999

Klára Beránková v roce 1999



Dominik kardinál Duka a jáhen Zdeněk Drštka
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Na letošním jubilejním 70. ročníku Mezinárod-
ního folklorního festivalu ve Strážnici nebude Pro-
glas chybět ani tentokrát. A naši posluchači mohou 
plnými doušky vychutnávat festivalovou atmo-
sféru od 24. do 28. června 2015. V živém vysí-
lání se s námi můžete ocitnout přímo uprostřed 
festivalového dění – nejen 
toho jubilejního „dospě-
lého“, ale také 33. ročníku 
Dětské Strážnice.  Oba fes-
tivaly nabídnou čtyři desítky 
pořadů včetně speciálního, 
který odráží fakt, že festi-
val kdysi vznikl jako jediný 
celostátní, československý. 
Na světě si strážnický fes-
tival vydobyl mimořádné 
postavení a uznání. Přede-
vším jsou ale slavnosti ve 
Strážnici místem setkávání 
se s přáteli. Všichni se těší, co uvidí a uslyší, s kým 
se po roce opět obejmou a čím některé pořady roz-
šíří jejich znalosti a povědomí o našich lidových 

tradicích. 
Místem setkání 

bude v srpnu 
i Kyjov. Po čty-
řech letech se zde 
koná Slovácký rok 
– nejvýznamnější 
národopisná slav-
nost, která přivádí 
do srdce Slovácka 
tisíce příznivců. 
A tisíce lidí přije-

dou o stejném víkendu také do Domažlic na Chod-
ské slavnosti s tradiční Svatovavřineckou poutí. 

Možná vás napadne, že Kyjov a Domažlice jsou 
města od sebe vzdálená přes 300 km.  Ano jsou, ale 
i na vlnách Proglasu vám atmosféru obou festivalů 
třetí srpnový víkend nabídneme! 

Kateřina Kovaříková

Jubilejní Strážnice 
letos vévodí folklorním festivalům

Letošní svatohostýnská pouť Proglasu a křes-
ťanských médií se vydařila náramně. Pán nám 
zřejmě coby dárek k jubileu poslal nádherné jarní 
počasí (někteří jsme si přivezli i spálená místa na 
různých částech těla) – a co víc bychom si mohli 
přát…? 

Velký dík patří 
především hlav-
nímu celebrantovi 
poutní mše svaté 
arcibiskupu praž-
skému Dominiku 
kardinálovi Dukovi, 
byli jsme velmi 
poctěni jeho pří-
tomností i návště-
vou jeho spolupra-
covníků. Poté jsme 
poobědvali již tra-

diční guláš „made 
in jídelna Bigy“ a následoval program na venkov-
ním pódiu, který zahájil folklorní soubor Děcka 
ze Skoronic. Ve 14.00 jsme si v podání usku-
pení s názvem Spojené farnosti připomněli velmi 
vydařený muzikál Tarsan, na němž se autorsky 
i muzikantsky podílel náš redaktor Luděk Stra-
šák. Program jsme zakončili společnou modlitbou 
Cesty světla, a netradičně také grilováním klo-
básek a pohoštěním pro naše posluchače a příz-
nivce, kterým také děkujeme za pěkná setkávání 
po celých dvacet let! Hana Svanovská

Pouť křesťanských médií
Ohlédnutí za poutí na Svatém Hostýně

Národní eucharistický kongres 2015
NEK 2015 ve farnostech diecezí 

Čech a Moravy

Hlavním dnem NEK 2015 bude 
sobota 17. října 2015,

v Brně na náměstí Svobody
v 10.30 hodin hlavní bohoslužba 

s následným eucharistickým průvodem 
a bohatou nabídkou doprovodných 

programů v centru Brna.

Web NEK 2015:
http://www.nek2015.cz/

Filip Breindl s ředitelem slovenského Rádia Lumen 
P. Jurajem Spuchľákem

Zástupci křesťanských médií na Svatém Hostýně, zleva:
Pavel Mikšů, Helena Horáková, P. Juraj Spuchľák, Zuzana 
Sakáčová, Mons. Martin Holík, pan kardinál Dominik 
Duka, Filip Breindl, Marek Chvátal, Jitka Navrátilová, 
br. Bohdan Heczko, Tomáš Kiml, P. Pavel Zahradníček, 
Daniel Dehner, Tereza Demlová a Jiří Macháně  
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Programové schéma platí od 1. června 2015. Přehled pořadů najdete také na www.proglas.cz; zde si můžete zaregistrovat 
odběr elektronického newsletteru s programem na 10 dní dopředu. Aktuální přehled pořadů zasíláme zdarma na objednávku 
e-mailem: redakce@proglas.cz. Program Proglasu i televize NOE vychází také v příloze Televize – Rozhlas Katolického týdeníku.

00.05	 po	–	Kafemlýnek(R)
	 út	–	Křesťan	a	svět	(R)	
	 st	–	Oktáva	(R)
	 čt	–	Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)		 	
	 pá	–	Všimli	jsme	si	(R)
00.30	 út	–	Noční	bdění	s	folkem
	 st	–	Noční	bdění	s	jazzem	a	blues
	 čt	–	Noční	bdění	s	etnickou	hudbou
01.00	 Komorní	hudba
02.00	 po	–	Z	regionálních	studií	(R)	
	 út	–	Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
	 st	–	CČSH/ECAV/Studio	Brno	(R)
	 čt	–	Kukadlo	(R)
	 pá	–	Šmrnc	(R)
02.30	 Písně
03.00	 po	–	Slyšte,	lidé!	(R)
	 út	–	Jak	se	vám	líbí	(R)
	 st	–	Folklorní	okénko	(R)		 	
	 čt	–	Hrajte,	kapely!	(R)
	 pá	–	Jak	se	vám	líbí	(R)
04.00	 Písničky	před	svítáním
04.45	 Jitro	s	dechovkou
05.00	 Hudebně-zpravodajský	magazín	
05.27	 Myšlenka	na	den
05.30	 Hudebně-zpravodajský	magazín	
05.50	 Očekávané	události
06.00	 Evangelium
06.05 Ranní chvály
06.20	 Duchovní	slovo
06.25	 Hudebně-zpravodajský	magazín
06.45	 Ranní	zíváček
07.00	 Zprávy	ČRo	2
07.15	 Putování	po	krajích
07.45	 Třikrát	z	Proglasu
08.00	 Zprávy	ČRo	2
08.05	 Hudebně-zpravodajský	magazín
08.45	 Radio	Vatikán	(záznam	včerejšího	vysílání)
09.00	 Vážná	hudba
09.15	 Vysílá	TWR
09.30	 po	–	Pořady	z	regionů	(R)
	 út	–	Kafemlýnek
	 st	–	Vítejte,	senioři!
	 čt	–	Mezi	slovy	(R)
	 pá	–	Živě	z	Prahy
10.00	 po	–	Komentář	týdne	(R)
10.15	 po	–	Knihovnička	Proglasu	(R)
10.30	 Vonička	lidových	písní/dechovka
11.00	 Zprávy	Proglasu
11.05	 Čtení	na	pokračování
11.30	 Písničky	před	polednem
11.57	 Myšlenka	na	den	(R)

12.00 Polední modlitba
12.05	 Hudební	siesta
13.00	 Zprávy	Proglasu
13.05	 Písničky
13.50	 Dnešek	v	kalendáři
14.00	 Pozvánky
14.30	 Třikrát	z	Proglasu
15.00	 Zprávy	Proglasu
15.05	 Písničky
	 (1.	pá	v	měsíci	a	st	+	pá	v	postu	
	 křížová	cesta)
15.40	 Kukadlo	(po)
16.00	 po	–	Duchovní	vzdělávací	pořad
										 út	–	Barvínek
										 st	–	Rozhlasové	městečko
	 čt	–	CČSH/ECAV/Studio	Brno	(R)
	 pá	–	Všimli	jsme	si
16.30	 po	–	Pořady	z	regionů	(R)
16.55	 po	–	Hitparáda	Kolem	se	toč!	(R)
	 út	–	Slyšte,	lidé!	(R)
	 st	–	Folklorní	okénko
	 čt	–	Hrajte,	kapely!
	 pá	–	Oktáva	
17.25	 pá	–	A	capella/Jazzový	podvečer
17.55	 Myšlenka	na	den	(R)
18.00 po, st – Modlitba růžence
 út, čt, pá – Mše svatá
18.35	 Duchovní	hudba	
19.00	 Večerní	zíváček
19.15	 Jak	se	vám	líbí
20.00	 Zprávy	Proglasu
20.15	 Bible	v	liturgii
20.45	 Radio	Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.15	 Křesťanské	písně
21.30	 Čtení	na	pokračování	(R)
22.00	 po	–	CČSH/ECAV/Studio	Brno
	 út	–	Pořady	z	regionů
	 st	–	Šmrnc
	 čt	–	Pořady	z	regionů
	 pá	–	Dotýkání	světla
22.30	 po	–	Noční	linka
	 út, pá – Živý růženec
	 st	–	Noční	cukrárna
	 čt	–	Křesťan	a	svět	(R)
23.00	 út,	pá	–	Duchovní	hudba
	 čt	–	Písničky	k	usínání
23.50	 Duchovní	slovo
23.58 Simeonovo kantikum

▼ pondělí až pátek ▼

 Brno 107,5  l domažlice 99,0  l  České Budějovice 92,3   l Ještěd 97,9   l   

00.05	 Hitparáda	Kolem	se	toč	(předpremiéra)
01.05					Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
01.30	 Zrcadlo	týdne	(R)	+	Komentář	týdne	(R)
02.00	 Komorní	hudba
02.30	 Písničky
03.00	 Z	archivu	hudebních	pořadů	(R)
03.45	 Písničky	před	svítáním
05.00	 Varhanní	hudba
05.27	 Myšlenka	na	den
05.33	 Písničky	pro	sváteční	ráno
06.00	 Čteme	z	křesťanských	periodik	(R)
06.15					Křesťanské	písně
06.30					Evangelium
06.35    Ranní chvály 
06.50					Duchovní	slovo
07.00	 Radio	Vatikán	
	 (R,	česky	a	slovensky)
07.45	 TWR	–	Studna	slova
08.00	 Duchovní	hudba
09.00 Mše svatá
10.00	 Varhanní	hudba
10.30				Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
11.00	 Proglaso
11.57	 Myšlenka	na	den	(R)
12.00 Polední modlitba
12.06	 Hudební	siesta	
	 se	Střípkem	poezie
13.20	 Knihovnička	Proglasu
13.30	 Písničky	k	odpočinku
13.50	 Dnešek	v	kalendáři
14.00	 Nedělní	pohádka
14.30	 Blahopřání
16.00	 Zprávy	ČRo	2
16.05	 Za	lidovou	písničkou
16.25	 Písničky	z	archivu
17.00	 Křesťan	a	svět
17.30	 Dotýkání	světla	(R)
17.55	 Myšlenka	na	den	(R)
18.00 Modlitba rodin
18.30	 Večerní	zíváček
19.00	 Hitparáda	Kolem	se	toč!
20.15	 Radio	Vatikán
20.30	 Koncert	duchovní/vážné	hudby
22.05 Večerní chvály
22.20	 Písničky	k	usínání
23.00	 Komorní	hudba
23.50	 Duchovní	slovo
23.58 Simeonovo kantikum

00.05				Jazz/blues
01.00			Vítejte,	senioři!	(R)
02.00				Komorní	hudba
03.00				Z	archivu	slovesných	pořadů	(R)
03.50				Písničky	před	svítáním
05.00				Hudebně-zpravodajský	magazín
05.27				Myšlenka	na	den
05.30				Písničky	pro	sobotní	ráno
06.15				Křesťanské	písně
06.30				Evangelium
06.35   Ranní chvály 
06.50				Duchovní	slovo
07.00				Radio	Vatikán	
													(záznam	včerejšího	vysílání)
07.30				Komentář	týdne	(předpremiéra)
08.00				TWR	–	Na	sobotní	frekvenci	Proglasu
09.00				Pozvánky
09.30			Barvínek	(R)
10.30				Vonička	pro	milovníky	dechovky
11.00				Zprávy	Proglasu
11.05				Všimli	jsme	si	(R)
11.57			Myšlenka	na	den	(R)
12.00    Polední modlitba
12.05				Hudební	siesta	
													se	Střípkem	poezie
13.30				Písničky	k	odpočinku
13.50				Dnešek	v	kalendáři
14.00			Písničky	k	odpočinku
15.00				Jak	se	vám	líbí	(R)
16.00				Zprávy	Proglasu
16.05				Čteme	z	křesťanských	periodik
16.30				Hudební	listování
17.00				Duchovní	vzdělávací	pořad	(R)
17.30				Písničky	pro	příjemný	podvečer
17.55				Myšlenka	na	den	(R)
18.00				Zprávy	Proglasu,	Zrcadlo	týdne
18.20			Komentář	týdne
18.30				Vonička	lidových	písní
19.00				Večerní	zíváček
19.15			Slyšte,	lidé!
20.15				Radio	Vatikán
20.30				Modlitba	růžence
21.05   Večerní chvály
21.20				Vstupenka	na	operu/operetu
22.10				Mezi	slovy
23.05			Písničky	k	usínání
23.50			Duchovní	slovo
23.58    Simeonovo kantikum

▼ sobota ▼ ▼ neděle ▼

Nové Hrady 107,5   l Písek 89,5  l Praděd 93,3  l Příbram 96,0  l sv. Hostýn 90,6 

valašské Klobouky 104,2  l znojmo 107,2  l Žďár nad sázavou 104,0 

dvB-T vysílání téměř na celém území ČR. daB v Praze, Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, 
Jablonci nad Nisou, na Ostravsku, v Královehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji.

dvB-s ze satelitu Astra 3B: celá ČR a Evropa; kabelové sítě; živě na internetu: www.proglas.cz.

Tábor 88,7  l Třebíč 96,4  l uherský Brod 105,7  l velké Meziříčí 100,6  l

(R) značí opakování (reprízu) pořadu.



konviktu a bohoslovci, slyšet můžete hlasy sester 
františkánek či bratří kapucínů. Chcete-li se přidat 
a posloužit takto posluchačům Proglasu, ozvěte 
se, rádi vás zaškolíme.

A ještě nám dovolte jednu připomínku. Naše 
studio sídlí už 14 let v areálu kapucínského kláš-
tera v Olomouci. Bratři kapucíni se za tu dobu 
stali jednak našimi blízkými přáteli, a také nás 
velice podporují. Jsme zde totiž po celou dobu 
zdarma, čímž kapucíni významně přispívají na 
vysílání Radia Proglas, jak ostatně činíte i vy. A za 
to vám všem velice děkujeme.

Radka Rozkovcová, Marek Chvátal 
a Jarda Topinka

STUDIO RADIM
Blažejské náměstí č. 4, 779 00 Olomouc

telefon: 511 118 895
e-mail: radim@proglas.cz
proglas.cz/studio-radim

Ve studiu Radim každoročně vznikne alespoň 
jeden vzdělávací cyklus. Už jsme se věnovali 
třeba katechetice, liturgii svátostí, a také odkazu 
svatých Cyrila a Metoděje nebo politické filosofii. 
Letos, v roce zasvěceného života, jsme vytvořili 
s teoložkou Mgr. Lucií Cincialovou, Th.D. vzdě-
lávací cyklus o teologii zasvěceného života podle 
adhortace Vita consecrata papeže sv. Jana Pavla II.  
Na příští rok chceme zpracovat mimo jiné proble-
matiku islámu včetně základních pojmů, které 
se na toto náboženství vážou. V adventní době, 
o Vánocích, v postní době a také o Velikonocích 
vás v Dotýkání světla provázel redaktor Marek 
Chvátal rozhovory s teology na různá témata 
z oblasti spirituality. Tematicky se zaměřoval 
na otázku Božího povolání a následování Ježíše 
Krista. Celé téma uzavřelo povídání o životě 
dnešních zasvěcených osob, které uslyšely Boží 
povolání a rozhodly se duší i tělem následovat 
Ježíše. Takovouto nabídku tematických sváteč-
ních zamyšlení můžete očekávat i v následujícím 
liturgickém roce.

Na každé první úterý v měsíci pro vás připravu-
jeme reportáže, za kterými se vydáváme zejména 
po arcidiecézi olomoucké. Ale občas její hranice 
překročíme. To abychom třeba představili osud 
v 50. letech nespravedlivě odsouzeného P. Jaro-
míra Pořízka, který tehdy spravoval farnost v Dol-
ních Bojanovicích. V rámci arcidiecéze jste se 
s námi mohli vydat například do Staré Vsi anebo 
o Velikonocích mezi řeckokatolíky z Olomouce. 
Ale abychom jen nevzpomínali, na podzim už 

připravujeme další „U:“. Podíváme se 
k Vřesové Studánce se sochařem Otmarem 
Olivou. Společně s dalšími umělci se zasa-
dil o vznik nového spolku, jehož cílem je 
obnovit poutní místo ve Vřesové Studánce. 
Jestli máte sami nějaký tip, kam bychom se 
měli s mikrofonem určitě vypravit, napište 
nám na radim@proglas.cz nebo klasickou 
poštou. Budeme rádi.

Živě vysíláme každé úterý od 21.05 
modlitbu večerních chval. Poslední čtvrtky 
v měsíci vstupujeme do vysílání nešporami 
ve slovenštině. Přicházejí k nám zejména 
společenství vysokoškoláků a mladých 
z Olomouce, také studenti Teologického | p
ro
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Olomoucké studio Radim Oktáva
Roman Válek představuje hosty Ani ve dvacátém roce vysílání Proglasu nepře-

stávám žasnout, kolik zajímavé a především nové 
hudby vzniká. 

Jako porotce jsem se v dubnu zúčastnil tří 
oblastních kol festivalu Porta – na ranči Rovná 
u Uherského Hradiště kola chřibsko-karpatského 
a v Brně kol brněnského a jihomoravského, která 
se obě vyznačovala vysokou kvalitou a žánrovou 
pestrostí. Na pódiu se střídali písničkáři klasic-
kého střihu s tvůrci, kteří si na pódiu vytvářeli hla-
sové smyčky, které následně zapracovali do pro-
bíhající skladby. Zněly spirituály, folkrock, velmi 
dobré blues s poetickými texty i úprava písně 
islandské zpěvačky Björk, hraná na ukulele. Vedle 
kytar nebo fléten se na pódiu objevily cajóny (bicí 
nástroj ve tvaru dřevěné bedny), marimba a v jiho-
moravském kole nakonec zvítězilo instrumen-

tální duo KoraJungleJazz ve složení akus-
tická kytara a kora (západoafrický strunný 
nástroj). 

Tato pestrost neznamená, že by z Porty 
mizela česká písnička, která se dá zpívat 
u táboráku. Věřím, že ve finále v Řevnicích 
se na konci června objeví dost tradičních 
kapel. Je ale dobře, že na festival mají pří-
stup i hledači, kteří se snaží folkovou scénu 
oživit a přitom ji svou tvorbou nepopírají. 
„Víte proč si myslím, že na Portu patříme? 
Protože je to soutěž, kde je brán v potaz 
obsah, text, sdělení,“ řekl mi Štěpán Hulc 
ze skupiny Nebeztebe, která letos uspěla 
v autorské i interpretační soutěži v brněn-
ském kole a která má ke klasickému folku 
hodně daleko. 

A protože kapel a písničkářů, kterým jde 
o „obsah, text, sdělení“, hrálo v Brně na Portě 
opravdu hodně, mohu slíbit, že v létě a na podzim 
se s řadou z nich setkáte v našem pořadu Jak se 
vám líbí. 

Milan Tesař
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Stále živá Porta 

V roce 2013 jsme vám 
v rámci hudebního týdeníku 

Oktáva v cyklu Bacha 
na Mozarta představili 
pana dirigenta Romana 
Válka. Po dvou letech se 
Roman Válek do našeho 

vysílání vrací, aby před-
stavil některé mladé české 

špičkové interprety zabývající 
se barokní hudbou. Do prvního pořadu 12. čer-
vence si pozve basbarytonistu Jiřího Miroslava 
Procházku, 14. srpna nás zavede do Holešova na 
Letní školu barokní hudby, 4. srpna uslyšíte roz-
hovor s mladou nadějnou sopranistkou Lenkou 
Ďuricovou Cafourkovou, 13. listopadu to bude 
sólista Vídeňské opery Adam Plachetka a 18. pro-
since by to měl být houslista Pavel Šporcl. 

   A ještě bych vás velmi ráda pozvala ke 
sledování dvou červencových Oktáv a sice 
10. 7. a 17. 7. 2015, kdy muzikoložka Mgr. 
Jana Slimáčková Michálková Ph.D. podrob-
něji představí varhanní dílo J. S. Bacha, 
jehož 330. výročí  narození jsme si připo-
mněli 31. března 2015. 

Týdeník Oktáva vysí-
láme každý pátek od 

16.55, reprízu nala-
díte o úterně–stře-
deční půlnoci.

Klára 
Beránková | h
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Studia Proglasu

 Hedvika 
Ostrava: hedvika@proglas.cz

 Hroznata 
Plzeň: hroznata@proglas.cz

 Jan Neumann 
České Budějovic: jan@proglas.cz

 Kristián 
Praha: kristian@proglas.cz

 Radim 
Olomouc: radim@proglas.cz

 Štěpán 
Litoměřice: stepan@proglas.cz

 Vojtěch 
Hradec Králové: vojtech@proglas.cz



05.15 Budíček!! Vstávám, moc se 
mi nechce ☺.
05.35 Třu si unavené oči, 
nastupuju do tramvaje. Jedu 
do města na mši svatou, která 
začíná v 6.00. Jedno z mých 
postních předsevzetí, které se mi 
zalíbilo natolik, že je realizuju i v době 
nepostní. 
06.00 Začíná mše svatá. Moje obavy, že si mě 
ministrant vyčíhne, abych něco četla, se ukážou 
jako liché, dnes je neobvykle v kostele dost dalších 
lidí. 
06.40 Kupuju v pekárně čerstvý chléb. Pekařka 
je čilá, rozhodně víc než já, a vypráví mi něco 
o kvásku. 
06.45 Uffff! To mám štěstí. Jak přemýšlím nad 
kváskem, málem mě na ulici přejede tramvaj. Včas 
ale stihnu uskočit. 
07.05 Doma si vařím kávu a snídám. Chleba 
krásně křupe☺!
08.00 Jsem vytržena z popíjení kávy probouzejícím 
se manželem a napadá mě, že bych mohla 
našpendlit nové závěsy do obýváku. 
09.00 Ještě zalít kytky před odchodem do práce. 
Opatrně promnu v prstech útlounké rostlinky 
rajčat a meduňky. Voní! 
09.30 Odcházím do práce. Pěšky. Čeká mě moje 
každodenní cca pětikilometrová procházka. 
Dneska je hezky, tak cesta příjemně ubíhá. 
10.30 Je hodně hezky! Dokonce i na zmrzlinu, 
které prostě neodolám. Jeden kopeček oříškové ☺. 
11.00 Jsem v práci, zapínám počítač a vařím si čaj. 
13.00 Polední pauza. Obědvám vlastnoručně 
upečené pohankové placičky. Budete se divit, ale 
jsou výborné! 
13.30 Plním jednu z méně příjemných povinností. 
Píšu si text pro videoupoutávky do televize Noe. 
To psaní ještě jde, ale natáčení samotné tedy určitě 
nemůžu označit za procházku růžovou zahradou. 
S kamerou a několika lampami, co mi svítí do 
obličeje, rozhodně nesouzním. 
14.00–16.00 Píšu, poslouchám, píšu, stříhám 
(zvuk). Prostě moje téměř každodenní činnost.

17.15 Balím se a odcházím z práce. Dneska 
jdu o něco dřív. Jdu totiž do kina! 
18.00 Sedím v kině. Sama. Tedy se spoustou 
dalších lidí, ale ty neznám ☺. Nemyslete 
si prosím, že je to smutné! Rozhodně 

není. Velmi ráda chodím do kina sama, 
především na „těžké“ filmy, protože je 
můžu po skončení sama v tichu dlouho 
vstřebávat a přemýšlet nad nimi. 
21.00 Napouštím si doma horkou vanu 

a uvažuju, jestli půjdu spát hned nebo si 
ještě přečtu kapitolu z knížky. 

21.30 Dilema vyřeší moje sestra, telefonát 
s ní zabírá asi třičtvrtě hodinu ☺ smějeme se, 
vyprávíme si nejnovější zážitky, a tak vůbec 
nepostřehnu příchod mého drahého chotě, 
který chvíli setrvá na gauči vedle mě, marně 
čekaje na konec telefonátu.  
22.30 Kapitola z knížky přece jen bude, oči 
se mi ještě nezavírají.  
22.45 Situace se dramaticky mění. Oči 
se zavírají a já se, plná dojmů z filmu 
a rozhovoru se sestrou, tak úplně nedokážu 
soustředit na problémy komisaře Maigreta. 
Jdu spát. 

Terezka

06.00 Je příjemné slyšet písničku ze 
seriálu Kgotboda Namja. Mám ji 
nastavenou jako buzení. A to je 
nepříjemné. 
07.57 Jedu vlakem do Brna. Čtu časopis 
Cinema. Zaujal mě článek o korejském 

filmu Soosanghan Geunyeo. Je o 74leté 
vdově, která zázračně omládne po návštěvě 

fotoateliéru, kde si zkoušela jedny pěkné šaty. 
08.50 Nakupuju věneček pro Michalku (dcera) – 
za dva týdny jde k prvnímu svatému příjímání. 
09.08 Sehnal jsem také trofej ve tvaru „kadibudky“ 
pro největšího průšviháře roku (cenu, kterou 
každoročně udělujeme v Proglasu). Paní ji brala 
z výlohy; byla poslední! 
10.00 Jsem v práci, vybaluju nákup a dělám si 
pomerančovou šťávu. 
10.15 Popisuju a lepím čísla na nová CD, chystám 
pořad Blahopřání. 
12.00 Vedu polední modlitbu. Dnes zdravíme do 
míst s opravdu zvláštními názvy: Chrtníč, Zbůch 
a Přišimasy.  
12.05 V kapli začíná mše svatá. Slouží ji P. Petr 
Chovanec. Je nás jenom pět. Nezpíváme a to mi 
vyhovuje ☺. 
13.00 Oběd: mleté maso, bramborová kaše, okurek 
a navrch cibule. Jdu si čistit zuby, abych svým 
dechem neoblažoval všechny v rádiu. 
13.30 Volám sestře. Řeč se během chvilky stáčí 
k našemu milovanému tématu: korejské seriály 
(z Jižní Koreje). Ona vášnivě mluví o Siti Hyunteo 
(hraje tam její miláček Lee Min Ho) a já o Heelreo 
(nehraje tam žádný můj miláček). To se ovšem 
změní dnes v 19.55 ☺. 
13.35 Jdu si udělat pomerančovou šťávu. 
14.00 Natáčím s Mišákem sportovní pozvánku, 
chystám kino, školku, jeskyň a krmelec do 
dnešního Městečka. 
15.15 Jdu si udělat kafe v přístroji, který vypadá 
jako zmenšenina leteckého motoru. Při výrobě 
vydává i podobné zvuky. 
15.25 Zalívám Gordona a jeho kamarády (moje 
kytka v pruhovaném květináči a další kytky v naší 
kanceláři). 

První	 se	 k	 nám	 dovolala	 Anežka,	 která	
jde	 do	 krejčovství.	 Ptáme	 se	 jí	 například,	
jestli	má	radši	auta,	nebo	motorky,	nebo	jestli	
fandí	Třinci	 či	 Litvínovu?	Dostane	 otázku	 na	
míru:	Co by použila na nabroušení motorové 
pily?	(*)	Maruška,	druhá	volající,	jde	do	potra-
vin,	 a	má za úkol 
vyjmenovat ingre-
dience k výrobě 
Huhu koktejlu.	
(**)	 Třetí	 Evě	
odvaha	 rozhodně	
nechybí,	 jde	 do	
jícnu	sopky.	Téma	
je	zahrádka.	Další	
je	 Tomáš,	 který	
volí	 přehradu,	má	
vylovit	 brambůrky.	
Našel	 chipsy	

19.00 Hodinu odpočívám. Dívám se na 5. díl 
Heelreo. Na začátku tajemný noční kurýr zmlátí 
naráz dvacet mafiánů a zachraňuje tak hlavní 
hrdinku Chae Young Shin. Díl končí v tom 
nejnapínavějším momentu, když Chae Young 
Shin pro změnu zachraňuje kurýra, aniž by 
o tom věděla. Jeho úsměv na tváři patří 
k těm nejlepším momentům, které jsem 
kdy na televizní obrazovce viděl ☺. 
20.00 Večeře: smažená ryba blíže 
neidentifikovatelného druhu a bram-
borový salát. 
20.15 Telefonuju si s Helenkou (manželka) 
a Michalkou. Od Michalky se dozvídám, že má 
na večeři rohlík s párkem sypaný mákem a jestli 
vím, že se z nezralých makovic dělá droga? Já na 
to, že má nějak moc znalostí. A ona na to, že toho ví 
opravdu hodně, a že za chvilku bude mít asi kvalitu 
mozku 210. Myslí tím IQ ☺. Přiznám se, že je mně 
právě teď po holkách smutno. 
20.30 Začínám psát hitparádu Kolem se toč. 
23.00 Hitparáda na 80 % napsána. 
23.05 Dívám se na 6. díl Heelreo. Chae Young Shin 
se přiznává, že se zamilovala do nočního kurýra. 
Och, jaké překvapení☺!
00:05 Dobrou noc, všechny blechy na pomoc, kopu 
švábů do rukávu, u ucha pár komárů a netopýra pod 
hlavu. 

Habža

24 hodin s Terezkou
Typický den Terezky Breindlové

24 hodin s Habžou
Typický den Radka Habáně

16.00 Rozhlasové městečko  16.00 Rozhlasové městečko  

s	 příchutí	 cibulka	 sýr	 ☺. František	 jde	 do	
školy	na	hodinu	angličtiny.	Má	přeložit	slova:	
mléko, maso, čokoláda a zmrzlina.	 (***)	 Prý	
má	 nejradši	 poslední	 dvě	 zmiňované.	 Věřili	
byste	tomu?	Zdíši	se	ptáme	na	povídku	Muž, 
který sázel stromy.	Její	vědomosti	jsou	exce-

lentní.	Radíme	jí,	aby	
si	 založila	 stránku	
zdisa.com.	 Volá	 také	
Karel	 a	 Rihannu	
věnuje	 Terezčině	
sestře.	 Atmosféra	 je	
báječná	☺.

(Správné odpovědi: 
* pilník ** 1dl rumu, 
1dl žloutku, kvasnice, 
mentol, kajenský pepř, 
kyselina mravenčí *** 
milk, meat, chocolate, 
icecream).

městečko Rozhlasové

543 217 242
telefon	do	Městečka	
každou	středu	16.00–16.55
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Ekonomika 

Do kalendáře na rok 2016 texty při-
pravil a vybral P. Mgr. Martin Karel 
Satoria, OCSO, farář farnosti v Dobříši. 
Kalendář zakoupíte v e-shopu, osobně 
u nás v rádiu (cena 50,- Kč pro členy 
Klubu) nebo si o něj můžete napsat: 
Nakladatelství Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno

Kalendář 2016

www.proglas.cz/e-shop

Nová CD v e-shopu Proglasu
Nové vzdělávací cykly Proglasu na CD v MP3:
► Česká katolická teologie 1850–1950 
autor: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

► Spirituální teologie                             
autor: ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th. D.

CD za 100 Kč, 
pro členy Klubu přátel Radia Proglas za 80 Kč. 
K objednání v e-shopu na www.proglas.cz nebo na adrese: Radio Proglas, Barvičova 85, 602 00 Brno,
možný i osobní odběr na stejné adrese v Brně nebo v Praze ve studiu Kristián, Thákurova 3, Praha.

Díky	VÁM	vysíláme	bez	reklam	–	přispět	můžete	i	vy.	Nadační	fond	Radia	Proglas

4200043003/5500 – Děkujeme!
Jako	variabilní	symbol	uveďte	své	členské	číslo	Klubu	přátel	Radia	Proglas	nebo	své	rodné	číslo.

Darované	příspěvky	jsou	odpočítatelné	od	daňového	základu.

Finanční stav – bankovní účty – SIPO

Zdravím členy Klubu přátel Radia Proglas, ale 
hlavně všechny přispěvatele a podporovatele 
Proglasu.

Děkuji všem posluchačům, kteří nás pravidelně 
podporují. Díky vám a všem ostatním podporo-
vatelům máme dosavadní příjmy za jednotlivé 
měsíce srovnatelné s rokem loňským. První kvar-
tál roku byl dokonce o třistatisíc příznivější, přesto 
se už více než rok pohybujeme jen v záporných 
číslech.

Situace se mění výrazně vždy kolem 
10. a 20. dne v měsíci (výplaty a odvody z mezd). 
Tyto výkyvy jsou nejlépe vidět na grafech, které 
naleznete na našem webu v sekci Příjmy a výdaje 
2015. Dále v průběhu měsíce platíme hlavně fak-
tury našich dodavatelů.

Od loňska máme nové účty u Raiffeisenbank:
- pro Nadační fond:  4200043003/5500
- pro Radio Proglas: 4200042422/5500
Vklady v hotovosti na všech pobočkách 

banky Raiffeisenbank jsou ZDARMA po 
celé republice.

Když např. posíláte hromadný dar, 
můžete ho vložit u vás na pobočce přímo 
na pokladně (VS  uvádějte vaše členské 
číslo) a rozpis hromadného daru nám zašlete 
poštou nabo mailem na adresu: klub@pro-
glas.cz.

Všechny dosavadní účty zůstávají nadále 
v platnosti. Účet měníme podle vstřícnosti 
banky k našemu proměnnému stavu účtu.

K platbám SIPO, přes které přispíváte 
od září 2014, si k dnešnímu dni zaregistro-
valo 251 dárců – přispívají hlavně měsíčně 
a někteří čtvrtletně (25 dárců).

Děkujeme všem za každý, třeba i malý 
pravidelný dar.

Honza Janoška

přátel Radia Proglas

Přátelé Radia Proglas jsou opravdu živým 
společenstvím. Jasným důkazem je již téměř 20 let 
vysílání této křesťanské stanice z podpory a darů 
příznivců. Stále se radujeme z přicházejících 
přihlášek do Klubu přátel. 

Od roku 2012 je více členů Klubu, kteří odejdou 
do nebeského domova, než těch, kteří se nově při-
hlásí. Do konce dubna tohoto roku se přihlásilo 
127 nových členů… Váš stálý zájem o rozšíření 
členské základny je pozitivní. V případě, že ještě 
nejste členy Klubu, můžete se přihlásit přes naše 
webové stránky http://web.proglas.cz/prihlaska/. 
Pokud dáváte přednost papírové přihlášce, rádi 
vám ji zašleme.

Během vašich dovolených a prázdninových cest 
se můžeme potkávat i mimo prostory rádia. Na 

straně 15 uvádíme seznam míst, kde v prů-
běhu dalších měsíců budeme živě vysílat 
z našeho studia. Přijeďte a přijďte k mikro-
fonu nebo k našemu stánku. Těšíme se na 
vás a na vysílání s vámi. 

Ať jsou vaše a naše další dny plné hezkých 
setkání a sluníčka, nových zážitků a zajíma-
vých poznávání, cestování s pohodou a bez 
nehody, pevných bot a lesů plných malin 
a hub, knih, které povzbudí a pohladí na 
duši, duchovního načerpání a odpočinku…

Hezké letní dny vám přeje
Jana Juránková

Klub
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Pozvánky na prázdninová setkání s Proglasem
Na závěr si dovolíme ještě pozvání na akce, 

jejichž je Proglas mediálním partnerem. Na těchto 
akcích se můžete s proglasáky setkat osobně.

Na období letních měsíců připravujeme řadu 
přímých přenosů, ŽIVÝCH studií a stánků z nej-
různějších míst. Těšíme se na vás například na 
MFF Strážnice ve dnech 27. a 28. června, o týden 
později na poutním místě Velehrad a na Dnech 
lidí dobré vůle, na Katolické charismatické konfe-
renci v Brně (8.–12.7.) nebo na festivalu Folkové 
prázdniny v Náměšti nad Oslavou (25.7.–1.8.).

Přímý přenos mše svaté vám nabídneme v půli 
srpna z MFF Slovácký rok v Kyjově, vidět nás 
můžete také na každoroční srpnové Diecézní pouti 
rodin ve Žďáru nad Sázavou a folkovém festivalu 
Mohelnický dostavník.

Věříme, milí posluchači, že se na těchto místech 
osobně (nebo po rozhlasových vlnách) budeme 
potkávat.

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

FACEBOOK: 
| www.facebook.com/proglas | 

Web Proglasu: 
| www.proglas.cz | 

Mobilní aplikace 
| m.proglas.cz |

 pro Android  přes Obchod Play
ke stažení: Proglas

www.proglas.cz

Zpravodaj	Radia	Proglas	vydává	©	Proglas	s.	r.	o.	jako	bezplatný	informační	bulletin	pro	členy	Klubu přátel Radia Proglas.	
Toto	číslo	vyšlo	v	červnu	2015.	Redakční	rada:	Pavel	Mikšů,	Helena	Horáková,	Hana	Svanovská,	Jan	Janoška;	

fotografie:	Martin	Weisbauer,	Helena	Horáková.

Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

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

Kontakt – hlavní redakce

DOPLŇOVAČKA

1.	 Příjmení	autora	cyklu	Spirituální	teologie
2.	 Název	pořadu	........ z Prahy
3.	 Křestní	 jméno	 sólisty	 Vídeňské	 opery	 Pla-
chetky
4.	 Křestní	jméno	vnuka	Kláry	Beránkové
5.	 Nápis	na	cedulce,	 který	očekává	otec	Martin	
za	nebeskou	bránou
6.	 Jméno	zvonu	odlitého	v	Betlémské	kapli
7.	 Hudební	nástroj,	na	který	hráli	účastníci	Porty	
písničku	od	skupiny	Björk
8.	 Křestní	jméno	naší	nové	moderátorky
9.	 Křestní	jméno	otce	Karase,	který	vedl	duchovní	
obnovu	pro	Proglasáky
10.	Název	studánky,	o	které	bude	řeč	s	Otmarem	
Olivou	v	pořadu	„U“
11.	Začátek	 e-mailové	 adresy	 k	 naší	 geocachin-
gové	soutěži
12.	Folklorní	festival	v	Kyjově	.............. rok
13.	Co	 svítilo	 Terezce	 Breindlové	 do	 obličeje	 ve	
studiu	televize	NOE
14.	Časopis,	který	si	Radek	Habáň	četl	cestou	ve	
vlaku

Kontakt do živého vysílání
tel.:	543 217 242 – jen	ve	vyhrazených	časech

Jak jste četli tento zpravodaj?


