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Jsem dobrý zpovědník a nenosím nos nahoru
aneb
Jak je dobré občas býti zahanben.
Je krásné to moje Brno o Neděli
milosrdenství. Rozkvetlé, plné
kavárniček, zahrádek; a lidu všelikého a zvířeny všeliké. Kráčím už
nedaleko fary, po dlouhé, klidné
Heinrichově ulici u nás v Masarykově čtvrti. Procházím kolem
krásného domu stojícího uprostřed
zahrady; ozdobný umělecký plot, za
ním krásné záhony plné rozkvetlých
květů, pejsek, zpívající ptáčkové,
a na balkoně – považte – krásná
slečna. A ta slečna z výšky hledí na mne, který
si kráčím v super sportovním designu, s trackovými holemi, měřič trasy na prsou, a ta slečna
volá: Martine, no tak, Martine, neštěkej na pána!
Tak tohle musím ještě promyslet.
Výtečný Katolický týdeník jistě, milí čtenáři
a posluchači Proglasu, čtete, ale opáčko neuškodí. Vzpomenul jsem v něm nedávný skutečný
zážitek.
V kostele svaté Máří Magdaleny držíme trvalou zpovědní službu pro občany města Brna
a všechny, kdo do něj přijíždějí. Někdy beru jeden
devadesátiminutový oddíl, jindy i dva nebo tři po
sobě. Před Velikonocemi je každé zpovědníkovo
ucho cenné, to tam sedím hodně. To tak sedím
čtvrtou, pátou hodinu ve zpovědnici a pro záda
hledám polohu, která ještě zdánlivě tolik nebolí.
Jako správný muž mám po tu dobu starost o rotaci
zeměkoule a beru proto nenápadně pod parapetem mřížky do ruky mobil. Kolik SMS, vzkazů,
mailů, ech! Samozřejmě naslouchám. A slyším,
jak kajícník právě říká: … a jdu k vám, Otče, ke
zpovědi už po týdnu od poslední zpovědi; jednak
se mi zdá, že jsem něco zapomněl, a taky – víte
co? Když jsem se před tím týdnem zpovídal,
tak prosím ten kněz držel při mém vyznání vin

v ruce mobil a klapkal do něj.
Tak jistě chápete…
V tu chvíli se mi zazdálo,
že mám v ruce místo mobilu
žehličku. Od té doby jsem na
ty věci hodně, hodně opatrný. A prosím za odpuštění
všechny, kteří se přemáhají,
aby se nestyděli přijít do
jámy lvové, a přitom se nedočkají soustředěného naslouchání, a tedy ani patřičného
povzbuzení.
I ve vysílání Proglasu se
zcela zákonitě občas objeví něco, s čím posluchač nechce nebo nemůže souhlasit. Prakticky
jistě zazní tu a tam nesprávné nebo tendenční
tvrzení. Co je ale krásné: že v dalším vysílání
dalšími slovy jiného řečníka můžeme vzniklou
škodu „napravit“, a přitom se vlastně všichni,
tvůrci i posluchači, navzájem obohatit. Poskytujeme různé pohledy na skutečnost, a to přece
tolik potřebujeme.
Až se vám tedy stane, že byste rádi naštvaně
napsali do Proglasu: Ukončuji letitou podporu,
kterou jsem vám poskytoval jako člen Klubu
přátel „proto a proto“, promyslete, jestli už
opravdu nikdy v životě nebudete Proglas poslouchat. Jestli nebudete chybět v řadě všech, kteří
se na díle rádia v rukou křesťanů podílejí. Já
myslím, že byste chyběli. A že by to byla velká
škoda.
Tak hlavu vzhůru, ale ne moc, aby vás nezesměšnil nějaký pejsek jménem Martin, a zároveň
hlavu pokorně skloněnou, ale zase ne moc, to
abyste viděli na displej mobilu a neriskovali, že
vás zahanbí upřímný kajícník.
A mějte malé radosti, a mějte jich dost!
Mons. Martin Holík

studií Proglasu se také v červnu chystají na dvoudenní pracovní setkání u hradu Veveří.

Vítejte, milí posluchači
a přátelé, u krátkého
přehledu toho, co se v
Proglasu za uplynulého tři
čtvrtě roku událo a co nás čeká.
► V polovině září 2015 se narodila Sára Mikšů,
dcera našeho pana šéfredaktora. Bude mít velký
vzor a oporu ve svých starších brášcích Samuelovi a Damiánovi.

► Dubnové soboty v našem programu nabídly
volné pokračování diskusního cyklu „Bez obav?“,
který jsme započali loni na podzim s hlavním
tématem migrace a integrace cizinců v naší zemi.
Jarní pořady byly zaměřeny na sociální začleňování lidí bez domova, zdravotně postižených
a jinak handicapovaných lidí v naší společnosti.
Všechny díly najdete v našem audioarchivu

► V říjnu jsme v Brně hostili zasedání zástupců
evropských křesťanských rádií, tzv. CERC. Jednání, které se zaměřilo především na hudbu ve
vysílání a také na téma migrační krize, se zúčastnili zástupci celkem 11 rozhlasových stanic.

► Od 23. května můžete v našem vysílání
zachytit nový vzdělávací cyklus o svatých královnách, který připravil církevní historik prof.
Martin Weis. Naladíte ho každé pondělí v 16.00
s reprízou v neděli v 10.30.
► Dne 28. května jsme
spolu s mnohými z vás
mohli prožít Národní pouť
ve Svatém roce milosrdenství v polském Krakově.
► V následujících letních měsících vás zveme
k poslechu tzv. živých
studií. Nejprve bychom vás
rádi upozornili na festival
Hradecký slunovrat, který se uskuteční o posledním červnovém víkendu v Hradci nad Moravicí
a bude zajímavý mimo jiné tím, že tam kolega
Milan Tesař spolu s posluchači oslaví 1000. kolo
naší hitparády Kolem se toč! Jedna z hlavních
scén bude patřit Proglasu. Vystoupí zde řada
interpretů, kteří za uplynulých 20 let v hitparádě
bodovali (více na straně 7).

► Dne 26. listopadu 2015 jsme při mši svaté
a následném společenském setkání poděkovali
spolu s desítkami bývalých i stávajících pracovníků Proglasu, našich přátel a podporovatelů za
20 let od zahájení vysílání naší stanice.
► V únoru 2016 do našich řad přibyla redaktorka zpravodajské redakce Jaroslava Otradovcová, která má bohaté zkušenosti s prostředím
rozhlasu – působila totiž v Radiu Vatikán. Více se
o ní můžete dozvědět na str. 10.

► V pondělí 4. a v úterý 5. července budeme
tradičně s naším mikrofonem a mixážním pultem
přítomni na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě.
Z této akce se přesuneme na brněnské výstaviště,
kde se od středy 6. do neděle 10. července uskuteční Katolická charismatická konference.

► V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu
zemřel po dlouhé nemoci P. Petr Chovanec, salesián, režisér a kameraman TV Noe, spolupracovník Proglasu. R. I. P. Rozhovor, který jsme s ním
pořídili na sklonku minulého roku, si můžete přečíst v aktuálním Vlnění 2016.

► Mimořádnou akcí, na kterou se těší zejména
zástupci redakce pro děti a mladé, je Světové
setkání mládeže s papežem Františkem v Krakově
(více na str. 6). Pokud se na setkání nechystáte,
můžete alespoň prostřednictvím našeho živého
vysílání zakusit tamní atmosféru.

► V půlce dubna prožila většina proglasáků
duchovní cvičení se salesiánem P. Ladislavem
Heryánem ve Vranově u Brna. Redaktoři ze všech
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s námi, ale také s účastníky polední mše svaté
televize Noe pomodlit Anděl Páně z kaple Telepace. Vždy v pondělí, ve středu a v sobotu vám
nabízíme v Pozvánkách zajímavé regionální akce
a v neposlední řadě se staly součástí naší práce
i příspěvky pro zpravodajskou redakci. Samozřejmostí jsou pak nejen Myšlenky na den, ale
i krátké zprávičky pro děti a o dětech v ranních
Zíváčcích nebo zajímavosti z diecéze.
Když už hovoříme o dětech, těšíme se, že opět
proběhne z našeho studia živé vysílání nedělního biblického kvízu pro děti – Proglaso. Byli
bychom velmi rádi, kdyby se tato relace mohla
vysílat z Ostravy častěji. Spolumoderátory bývají
vítězové nebo finalisté tolik oblíbené „dlouhodobé soutěže“.
Studio Hedvika se do vysílání Proglasu zapojuje již 19. rokem, a tak spolu s vámi, posluchači,
nejen děkujeme za uplynulé roky činnosti, ale
společně prosíme našeho Pána o požehnání do
dalších let.
Antonín Žolnerčík

► Další živé studio přineseme poslední srpnovou sobotu ze Žďáru nad Sázavou, kde se na tradiční pouti sejdou rodiny brněnské diecéze.
Těšíme se na setkání s Vámi, milí posluchači
– ať už na některé z výše zmíněných akcí, či
v našem vysílání.
Terezie Breindlová

Studio Hedvika
V ostravském studiu máme za sebou další
úspěšné období. Především bych rád zmínil
sloučení studia a redakce. Místnost ve druhém
poschodí budovy Telepace jsme uvolnili pracovníkům TV Noe a sídlíme v přízemí. Práce se nám
velmi zjednodušila, není nutno přebíhat po schodech „vzhůru dolů“, ale veškerou činnost zvládáme z jediného pracoviště. Rovněž hosté a interpreti již nemusí zdolávat několik desítek schodů.
Ve vysílání Proglasu můžete ze studia Hedvika pravidelně poslouchat pořady z regionu,
každou 3. neděli v měsíci vysílání Modlitby
rodin, jedenkrát za 8 týdnů pak vysíláme živě
Noční linku, která bývá koncipována buď jako
právnická poradna s P. ThDr. Liborem Botkem,
Th.D., nebo jako klasický kontaktní pořad
s moderátorem. Každé pondělí se můžete nejen

Radio Proglas – studio Hedvika
Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava 1
Tel.: 511 118 887 (studio).
E-mail: hedvika@proglas.cz

| proglas.cz/studio-hedvika |

Novinky

| www.cerc-eu.eu |

Studiu Hedvika poskytuje od září roku 1997 prostor k činnosti
společnost Telepace v budově na Kostelním náměstí v Ostravě
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První redaktor Proglasu v Plzni

radosti a nadšení, že bl. Zdenka vše řídí a já
poslouchám, jak to všechno navazuje. Sami
vnímáme, jak se nevěřící obracejí.“

► Co si od práce v plzeňském studiu slibuješ?

Rozhovor s prvním redaktorem plzeňského studia
Hroznata Pavlem Říhou.

Rozhodně rozmanitost. Práce regionálního
redaktora je opravdu pestrá. Setkávám se
při rozhovorech se zajímavými lidmi, dělám
reportáže, pozvánky. Taky někdy vysílám
z Plzně večerní zprávy ve 20 hodin. Uvidíme, co
dalšího přinese čas. A musím znovu zopakovat,
že si velice vážím i té komunity, která v Proglasu
je. Setkání s kolegy z Brna a ostatních regionů je
pro mě vždy velice intenzivním zážitkem.

► Stal ses de facto prvním redaktorem
plzeňského studia. Co tě motivovalo k tomu,
že ses přihlásil k práci v Radiu Proglas, a ještě
k tomu v nově zakládaném studiu?
Přiznám se, že o plánech založit regionální
studio v Plzni jsem dlouho nevěděl. Kamarád
mě jednoho krásného dne upozornil, že na webu
Proglasu je nabídka pozice redaktora pro plzeňskou diecézi. A jelikož práce v rádiu byl můj sen,
neváhal jsem a přihlásil se do výběrového řízení.
Práce v Proglasu je navíc spojena s křesťanstvím
a to pro mě bylo opravdu velkou motivací. Jako
bonus beru to, že jsem zde potkal opravdu
skvělé kolegy. Pokud má někdo představu, že
v křesťanském rádiu pracují „suchaři“ (přiznám
se, že já jsem takovou představu trochu měl), asi
by se nestačil divit.

Tak co dělat, když přijde „těžká“ návštěva?
Nechat se chovat v Ježíšově náručí, chytnout se
za ruku některého z blahoslavených či svatých
a za druhou svých přátel na modlitbách. Pak není
žádná návštěva těžká.
Hodně sil všem nemocným i jejich rodinám!
Ivana Horáková, redaktorka Kafemlýnku

Otázky připravila a za odpovědi děkuje
Hana Svanovská

na dva akordy, takže pro začátečníka ideální.
Všem vřele doporučuji.
Quo vadis je naše plzeňská křesťanská
skupina. Hrajeme spolu už 20 let, což je
vzhledem k našemu věku skutečně neuvěřitelné.
Skupinu tvoří sourozenci tří rodin, které si před
těmi dvaceti lety vybral Míra Smolka, otec jedné
z nich, aby s nimi vytvořil těleso, které bude
doprovázet mše svaté u salesiánů. Mírovi všichni
vděčíme za lásku k hudbě. Byl to on, který
nás učil „hrát spolu“. Znám spoustu skvělých
muzikantů – virtuosů, kteří ale nejsou schopní
hrát dohromady v jednom hudebním tělese. Naše
individuální schopnosti mají samozřejmě velké
mezery, ale díky Mírovi to ladí a dává to smysl.
Dnes už děláme aranže písní společně, každý
z hráčů má svůj hudební názor. Domluvit se je
sice někdy těžší, ale zdá se mi, že ve výsledku
z toho vznikají zajímavější věci.

► Jsi rodilý Západočech? A pokud ano, cítíš
se jako plzeňský či západočeský patriot?
Narodil jsem se v Plzni. Rodiny obou rodičů
však pocházejí z jižních Čech. Plzeň mám rád
a dá se říct, že se cítím i jako plzeňský patriot.
Na druhou stranu miluju Šumavu, jižní Čechy či
Moravu, zvláště pak Valašsko, jelikož jsem menší
část svého života prožil ve Zlíně. Naše země je
tak krásná a malá, že na nějaký lokálpatriotismus
už prostě není místo.
► Tvým velkým koníčkem je muzika, dokonce
je známo, že vystupuješ s kapelou Quo vadis.
Jak ses k tomu dostal? Můžeš o tom říct něco
bližšího?

► Kde jsi pracoval před Proglasem?
Leckde . Na hudebníka Ivana Hlase ale
nemám, ten těch zaměstnání vystřídal za svůj život
zhruba přes dvacet. Pracoval jsem v Diecézní
charitě Plzeň v oddělení PR a fundraisingu,
v personální agentuře, ale také jako rozvozce
mraženého zboží po hospodách. Do Proglasu
jsem přišel z jedné velké telekomunikační firmy.
Tam mi došlo, že se chci věnovat něčemu jinému
než pouze generování co největšího zisku.

Hudbě se věnuju od malička. Začínal jsem
v hudebce na zobcovou flétnu, později jsem
otočil o 90 stupňů a ujal se hry na flétnu příčnou.
V době puberty, jak to tak bývá, jsem pocítil
nutkání vyjadřovat své touhy a mladické bolesti
písní. Proto jsem se naučil přes prázdniny hrát na
kytaru. Pamatuju si, že první písnička, ke které
jsem se naučil akordy, byla „Svorni jsme“. Je to
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Když přijde těžká návštěva
Ne, není to metrákový příchozí, pro nějž hledáte
tu nejpevnější židli. Pro návštěvu, o níž mluvím,
nebude stačit žádné z pozemských sedadel. Je to
návštěva nevítaná a bolestná – rakovina.

bl. Zdenka Schelingová

Poslední týdny žije naše farnost náhlým
onemocněním kamarádky. Právě na Velký
pátek ji „navštívila“ nemoc, jejímž původcem
je mateřské znaménko. Mnozí se zapojili do
modliteb, postů a bdění za ni i její rodinu.
Přesně po 14 dnech do těchto událostí vstoupila
úžasným způsobem bl. Zdenka Schelingová,
mučednice komunismu z 50. let. (Pozn. Její
ostatky nám byly zapůjčeny právě z důvodu
naléhavosti a vážnosti zdravotního stavu naší
nemocné.)
Bl. Zdenka jako ošetřovatelka a sestra na
radiologii viděla mnoho utrpení a to největší
zakusila na vlastním těle. V bratislavské státní
nemocnici pomohla uprchnout vězněnému
knězi a později se neúspěšně pokusila pomoci
k útěku dalším šesti kněžím a seminaristům. Za
to „dostala“ 12 let. Na následky opakovaného
mučení zemřela ve 39 letech. Nelidské mučení
v komunistickém vězení nesla v pokoře
a statečně. Současně o její jiskřivé radosti svědčí
její spoluvězeňkyně, rodáci z Krivé i spolusestry.
Naše nemocná přijala Zdenku jako
přímluvkyni s překvapivou samozřejmostí. Svůj
nynější stav popisuje takto: „Vnímám, že mě
Ježíš stále nese, blahoslavená Zdenka drží za
ruku a vy (farnost) za tu druhou! Děkuji! Moc
si toho vážím. Prožívám každý den v obrovské

bl. Zdenka Schelingová

Pavel Říha – redaktor studia Hroznata v Plzni

Nič ma nezastraší,
ani vietor,
čo prihnal husté mraky,
lebo to bude iba okamih.
Moja dôvera rastie,
lebo viem,
že za mrakmi
je moje milované Slnko.

Modlitba k bl. sestře Zdence Schelingové
Dobrotivý Bože, tys dal blahoslavené Zdence
nevšední lásku k ukřižovanému Kristu,
kterou projevovala radostnou službou
nemocným a tvým kněžím.
Prosíme tě, dopřej i nám, abychom ji následovali
upřímnou ochotou obětavě sloužit bratřím
a sestrám v jejich potřebách a abychom
byli nadšenými svědky tvého Syna Ježíše Krista.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků.
Amen.
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Blahoslavení milosrdní – SDM Krakov

|krakov2016.signaly.cz |

PŘEDPROGRAM
pobyt v diecézích:
20. až 25. července 2016

Oslava 1000 kol hitparády
Na konci února jsme odvysílali tisící vydání naší
posluchačské hitparády Kolem se toč. Za více než
dvacet let jsme v jejím rámci uvedli několik tisíc
písní, ještě větší množství pozvánek na koncerty
a dalších informací z hudebního světa a stovky
z vás jsme odměnili cédéčky, knihami a dalšími
dárky.

Světové dny mládeže
v Krakově:

25. až 31. července 2016
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Hitparádě dal největší dárek dlouholetý příznivec
Proglasu Vašek Müller, ředitel festivalu Hradecký
slunovrat. Rozhodl se totiž, že jedna z hlavních
scén na letošním ročníku této jedinečné přehlídky
bude patřit právě Proglasu a kapelám, které znáte
z hitparády.

Letem světem… z klasiky i folkloru a dechovky
Školní rok pomalu končí. Děti se rozjedou na
prázdniny, dospělí na dovolenou, aby si užili sluníčka a prázdninového lenošení. Věřím, že k němu
patří i poslouchání rádia. Každý si jistě z vysílání
vybere to, co má rád.
Pokud patříte mezi milovníky takzvané vážné
hudby, možná vám přijdou vhod pozvánky na
letní hudební festivaly – Špilberk (do Brna), Lípa
Musica (na Českolipsko) nebo na Podzimní festival duchovní hudby do Olomouce. Ty všechny
vám přiblížíme v týdeníku Oktáva, který vysíláme
každý pátek od 16.55 hodin. Najdete tam ale také
pořad o novém CD Scholy Gregoriana Pragensis,
rozhovor s varhaníkem Václavem Uhlířem či se
sopranistkou Alicí Martini, s redaktorkou Radkou
Rozkovcovou můžete nahlédnout do světa klavírů,
dirigent Roman Válek nám přiblíží Monteverdiho
Mariánské nešpory a nebude chybět ani nabídka
Českého filharmonického sboru Brno. V rámci
poledních Hudebních siest se jako obvykle můžete
v pondělí a středu těšit na romantickou hudbu,
v úterý na barokní, ve čtvrtek a v sobotu na klasicistní skladby a v neděli na známá díla různých
slohových období. Výjimku budou tvořit malé
medailony letos jubilujících skladatelů. V červenci to budou: A. Schönberg, J. Handl-Gallus,
B. Marcello, A. Vivaldi, R. Schumann a F. Liszt.
V srpnu: M. Haydn, T. L. da Victoria a J. Desprez, na začátku září A. Dvořák. Každou druhou
sobotu si můžete nabídnout Vstupenku na operetu.
Podrobnosti najdete na webu Proglasu.
Klára Beránková

| hudba.proglas.cz |

mládeže přivítají a v pátek s ním prožijí křížovou cestu.
Sobotu stráví mladí částečně poutí na
Campus Misericordiae, který je asi 6 km za
městem, částečně čekáním ve frontě před
bezpečnostním rámem před vstupem na
samotné místo setkání, a taky večerní vigilií, při které se bude oslavovat Bůh a jeho
milosrdenství modlitbou, rozjímáním,
tancem a zpěvem.
Na tomto místě účastníci setkání přespí
a v neděli 31. července prožijí závěrečnou
mši svatou.
Setkání mládeže v Krakově budeme sledovat přímo na místě a budeme vám v našem
rádiu přinášet informace, reportáže a rozhovory.
Plánujeme, že se každý den ozve z Českého
národního centra vysílání živého studia, které
bude sledovat především dění v české skupině
poutníků. Nabídneme rozhovory s organizátory,
biskupy, kněžími i dalšími účastníky setkání.
Podle možností budeme referovat také o papežově
programu a o dění ve městě. Přímé přenosy programu české skupinky přinese také televize Noe.
Předpokládáme, že budeme vysílat také závěrečnou mši svatou.
O setkání mládeže řekl P. Tomáš Hoffman
z Diecézního centra mládeže Vesmír v Orlických
horách: „Je úžasné, že papež váží cestu, aby se
setkal s mladými. Není to žádná davová záležitost, ale může to být osobní prožitek s Kristem, jak
mohu dosvědčit z osobní zkušenosti. Potkáme se
i s našimi biskupy a s lidmi a kulturami z celého
světa. Je to výzva a je to krásná slavnost.“
Pokud by vás zajímalo více informací
o setkání, hledejte je na internetových stránkách
krakov2016.signaly.cz.
Luděk Strašák

Krakov se v červenci stane centrem církve.
Nejedná se o vesnici na Rakovnicku, ale o metropoli historického Malopolska, do kterého se
sjedou možná dva miliony mladých, aby spolu
s papežem Františkem oslavily Světový den mládeže.
Dá se předpokládat, že tato akce, obrovská
a spontánní oslava víry, zasáhne jeho účastníky
s obrovským důrazem, tak jak to mohou dosvědčit účastníci jiných světových setkání.
Jsme ve Svatém roce Božího milosrdenství
a Krakov je centrem úcty k Božímu milosrdenství, a Světový den mládeže tak bude samým
srdcem letošních oslav. Bude to tedy taková
trošku kardiologická pouť k samému středu letošního roku.
Mladí z celého světa budou pobývat v Polsku
už od 20. července. Jsou pozváni do diecézí po
celém Polsku, ve kterých budou poznávat tamní
život a kulturu a prožijí tam předprogram před
celým setkáním.
V pondělí 25. července přijedou všichni do
Krakova. Dopolední části programu prožijí rozdělení podle jazykových skupin při katechezích
a odpoledne a večer mohou navštěvovat nejrůznější přednášky, koncerty a modlitby po celém
Krakově. Ve čtvrtek přijede na místo setkání
papež František. Odpoledne jej účastníci setkání

Hradecký slunovrat 2016 proběhne ve dnech
24. a 25. června v krásném prostředí dvou zámků
v Hradci nad Moravicí u Opavy. Slyšet a vidět
tam můžete nejen Petra Linharta, vítěze hitparády Kolem se toč za celý rok 2015, nebo skupinu
Epydemye, která u nás na Proglasu vyhrála anketu
Album roku 2015 a zároveň získala Anděla, ale také
Květy v čele s naším spolupracovníkem Martinem
E. Kyšperským (také letošní držitelé Anděla),
vokální skupinu Yellow Sisters, Katku Koščovou
ze Slovenska, Létajícího rabína, Jablkoň nebo
Jitku Šuranskou. V rámci Open scény na festivalu
zahrají další skupiny, které znáte z našeho vysílání,
například A. M. Úlet nebo Hrozen. Více se dozvíte
na webu: hradeckyslunovrat.cz.
Milan Tesař

Proglas věnuje nemalou část vysílání písňovému a slovesnému materiálu různých
etnografických regionů i autorským písním
v podání dechových hudeb. Je to téměř osm
hodin vysílání týdně. Domnívám se, že Proglas patří k tmédiím, která se tomuto hudebnímu žánru věnují více než jiná.
Každou středu těsně před 17. hodinou naladíte
Folklorní okénko. Kateřina Kovaříková, Zdeněk
Vejvoda i Helena Bretfeldová připravují zajímavá
témata z historie i současnosti včetně portrétů
osobností, každou třetí středu v měsíci nabízíme
koncerty cimbálových muzik v rámci živého
vysílání. Zde otevíráme již čtvrtou desítku těchto
pořadů! Ani čtvrteční pořad Hrajte, kapely! není
pozadu – Helena Hájková i nově spolupracující
Václav Hlaváček z Krajanky vás příjemně naladí
a nabídnou čerstvé informace ze světa dechovky.
Dopolední Voničky vás zvou na akce ve společnosti písní z různých koutů naší země.
Ani letos nebudeme jako mediální partner
chybět na folklorních a dechovkových festivalech, jimž vévodí Mezinárodní folklorní festival
ve Strážnici, Chodské slavnosti v Domažlicích
i Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích.
Nabízíme také slovenské relace spřáteleného
Rádia Lumen, stejně jako si mohou slovenští sousedé poslechnout pořad z proglasové produkce.
Přeji vám, aby byla lidová píseň nedílnou součástí vašeho života a aby vás vždy zahřála a potěšila
na srdci. Na vaše reakce a další podněty se těší
Kateřina Kovaříková
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Domažlice 99,0

l

České Budějovice 92,3

l

Ještěd 97,9

l

▼ pondělí až pátek ▼
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 – Pořady z regionů (R)
út – Duchovní vzdělávací pořad (R)
st – Pořady z regionů
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
05.05 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
08.10 Očekávané události
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 – Glosa (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
12.00
12.05
13.00
13.05
13.50
14.00
14.30
15.00
15.05

Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta
Zprávy Proglasu
Písničky časně odpolední
Dnešek v kalendáři
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy Proglasu
Písničky (1. pá v měsíci a st + pá v postu Kříž.
cesta, ostatní pá Korunka k Božímu milosrd.)
15.40 Kukadlo (po)
16.00 po – Duchovní vzdělávací pořad
út – Barvínek
st – Soutěžní pořad pro děti
čt – Pořady z regionů
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 – Pořady z regionů
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 Půlnoční modlitba

Programové schéma platí od 1. června 2016. 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.

l

Třebíč 96,4

l

Písek 89,5

l

Praděd 93,3

▼ sobota ▼

00.05

Tábor 88,7

Nové Hrady 107,5

l

Uherský Brod 105,7
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l

Velké Meziříčí 100,6

l

00.05
01.00
02.00
03.00
03.50
05.05
05.27
05.30
06.15
06.30
06.35
06.50
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.30
11.00
11.05
11.57
12.00
12.06
13.30
13.50
14.00
15.00
16.00
16.05
16.30
17.00
17.30
17.55
18.00
18.20
18.30
19.00
19.15
20.15
20.30
21.05
21.20
22.10
23.10
23.50
23.58

l

Příbram 96,0

l

Sv. Hostýn 90,6

▼ neděle ▼

Jazz/blues
Vítejte, senioři! (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
Písničky před svítáním
Hudebně-zpravodajský magazín
Myšlenka na den
Písničky pro sobotní ráno
Křesťanské písně
Evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (záznam včerejšího vysílání)
Komentář týdne (předpremiéra)
TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
Pozvánky
Barvínek (R)
Vonička pro milovníky dechovky
Zprávy Proglasu
Všimli jsme si (R)
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Písničky k odpočinku
Jak se vám líbí (R)
Zprávy Proglasu
Čteme z křesťanských periodik
Hudební listování
Vzdělávací pořad
Písničky pro příjemný podvečer
Myšlenka na den (R)
Zprávy Proglasu + Zrcadlo týdne
Glosa
Vonička lidových písní
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Radio Vatikán
Modlitba růžence
Večerní chvály
Vstupenka na operu/operetu
Mezi slovy
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

00.05
01.05
01.30
02.00
02.30
03.00
03.45
05.00
05.27
05.30
06.00
06.15
06.30
06.35
06.50
07.00
07.45
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.57
12.00
12.06
13.20
13.30
13.50
14.00
14.30
16.00
16.05
16.25
17.00
17.30
17.55
18.00
18.30
19.00
20.15
20.30
22.05
22.20
22.55
23.00
23.50
23.58

Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
Duchovní vzdělávací pořad (R)
Zrcadlo týdne (R) + Glosa (R)
Komorní hudba
Písničky
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Varhanní hudba
Myšlenka na den
Písničky pro sváteční ráno
Čteme z křesťanských periodik (R)
Křesťanské písně
Evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R, česky a slovensky)
TWR – Studna slova
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Duchovní vzdělávací pořad (R)
Proglaso
Myšlenka na den (R)
Polední modlitba
Hudební siesta se Střípkem poezie
Knihovnička Proglasu
Písničky k odpočinku
Dnešek v kalendáři
Nedělní pohádka
Blahopřání
Zprávy ČRo 2
Za lidovou písničkou
Písničky z archivu
Křesťan a svět
Dotýkání světla (R)
Myšlenka na den (R)
Modlitba rodin
Večerní zíváček
Hitparáda Kolem se toč
Radio Vatikán
Koncert duchovní/vážné hudby
Večerní chvály
Písničky k usínání
Informace o pořadech
Komorní hudba
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

(R) značí opakování (reprízu) pořadu.

Brno 107,5

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.

Valašské Klobouky 104,2

l

Znojmo 107,2
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l

Žďár nad Sázavou 104,0

Cesta do Proglasu
Synkovi sice bylo teprve půl roku, ale už mohl
první příkrmy a hodná tchyňka mi umožnila brát
služby v Lince důvěry nejen pro děti a mládež.
Právě o 15. hodině jsem sedala do auta, pouštěla
Proglas a mířila domů. Po vyslechnutí někdy dost
náročných životních příběhů volajících mi Proglas přinášel životně důležité poselství o světě,
v kterém působí Kristus, a všudypřítomné Naději.
2011 – i když jsme už nebydleli v Brně, začali
jsme opět docházet do farnosti svatého Augustina, z které se donedávna přenášely čtvrteční
bohoslužby. Když nebyli přítomní „velcí“ ministranti, četla jsem čtení z Písma. Posluchači Proglasu mne tak mohli slyšet ve vysílání i touto
formou.
2015 – zázrakem, opravdu to tak vnímám,
a Božím řízením se vracím zpět k původní profesi. V létě jsem dostala nabídku referovat o plenárním zasedání představitelů evropských biskupských konferencí ve Svaté zemi a následně se
účastnit podzimní synody biskupů v Římě.
Od února letošního roku se pod vedením Filipa
Breindla podílím na přípravě zpravodajských
pořadů a informací mezi písničkami. Tady v rádiu
cítím velkou zodpovědnost za kvalitu odvedené
práce, která je financovaná z darů přátel Proglasu. Proto velmi děkuji panu řediteli Martinu
Holíkovi, všem spolupracovníkům (jsou skvělí)
i vám, posluchačům, za vaši trpělivost s mými
novými začátky.
připravila Hana Svanovská

„Stále to vnímám jako zázrak“ – aneb jaká
byla cesta do Proglasu redaktorky Jaroslavy
Otradovcové.
Pochází z Domažlic, vyrůstala na
Plzeňsku, do Brna
přesídlila za studiem
(novinařiny
a psychologie na
FSS MU). Působila
například ve vatikánském rozhlasu,
několik
let
také
jako
psycholožka
na Lince důvěry.
Umí plynně italsky, je vdaná a má tři děti. Má
ráda vše, co se nějak Itálie dotýká – od jídla
po kachličky v koupelně. Od února letošního
roku je zaměstnankyní zpravodajské redakce
Proglasu. Okolo našeho rádia se ale vlastně
pohybovala už od jeho počátků…

| zpravy.proglas.cz |

1996 – poprvé jsem slyšela o existenci křesťanské rozhlasové stanice Proglas, a to při orelské
pouti na Svatý Hostýn. O rok později jsem s přáteli Proglas navštívila a do zpravodaje plzeňské
diecéze roku 1998 napsala článek „Co můžeme
závidět Moravanům“.
2000 – jste mě mohli poprvé v Proglasu slyšet.
A to prostřednictvím vysílání vatikánského rozhlasu, v jehož české redakci jsem strávila přesně
rok. Součástí mé práce nebylo jen „mluvení do
mikrofonu“, ale také překlady, reportáže, rozhovory. Ráda vzpomínám na setkání s kardinálem
Tomášem Špidlíkem či Josephem Ratzingerem, kterého jsem potkávala cestou
z práce…, oslovit jsem se ho ale nikdy
neodvážila, jen pozdravit.
2002 – po návratu domů jsem pracovala
v začínajícím brněnském Rádiu Petrov, ale
už v té době jsem se více začínala věnovat
svému druhému oboru – psychologii. Blížily se státnice, svatba, děti. V tomto roce
jsem navštívila mši svatou, kterou sloužil
Mons. Martin Holík, a o rok později jsem si
dokonce zakoupila tričko Proglasu.
2005 – zamilovala jsem se do zpráv o 15.

P. Marian Kuffa a Petr Pospíšil (foto z mobilu)
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Malá nádraží

Na začátku letošního roku opustila řady Proglasu zasloužilá a úctyhodná šéfredaktorka
Marie Blažková a mně připadla ona velká
čest ujmout se literární náplně našeho vysílání, jmenovitě pořadů Knihovnička a Čtení
na pokračování.

(J. Skácel)
Jsou krajiny,
kde děti ještě vlakům mávají.
Vždycky jsme malinko smutní
na malých nádražích,
kde nikdo nečeká.

Pořad Knihovnička slouží coby orientace na
současném poněkud nepřehledném knižním trhu.
Samozřejmě se zaměřujeme na literaturu, která
nějakým způsobem obohatí, v ideálním případě
i posune křesťanské obzory našich posluchačů.
Rovněž ale chceme více než dříve reagovat na
novinky v próze i poezii, které se v českém prostředí stávají čtenářským fenoménem, ale v nás
jako křesťanech vyvolávají určité pochybnosti.
Není naším prvotním cílem přinášet negativní
kritiku, ale čas od času se hlouběji zamyslet nad
směřováním současné české knižní kultury.
Plánujeme také užší spolupráci s dalšími nakladatelstvími (Vyšehrad, Triáda, Host) a hledáme
nové formy kooperace s partnery již zavedenými
(Karmelitánské nakladatelství, Paulínky).
Rádi bychom také dosáhli větší pestrosti rozhlasového formátu pořadu. Kromě klasických
čtených recenzí nabídneme čas od času rozhovor
nad přečtenou knihou, ať už v podání dvou kompetentních redaktorů z našich řad, anebo s využitím přizvaných hostů z řad (nejen) literárních
odborníků (občasnou spolupráci přislíbil např.
známý brněnský literární vědec Jiří Trávníček).
Využijeme také osobních kontaktů na některé
autory a pokusíme se vám zprostředkovat jejich
postřehy a reakce nad vlastními díly.
V rámci Čtení na pokračování budeme nadále
nabízet tituly, které mají silný příběh a jsou věrohodným a povzbuzujícím křesťanským svědectvím. Až do prázdnin můžete poslouchat knihu
Waltera J. Ciszeka S Bohem v Rusku, jejíž rozhlasové provedení jsme mohli zrealizovat díky nadstandardně dobré spolupráci s Nakladatelstvím
Paulínky.
Zbrusu nové Čtení na pokračování chystáme
na podzimní měsíce, zatím se nechte překvapit. Více informací přinese podzimní Zpravodaj
č. 56, který vyjde 15. října 2016.
Hana Svanovská

Najednou máme bílou duši z bezu,
najednou je v nás příliš z člověka.

Pozvánka na

26. Podzimní knižní veletrh
Havlíčkův Brod
Motto:

Kde domov můj?
v pátek 14. října od 10 do 19 hodin
v sobotu 15. října 2016 od 9 do 17 hodin
bohatý doprovodný program
Kulturní dům Ostrov
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
Program je vyvěšen a aktualizován
na stránkách knižního veletrhu

www.hejkal.cz

V Brně na přelomu dubna a května
probíhaly Dny křesťanské spirituality
s P. Mariánem Kuffou, farářem
slovenských Žakovců, jenž je znám svou
prací mezi lidmi na pokraji společnosti.
U této příležitosti jsme s ním natočili
rozhovor, který vám nabídneme v pořadu
Mezi slovy 18. června 2016.
Natáčel s ním redaktor Petr Pospíšil.
Otec Kuffa posílá posluchačům
Proglasu své požehnání.
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Technika

Digitální odbavovací mixážní pult
Už několik let se snažíme nahradit stávající
20 let starý analogový odbavovací mixážní pult
pultem digitálním, který přináší lepší možnosti
zpracování zvuku a hlavně zabere méně místa na
stole v odbavení.
Hotová řešení se pohybují mezi půl až jedním
a půl milionem korun.
Rozhodli jsme se jít cestou softwarového
řešení, takže náklady odhadujeme poloviční.
A navíc se tímto způsobem podaří realizovat
mixážní pulty dva – pro odbavovací i nahrávací
pracoviště. Tuto investici se daří zvládnout mimo
jiné díky dotaci Jihomoravského kraje.
Proces výměny je však postupný a za plného
provozu, takže je časově náročný. Doufáme, že se
tato výměna do konce tohoto roku podaří.

DAB / pozemní digitální rozhlasové vysílání
Podařilo se nám vyjednat o něco výhodnější
podmínky naší účasti v DAB vysílání.
Provozovatelům tohoto vysílání se také podařilo
snížit náklady, takže do konce tohoto roku
by Proglas v DAB měl zůstat v nezměněném
rozsahu. Uvidíme, jestli se tento projekt podaří
po tolika letech stagnace konečně rozvinout.

| www.proglas.cz/dab |
DVB-S / digitální vysílání přes
satelit
Stejně jako jiné televizní a rozhlasové stanice,
i Proglas přechází z dosavadního formátu
satelitního vysílání DVB-S na formát DVBS2. Tento formát je efektivnější – umožňuje
přenášet na jednom kmitočtu více dat a také
používá dokonalejší způsob kódování obrazu
a zvuku, takže při zachování kvality potřebuje
nižší datový tok. Ve výsledku je provoz levnější
a umožňuje oproti DVB-S zvýšit kvalitu
přenášeného obrazu/zvuku a (nebo) zvýšit počet
přenášených programů.
V době psaní tohoto článku (květen 2016)
ještě nebyly známy nové parametry satelitního
vysílání (kmitočet, polarizace…). Ale ve chvíli,
kdy budete tyto řádky číst (červen 2016), bude
už probíhat souběžné vysílání na starém i novém
kmitočtu. Starý formát skončí v půli července
2016.
Satelitní pozice 23,5° východně zůstává,
takže to pro satelitní posluchače znamená
pouze přeladění přijímače (pokud umí DVB-S2)
případně koupi nového. S parabolou není potřeba
nic měnit.
Zkontrolujte si proto, zda váš satelitní přijímač
umí formát DVB-S2. Přijímače, které tento
formát umí, jsou na trhu už více než 10 let.
Tato změna satelitního formátu se týká nejen
Proglasu, ale i televize Noe, České televize
a dalších programů.

Vladimír Kintr, technik

Ekonomika a Klub
Klub přátel Radia Proglas je sdružení lidí
dobré vůle, pro které je Proglas zajímavý
nebo důležitý.
V současné době má Klub přátel 21 580 členů,
včetně rodinných příslušníků je to 62 367 posluchačů. Z toho 1 196 tvoří Kamarádi Proglasu.
Vloni se do Klubu přátel radia Proglas nově přihlásilo 284 členů. Na věčnost v roce 2015 odešlo
429 členů. Od roku 2011 se zmenšuje počet členů
přibližně o 150 posluchačů ročně.
V letošním roce jsme poprvé v polovině ledna
zasílali elektronicky potvrzení o přijatých darech
všem, kteří Proglasu v uplynulém roce věnovali
dar a sdělili nám svoji e-mailovou adresu. Pokud
nám také zašlete svoji mailovou adresu na adresu
Klubu: klub@proglas.cz, obdržíte potvrzení
o přijatých darech v lednu následujícího roku.
Nemusíte tak čekat až na zásilku od svého KaPra
na přelomu ledna a února.
Od 8. prosince 2014 naladí posluchači
z Domažlicka vysílání Proglasu na 99,0 MHz. Za
dobu vysílání z Vavřinečku se do Klubu přátel
přihlásilo 7 posluchačů. Dary Proglasu poskytuje
dalších 15 příznivců z Domažlic a jeho blízkého
okolí. Finanční náklady na domažlický vysílač
jsou 18 150 korun měsíčně. Za rok 2015 pokryly
domažlické dary asi jednu desetinu nákladů

na vysílání. Ostatních patnáct FM vysílačů
je v současné době „finančně samostatných“,
viz graf Soběstačnost vysílačů. Díky za vaši
spolupráci, stojíme o ni, abychom mohli vysílat
i v dalších letech.
Děkujeme vám všem za vaši přízeň. Společně
vytváříme Radio Proglas – NAŠE/VAŠE rádio.

Slávka Habáňová, Klub přátel Radia Proglas
Milí členové Klubu přátel Radia Proglas,
velmi si vážíme Vašeho členství v Klubu.
Je pro nás důležité a povzbudivé mít pevnou
členskou základnu.
Jistě víte, že Radio Proglas vysílá díky
finanční podpoře posluchačů. Nebereme žádné
stálé příspěvky od státu, takže jsme zcela závislí
na darech od vás, členů Klubu. Provoz rádia stojí
ročně cca 31 milionů korun. V této částce jsou
zahrnuty technologie, pronájmy, energie, platy
zaměstnanců a také příprava a distribuce tiskovin
(Vlnění a Zpravodajů) pro všechny naše členy.
I když deklarujeme, že členství v klubu
neobnáší pro člena žádné peněžní závazky, je
pro nás finanční podpora existenčně důležitá.
Proglas se dlouhodobě potýká se splácením
faktur v termínu bez perspektivy, že by se situace
výrazně zlepšila.

Soběstačnost vysílačů
8 000 000

1 000 000

Odbavení prochází proměnou, zatím máme
novou akustickou úpravu a pěkně vymalováno ,
na nový digitální pult se moc těšíme!

| www.proglas.cz/satelit |
12

0

vysílače

Domažlice

Znojmo-Hradiště

Vysočina

Jižní Čechy

Příbram-Drahlín

2 000 000

Uherský Brod

3 000 000

Liberec-Ještěd

4 000 000

Brno-Hády

Kč

5 000 000

Jeseník-Praděd

6 000 000

Valašské Klobouky

DARY
NÁKLADY

7 000 000

Pokud patříte ke členům, od kterých jsme delší dobu peněžní
dar neobdrželi, dovolujeme si vás požádat, pokud je to z vaší
strany alespoň trochu možné, o finanční příspěvek.
Preferujeme pravidelné (i menší) částky, které nám umožňují
snadnější plánování výdajů, před jednorázovými dary.
Samozřejmě jsme ale vděčni za jakýkoli dar. Pokud by každý
člen posílal 125 Kč měsíčně, byla by naše finanční situace
vyrovnaná.w
Víme ale, že ne každý si tuto částku může dovolit. Pokud
patříte k těm, kteří tak nemohou učinit, budeme vám vděčni za
podporu modlitbou a šířením dobrého jména Proglasu.
Pavlína Janošková, ekonomka
a Sabina Hauserová, redaktorka

Kalendář 2017

Do kalendáře pro rok 2017 připravil
a vybral texty MUDr. Max Kašparů –
kněz, psychiatr, profesor a teolog.
Kalendář zakoupíte v e-shopu, osobně u nás
v rádiu (cena 50,- Kč pro členy Klubu)
nebo si o něj můžete napsat na adresu:

Nakladatelství Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno

| klub.proglas.cz |

| proglas.cz/e-shop |

Data do kalendáře
26.–31. 7. 2016 (úterý–neděle)
SDM Krakov
– živé studio (více na str. 6)

Pro nadcházející letní období si vás dovolujeme pozvat na akce, kterých se Radio Proglas také účastní. Ve stánku s logem Proglasu
naleznete redaktory, moderátory, techniky
nebo zástupce Klubu..

12.–14. 8. 2016 (pátek–neděle)
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť –
Domažlice
– stánek na Vavřinečku

24.–25. 6. 2016 (pátek–sobota)
Hradecký slunovrat – Hradec nad Moravicí
(u Opavy)
– živé studio, workshop, moderování – Milan
Tesař (více na str. 7)

13.–14. 8. 2016 (sobota–neděle)
Den Brna
26.–27. 8. 2016 (pátek–sobota)
Mohelnický dostavník

24.–25. 6. 2016 (pátek–sobota)
MFF Strážnice 2016
– živé studio, stánek, Kateřina Kovaříková

Vzdělávací cykly Proglasu na CD v MP3:

Nové CD
v e-shopu
Proglasu

► Islám

– znamení doby

Pořady na CD připravil ThLic. Jaroslav
Franc, Th.D. Natočil a zpracoval redaktor
Proglasu Marek Chvátal v olomouckém
studiu Radim, radim@proglas.cz.

CD za 100 Kč
– pro členy Klubu přátel Radia Proglas za 80 Kč. K objednání v e-shopu na webu nebo na
adrese: Radio Proglas, Barvičova 85, 602 00 Brno, možný je i osobní odběr na stejné adrese
v Brně nebo v Olomouci ve studiu Radim.

27. 8. 2016 (sobota)
Diecézní pouť rodin – Žďár nad Sázavou

4.–5. 7. 2016 (pondělí–úterý)
Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2016
– živé studio a stánek

28. 8. 2016 (neděle)
Dožínková pouť na Sv. Antonínku –
Blatnice pod Sv. Antonínkem, mši sv. slouží
Mons. Martin Holík
– stánek

6.–10. 7. 2016 (středa–neděle)
Katolická charismatická konference
– živé studio a stánek

Přeji vám šťastnou volbu a těšíme se na viděnou.

23.–30. 7. 2016 (sobota–sobota)
Folkové prázdniny – Náměšť nad Oslavou

Honza Janoška

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.
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P. Leoš Ryška s otcem Martinem Holíkem při předávání přání Proglasu televizi Noe
k 10. výročí zahájení vysílání televize dobrých zpráv v květnu 2016.
15

Kontakt – hlavní redakce
Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

Web Proglasu:

| www.proglas.cz |
Zprav
odaj

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

tel.: 543 217 242 – jen ve vyhrazených časech

1 Jméno našeho cyklu, který jsme vysílali
o dubnových sobotách
2 Pořizujeme nový digitální mixážní….
3 Místo, kde bude v neděli 28. 8. celebrovat
Martin Holík poutní mši
4 Příjmení kněze, který letos vedl duchovní
cvičení pro pracovníky Proglasu
5 Křestní jméno naší nové redaktorky
6 Autor knihy S Bohem v Rusku
7 Oblíbená země naší nové redaktorky
8 Dechová hudba, ve které působí Václav
Hlaváček
9 O kolik stupňů otočil Pavel Říha zobcovou
flétnu, když začal hrát na flétnu příčnou?
10 Autor nového duchovního cyklu o svatých
královnách
11 Ulice, na které na otce Martina vybafl pes
Martin
12 Patro, ve kterém nově sídlí studio Hedvika
13 Předmět, po kterém sahal Mons. Martin
Holík ve zpovědnici
14 Knižní nakladatelství, se kterým plánujeme
užší spolupráci
15 Cena, kterou dostal za rok 2015 Martin
Evžen Kyšperský
16 Západočeské město, poblíž kterého leží
vesnice Krakov
17 Autor básně Malá nádraží

vy
j de

FACEBOOK:

Kontakt do živého vysílání

DOPLŇOVAČKA

Mobilní aplikace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

18 Místo tradiční pouti rodin brněnské
diecéze v sobotu 27. 8.
19 Pořad, který vysíláme každé pondělí
od 15.40
20 Vítěz hitparády za rok 2015 (Petr)
21 Měsíc, kdy vyjde Zpravodaj č. 56

vizitka
Proglasu
do mobilu
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