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František a Jacinta Martovi
aneb
Každý potřebujeme svou
Fatimu, své Lurdy
Vrátil jsem se z Lurd.
Kupodivu jsem tam byl já,
světoběžník, poprvé. Naše
skupina čítala dvacet osob.
Shodou
okolností
se
k tomu datu do města sjeli a slétli z celého světa
členové Maltézské pomoci. Tisíce lidí na vozíčcích, desetitisíce pomocníků v slušivých pelerínách, s maltézským křížem. Já, pohyblivý, jsem
se cítil skoro nepatřičně.
Každý hotel v Lurdech automaticky počítá
s plochou, kde má zaparkovány vozíky odpružené i neodpružené, velké a malé.
Neznám jiné místo na světě, kde by s takovou
samozřejmostí dostal na ulici přednost zprava
bleděmodrý „kočár“ s nepohyblivým člověkem. Generální ředitel vozík s postiženým táhne,
člověk z pošty vozík tlačí, vedle něho řeholnice.
Všichni ve svém volném čase, nezištně, kvalitně.
Náš Pán nemocný, říkají maltézští. Ne náš otrokář, ale náš Pán Ježíš v tom nemocném. A tvář
nemocného otisknutá ve tváři a v srdci našeho
Pána. Mne jste navštívili, mne jste tlačili do toho
kopce, abych něco krásného zažil, zatímco moji
pečovatelé v bydlišti, moje rodina aspoň chvilku
vydechnou a odpočívají. Mne jste drželi za ruku,
říká Ježíš v 25. kapitole Matoušova evangelia.
Toto je milosrdenství. Bůh k člověku, člověk
k člověku.
Panna Maria si v roce 1858 vybrala mladou
dívku. A to takovou, kterou nebylo možné podezírat z podvodu, ze zvrácené touhy po slávě nebo
která by mohla podléhat psychické manipulaci.
O tom se přesvědčili jak pan farář Peyramale,

tak starosta a státní policejní
vyšetřovatelé.
Jak svatá Bernadeta Soubirousová, tak děti z Fatimy –
od 13. května svatí František
a Jacinta, Hyacinta Martovi
– úžasně zvládly úkol přinést
Mariinu zprávu, která je vždy
a všude stejná: Následujte
mého syna. Připomínejte si víc
jeho slova! Maria nevyhrožuje, Maria něžně připomíná, prosí.
Paní byla první bytostí v životě, která tehdy
třináctileté Bernadettě vykala: Byla byste prosím
tak laskava a přicházela sem po čtrnáct dní?
Čistý pramen vody tryská už 159 let ze suchých
skal do úst a srdcí Francouzů a lidí celého světa.
Bylo to teprve dvě generace od Velké francouzské revoluce. Země potřebovala milosrdenství,
usmíření, pokoj.
Mnoho Francouzů věc vyřešilo opuštěním
Boha, zvláště obyvatelé velkých měst. Mnozí jiní
svoji víru upevnili, osvěžili. Na jednom místě
v Lurdech je nápis: Bůh mi zde nevrátil zrak, ale
zachránil mi život, protože mi zde vrátil víru.
Milí čtenáři, posluchači, každý potřebujeme
své Lurdy. Potřebujeme společnou modlitbu
s těmi, kteří nám pomáhají ponořit se do studené
vody pramene. Každý národ potřebuje své Lurdy.
Každý potřebujeme zažívat čas milosrdenství.
Pater Laďa Heryán ve své knize Exotem na
této zemi parafrázuje Ježíšova slova takto: Lidi,
já a můj Otec máme spolu výtečnou realitní kancelář. V našem domě je dostatek volných bytů,
jdu vám připravit pokojíček. Už se na vás tolik
těším! Nebojte se, nepodrazím vás!
Svatá Bernadetto Soubirousová, svatí Františku a Jacinto z Fatimy, prosté svaté děti celého
světa, orodujte za nás!
Mons. Martin Holík

Novinky
Nejprve o novinkách personálních. Na podzim
2016 odešly na mateřskou dovolenou dvě kolegyně – redaktorka Jaroslava Otradovcová, kterou
jste měli možnost slýchat ve zpravodajských
relacích a moderátorka Terezie Breindlová.
8. prosince se Jarce narodil syn Jiřík a o necelý
měsíc později a na jaře 20. května se redaktorce
Lucii Švestkové narodila dcera Markétka. Všem
třem našim maminkám i jejich dětem přejeme
hodně zdraví a Božího požehnání.

Kristýnka Breindlová
ková a Pavel Smolek. Dětskou redakci pak posílil
moderátor Vašek Ambrož.

► Na počátku března obnovila zpravodajská
redakce osvědčenou spolupráci s Janou Lokajovou, na čas jsme se naopak rozloučili s Alžbětou Havlovou, která v květnu zahájila roční
pracovní
cestu
do Kanady. Do
moderátorských
řad se v květnu
po
mateřské
dovolené vrátila
Kateřina Rýznarová.
(Slýchat
jste ji mohli už od
března v Četbě na
pokračování. Její
zážitky s knihou
Píseň o BernaLuboš Herz
dettě najdete na
straně 5) Na místo personalisty nastoupil v lednu
Luboš Herz.

► Na začátku února jsme se setkali s KaPry,
našimi nejbližšími spolupracovníky. Za jejich
návštěvu v hlavní brněnské redakci moc děkujeme!
► Kolektiv Proglasu se v posledním dubnovém víkendu „utužoval“ na již tradiční duchovní
obnově spojené s pracovním
setkáním na poutním
místě Vranov u Brna –
tentokrát jsme si jako
exercitátora pozvali
P. Davida Ambrože,
kaplana na Biskupském gymnáziu v Brně.
► V sobotu 27. května jsme prožili krásnou
Pouť křesťanských médií na Svatém Hostýně
spolu s vámi, milí posluchači, čtenáři a diváci.
► A v létě se opět chystáme na řadu výjezdů
a živé vysílání z nejrůznějších akcí – patří mezi
ně například Dny lidí dobré vůle na Velehradě,
Katolická charismatická konference nebo srpnové Celostátní setkání mládeže v Olomouci (více
o něm se můžete dočíst na str.
10). Věříme, že se na některém
z těchto míst potkáme osobně.

► Magda Hauserová se v lednu rozloučila
s pořadem Vítejte, senioři!, jenž léta připravovala
a zaštiťovala – ve středu dopoledne se teď za mikrofonem střídají Marcela Kopecká, Jana Berán-

Z duchovní obnovy na Vranově u Brna
2

► Děkujeme za ohlasy na
Čtení na pokračování z románu Franze Werfela Píseň
o Bernadettě – od začátku
června můžete v našem
vysílání
sledovat
novou
četbu, tentokrát jde o životní
příběh slavného francouzského boxera Tima Guénarda
nazvaný V ringu s Bohem.
Terezie Breindlová

také umožníme do jisté míry spoluprožít
toto důležité setkání mladých s naším
Pánem a mezi sebou. Pozvánku na tuto
pouť mladých naleznete v článku Luďka
Strašáka a Václava Ambrože na straně 10.

Letní měsíce tradičně nabízí velké množství
nejrůznějších akcí. U některých z nich nebude
se svým přenosovým vozem chybět ani Radio
Proglas.
Sezónu prázdninových přenosů zahájíme na
Velehradě při Dnech lidí dobré vůle v úterý
4. července. Z místa konání vám nabídneme řadu
živých vstupů, rozhovorů s hosty i účastníky.

Naši letní rozhlasovou sezónu zakončíme
ve Žďáru nad Sázavou. Na samotný závěr
prázdnin se tradičně v sobotu 2. září
připojíme k Pouti rodin.

| www. proglas.cz/audioarchiv |

Z redakčního stolu

Do nového školního roku vstoupíme
od pondělí 4. září s novým vzdělávacím
cyklem prof. Jana Sokola. Šestnáctidílnou
sérii rozhovorů nazvanou dle stejnojmenné
knihy Malá filosofie člověka pojatou
jako úvod do světa filosofie pro vysílání
připravuje Jana Beránková z pražského
studia Kristián. Pondělní premiéru si
můžete poslechnout vždy v 16.00. Nedělní
reprízu nabídneme v 10.30. Odvysílané díly
najdete také na našich webových stránkách
v audioarchivu. Lásce k moudrosti se tedy
budeme učit od prvních dnů nového školního
roku až do Vánoc.

Bezprostředně
poté
začíná
Katolická
charismatická konference na brněnském
výstavišti. Ta se koná od středy 5. do neděle
9. července. Od čtvrtka do soboty se vám opět
pokusíme přiblížit atmosféru i obsah tohoto
setkání prostřednictvím speciálních relací a díky
spolupráci s TV Noe i přenosem mší svatých.
Připravíme pro vás také obsáhlejší rozhovory
s hlavními hosty setkání, zvláště s P. Danielem
Angem, zakladatelem mezinárodní školy
modlitby a evangelizace Jeunesse-Lumière.
Ve dnech 15. až 20. srpna rovněž doprovodíme
naší přítomností. Celostátní setkání mladých
v Olomouci I z této pro mladé křesťany
nejvýznamnější akce tohoto léta nabídneme řadu
živých přenosů a díky výše jmenované spolupráci
s TV Noe i přenosy liturgie. Rádi vám tak
usnadníme spojení s vašimi blízkými a snad vám

Od začátku roku
2018 se budeme
společně s olomouckým
kolegou
Markem Chvátalem
zamýšlet
nad
exhortací papeže
Františka Amoris
laetitia o lásce
v rodině. Nabídneme
konkrétní
způsoby
jak
radost z lásky žít
a rozvíjet v celé
šíři
rodinných
vztahů.

| proglas.cz/slovesne-porady |

Tolik alespoň letmý náhled do redakčního
dění v Proglasu na nejbližší půlrok. Budete-li
chtít, navštivte nás v létě u kteréhokoliv z našich
přenosových pracovišť. Uvidíte ty, které obvykle
jen slýcháváte a my zase rádi poznáme vás, naše
posluchače.
Vše dobré

Šéfredaktor Pavel Mikšů
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Pavel Mikšů

Rozhovor s Kateřinou Hruškovou
V naší redakci od loňského léta pracuje
na pozici výkonné redaktorky Kateřina
Hrušková. Nastal správný čas ji trochu
představit čtenářům našeho Zpravodaje.
► Kateřino, jakým způsobem ses dostala do
Proglasu?
Přes osm let jsem vyučovala výtvarné kroužky
na Biskupském gymnáziu v Brně, čili ve stejné
budově, kde má Proglas svoje sídlo. V té době mě
ani zdaleka nenapadlo, že bych se do Proglasu
mohla dostat pracovně. Když jsem ale zjistila,
že v Proglasu někoho hledají, slovo dalo slovo
a domluvili jsme se.

Kateřina Hrušková

► Dalo by se tedy říct, že jsi o Proglasu
věděla už dlouho?

způsobem propojení mezi mým studiem a mou
prací. Ráda bych tuto problematiku v budoucnu
ve svých pořadech rozvedla více.

S Radiem Proglas jsem jistým způsobem
spojena od jeho počátku. Otec Martin Holík byl
farářem v naší farnosti v Brně-Kohoutovicích
a právě on mě v dětství vedl k víře, učil
náboženství nebo například připravoval ke
svatému přijímání. Z naší farnosti odešel právě
proto, aby založil Proglas. Pamatuji si doby, kdy
jsme se modlili za vznik tohoto rádia a za celé
toto dílo, které se mělo uskutečnit. Jako malá
jsem taky jezdila na tábor Radost, kde jsme se
do vysílání modlili modlitbu Anděl Páně a spolu
s farností v Kohoutovicích jsme se dokonce
chodívali modlit přímo do prostor Proglasu. Pak
přišlo období, kdy jsem se hodně modlila za to,
aby mě Pán poslal na místo, kde mám být a kde
bych byla užitečná a brzo mi přišla nabídka právě
sem.

► Je nějaké téma, které bys v Proglasu
chtěla zpracovávat?
Moje práce se skládá ze dvou rovin. První je
redakční, kdy potkávám lidí a hledám jejich
životní příběhy nebo svědectví. Těch témat je
hodně a sama na ně narážím v nejrůznějších
situacích a otevírají se tím, co všechno člověk
prožívá. Práce redaktora není jenom sezení
v redakci, ale je to vnímání světa a toho, co se
děje kolem mě po celých 24 hodin denně. A ta
druhá rovina je má práce tajemnice redakce.
Jedná se také o kontakt mezi posluchači a námi,
ale jiným způsobem. Posluchači nám píší dopisy,
maily, telefonují nám. A každý ten dopis je
životním příběhem s nejrůznějším pozadím.
Právě v osobní komunikaci a srdečné odpovědi
vnímám poslání této své práce. Každý dopis
pečlivě čtu a snažím se lidi kolem sebe povzbudit.
Často nám píší lidé, kteří jsou sami, kteří
jsou nemocní, mají nejrůznější trápení, prosí
o modlitbu nebo jsou například ve vězení. Ono
téma je často samota. Osobně vnímám, že Radio
Proglas tu má být právě pro tyto lidi a že součástí
naší práce je i tato služba. Někdy opravdu stačí
takového člověka vyslechnout a odepsat vlídné
slovo. Na to lidé v dnešní době často zapomínají.

► Kateřino, ty kromě práce v Proglasu
ještě děláš doktorské studium na Pedagogické
fakultě MU v Brně. Co zkoumáš?
V rámci mého výzkumu porovnávám
vzdělávání na pedagogických fakultách v ČR
a v Německu. Zajímá mě rozdíl ve školských
systémech, ale i v sociální oblasti - jaký je třeba
přístup k učitelům a jaké je jejich postavení ve
společnosti. A tím se vlastně dostávám zpátky
k Proglasu. I nás zajímá oceňování, nebo spíše
nedoceňování lidí, kteří dělají v sociálních službách nebo pečují o ostatní, takže to je určitým
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► Kateřino, ty jsi vystudovala výtvarnou
výchovu a průmyslový design. Co to má
společného s Proglasem, kde nejde o vizuální
umění, ale o slovo?

a postavám v jejím příběhu svůj hlas. Spoléháte
při tom na vědomosti redaktorky Hanky
Svanovské a zkušenosti šikovné zvukařky Zuzky
Petlanové.
A po nějakém čase se takhle před polednem
chystáte vařit oběd. S napětím ladíte svou
nejoblíbenější rozhlasovou stanici. Čekáte
rozechvělí… U hlavy vám hučí digestoř, polívka
utíká z hrnce, dítě potřebuje utřít zadek, vysmrkat,
pohladit. A tak je vaší záchranou audioarchiv.
Pozdě večer, kdy už je doma klid, na sebe
s manželem mrknete a necháte se vyprovodit
k spánku svou milou přítelkyní Bernadettou.
Spokojeně se usmíváte pod fousy, občas si pro sebe
něco zamumláte a přesto, že víte o nedokonalosti
svého díla, vás něco hřeje u srdce.
Milá Bernadetto, díky za příklad tvé
odevzdanosti, pokory a ryzosti. Stala ses za těch
několik měsíců součástí naší rodiny, snad ti nebude
vadit, že jsme ti po vzoru naší nejmladší dcerky
Alžbětky (která neumí ještě všechna písmenka
správně vyslovit) začali důvěrně říkat Belnadeta
Šubydup.

Má to hodně společného. Já jsem doposud žila
ve vizuálním světě a teď se tu vizuálnost snažím
popsat slovy. A z jiného úhlu pohledu; jsme
médium, které se musí mimo jiné prezentovat
graficky, takže také v tom vidím svoje místo.
ptal se Luděk Strašák

Píseň o Bernadettě
Znáte to? Čtete knížku. Příběh vás pohltí.
Autorovo ztvárnění vás dojme k slzám. Sedíte na
posteli a říkáte si: „Tak tuhle knížku bych jednou
chtěla natočit.“ A ono se nic neděje. Dlouho se nic
neděje. Zdánlivě. Až jednou, řekněme po deseti
letech, vám volá šéfredaktor. Od onoho dne se vám
stává francouzská dívka Bernadetta Soubirous na
tři měsíce takřka každodenní společnicí. Jednou
týdně opustíte manžela a děti (nic neobvyklého,
říkáte, inu po devíti letech strávených výhradně
doma je to událost), ponecháte je vlastnímu osudu
a vyrážíte na výlet do Brna, který má jediný cíl
– zavřít se na několik hodin do místnosti dva
krát dva metry čtvereční a propůjčit Bernadettě

Znáte to…... Zázraky se dějí a přání se plní.
Kateřina Rýznarová

Upolíny

Ivan Slavík
Z vodního šera proměněný svět
křehký a sladký přítel stínů
v blankytné váze dříme luční květ
spinká a vadne svazek upolínů
Kytičko něžná uvadneš
a půjdeš zpátky v kraje stínů
ale já pomodlím se dříve než
ulehnu za mrtvou krásu upolínů
Až budeš jednou znova kvést
pod nohou panen tam kde kvítí neuvadne
na rajských lukách s nebem luzných hvězd
u Pána mrtvých květů přimluv ty se za mne
vybrala Hana Svanovská

Kateřina Rýznarová
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I letos slavíme v Hradci

Pořad Vstupenka na operu se vysílá již
dvacet let. Každou sobotu večer (od 21.20
hodin) zní česká nebo světová vokální díla.
Myslíme také na operety, z nichž vám nabízíme
večery s nejkrásnějšími áriemi a duety českých
i světových autorů v podání vynikajících
českých pěvců. Ve vysílání Radia Proglas jste
během zmíněných dvaceti let měli možnost
poslechnout si již 97 kompletních oper. Ty
nejznámější jsme vysílali opakovaně. Nyní
přibyly další. Inspirovali jsme se výročími tohoto
roku a dokoupili čtyři zajímavé tituly. Čtyřista
padesáté výročí narození Claudia Monteverdiho
(15. května 1567) se odrazí nejen v Koncertu
vážné a duchovní hudby (v neděli 14. 5. od 20.30),
ale také červnovým vysíláním jeho opery L’Orfeo
z roku 1607 (v roli Orfea a Euridice Alessandro
Carmignani a Marinella Pennicchi). Zářijové
280. výročí narození Michaela Haydna (14. 9.
1737) se nemůže obejít bez vzpomínky na jeho
kdysi méně, ale dnes podstatně slavnějšího bratra
Josepha, jehož 285. výročí jsme si připomněli
31. března. Z díla Josepha Haydna jsme zatím
žádnou operu neměli. Proto jsme zakoupili hned
dvě: Orlando Paladino (jako Angelica – Patricia
Petibon a Christian Gerhaher coby Rodomonte)
a poslední operu napsanou pro Londýn Orfeo ed
Euridice (s Cecilii Bartoli v roli Euridice a Uwe
Heilmannem jako Orfeem). V listopadu nás do
roku 1776 přenese tragédie o třech dějstvích
Alceste od Christopha Willibalda Glucka, jehož
230. výročí úmrtí si připomeneme 15. listopadu
(v hlavních rolích Nicolai Gedda a Jessye Norman;
nahrávka byla oceněna jako nejlepší německá
deska roku 1982). Na ni naváže již minule slíbená
Lucie z Lammermooru, která zazní u příležitosti
220. výročí narození Gaetana Donizettiho
(29. 11. 1797). Tu ale nebudeme vysílat
poprvé. Zazněla již v březnu 2006 (Natalie
Dessay v roli Lucie a Roberto Alagna jako
sir Edgar). Všechny opery – starší i nové
– vysíláme v původním jazyce. Abyste
věděli, o čem jsou, nabízíme vám vždy
předem stručný obsah děje. Nezkracujeme
je, ale dělíme do několika po sobě jdoucích
sobotních večerů. Ať se vám líbí.

Před rokem oslavil Proglas 1 000 kol hitparády
Kolem se toč v krásném prostředí dvou zámků
v Hradci nad Moravicí na festivalu Hradecký
slunovrat. V letošním roce se na této příjemné
akci představíme znovu. A opět bude co slavit
a co připomínat.
V rámci festivalu vystoupí mimo jiné dva
písničkáři, kteří patřili v našem vysílání
v poslední době k nejúspěšnějším. Vladimír
Merta, který zvítězil v celoročním pořadí naší
hitparády za rok 2016, se v Hradci představí v triu
s houslistou Janem Hrubým a s o generaci mladším
hudebníkem Ondřejem Fenclem. A Martina
Trchová, která vyhrála anketu Proglasu o nejlepší
hudební album roku 2016, přijede samozřejmě se
svým triem, s nímž nahrála i oceněnou nahrávku
Holobyt. Mimochodem Martinu uslyšíte i na
konci léta na Mohelnickém dostavníku.
Hradecký slunovrat je výjimečný tím, že vedle
kvalitního programu na dvou hlavních scénách
(Priessnitz, Bratři Orffové, Katarzia, Jananas
a další) nabídne neméně skvělou Open scénu (se
vstupem zdarma), jejíž dramaturgii jsem měl
z větší části na starosti. V jejím rámci se setkáte
například s křesťanským písničkářem Jindrou
Černohorským, s brněnskou zpěvačkou Prune
nebo s třineckou kapelou Noemiracles, kterou
můžete znát také z festivalů křesťanské hudby.
Hradecký slunovrat, který je nejen hudební
přehlídkou, ale také festivalem dobrého jídla
a pití nebo místem pro diskusi, se letos koná od
30. června do 1. července. Členové Klubu přátel
Radia Proglas mají na vstupné na festival 40%
slevu. Chcete-li ji uplatnit, napište si o vstupenky
se slevou na info@hradeckyslunovrat.cz.

Klára Beránková

Milan Tesař

| hudba.proglas.cz |

„Nové“ opery
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Čas nezastavíš…
Soubory lidových písní a tanců, cimbálové
muziky, české lidové muziky, dechové hudby…
všechna tato hudebně – taneční tělesa napříč
republikou slaví svá výročí činnosti, pořádají
koncerty, slavnostní představení a natáčí hudební
nosiče. A o tom všem se snažíme informovat vás
na vlnách naší stanice ve Voničkách, a tematických
pořadech Folklorní okénko a Hrajte, kapely! Úkol
je to nelehký a čas neúprosně plyne. Sotva se
po zimě nadechnu čerstvého jarního vzduchu,
s končícím školním rokem začíná sezóna
festivalů. Jakmile se blíží ke svému závěru, už
na mne opět čekají školní povinnosti a blíží se
vánoční svátky...
Ale mám radost! Z akcí, které mi do redakce
posílají soubory a muziky s prosbou informovat
vás – naše posluchače. Je radost vidět, s jakým
elánem tvoří lidé ve svém volném čase pořady,
které jsou velice kvalitně připravené. Za tyto
výkony by se nemusel stydět ani profesionál. Jsou
připraveny s láskou a radostí.
Ani letos nebude chybět Radio Proglas jako
mediální partner na folklorních a dechovkových
festivalech, jimž vévodí Mezinárodní folklorní
festival ve Strážnici (22. – 25. června 2017),
Chodské slavnosti v Domažlicích (11. – 13. srpna
2017) nebo Kubešova Soběslav (15. – 16. července
2017). Nabídneme přímé přenosy, záznamy
pořádů a samozřejmě soutěže o vstupenky.

Pokud festivaly nenavštívíte, i přesto zažijete
festivalovou atmosféru. Jak jinak, než na vlnách
naší stanice.
Letní pohodu s dobrou muzikou za všechny své
spolupracovníky přeje
Kateřina Kovaříková

7

Programová nabídka 2017
Nabízíme vám výběr z našich pořadů.
Celý program najdete přehledně na našem webu: www.proglas.cz

Co si u nás můžete naladit pokud…

… jste seniory

Vítejte, senioři – nabízíme vám
rozhovory a reportáže o radostech
i strastech všech dříve narozených,
a to každou středu v 9.30

…se chcete modlit

Mše svatá v neděli v 9 h a v úterý, čtvrtek
a pátek v 18 h z různých míst a kostelů
Růženec v pondělí a středu v 18 h z našich
studií, v úterý, čtvrtek a pátek ve 22.30
v sobotu ve 20.30

… máte rádi
folklór a dechovku

… chcete vědět, co nového

Zprávy Proglasu ve všední den v 11, 13, 15 a ve
20 hodin. V sobotu v 11, 15 a 18
Všimli jsme si – publicistický pořad o aktuálním dění
v pátek v 16 a v sobotu v 11.05
Šmrnc – týdeník pro mladé všeho věku
ve středu ve 20.15

Folklórní okénko – rozhovory, živé
koncerty, tematické pořady
ve středu v 16.55
Hrajte, kapely – pořad pro milovníky dechovky ve čtvrtek
v 16.55

… cítíte se dětmi

Barvínek - magazín pro školáky
v úterý v 16.00 a v sobotu v 9.30
Rozhlasové městečko – soutěžní pořad ze
všeobecných znalostí a s nejrůznějšími novinkami
ve středu v 16 h
Proglaso – biblický kvíz v neděli v 11 h
s celoroční soutěží

… jste maminkami
a zajímají vás rady, co s dětmi
Kafemlýnek – pojďte s námi mlít kávu
a povídat si o dětech
v úterý v 9.30

programovou nabídku připravila
Kateřina Hrušková a Luděk Strašák
8

| proglas.cz/program |

…máte rádi současnou
a alternativní hudbu

Jak se vám líbí – rozhovory o nové tvorbě
s jejími autory a interprety a živé koncerty ve všední
dny v 19.15, v sobotu v 15.15
Hitparáda Kolem se toč – žebříček písní
sestavený posluchači v neděli v 19 h
a v pondělí v 16.55

...zajímá vás, co
se děje v našich regionech

… máte rádi
klasickou hudbu

Pořady z regionů a reportáže v pondělí,
úterý a čtvrtek od 20.15
Živě z Prahy v pátek
od 9.30

Oktáva – dává nahlédnout do světa
klasické hudby v pátek v 16.55
Koncert vážné hudby – v neděli ve 20.30
Vstupenka na operu nebo operetu
v sobotu ve 21.20

… se chcete vzdělávat

Vzdělávací cykly nabízí různá témata (církevní
historie, teologie, sociologie, moderní dějiny aj.)
v 16.00 (po), 17.00 (so) a 10.30 (ne)
Mezi slovy – v sobotu od 22.10 a ve čtvrtek v 9.30 –
setkávání s lidmi, jejich příběhy i projekty
Knihovnička – neděle ve 13.20,
v pondělí v 10.15

… chcete poslouchat rádio a zrovna nevíte, co by to mělo být
Poslouchejte nás ve dne v noci, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
(pokud není přestupný rok )!
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CSM Olomouc 2017

tři roky zvolí mariánská témata.
Když jsme tedy před rokem a půl
hledali nějaké téma, vykrystalizovalo právě toto Nebojte se v různých rozměrech: Nebát se setkat
s Kristem, nebát se být sám sebou,
nebát se zvolit si povolání, manželství, zasvěcený život. Zdálo se
nám, že toto biblické téma může
povzbudit. Pán Ježíš říká každou
chvíli Nebojte se. Proto se vše bude
odvíjet od tohoto tématu.
Proč byla vybrána právě
Olomouc?
Protože je dobře dostupná a na
všech frontách prokazuje dobré
zázemí. Je to nádherné kulturní
místo, je až překvapivé, co centrum Olomouce všechno shromažďuje za památky. Může na mladé
lidi hluboce zapůsobit. Je důležité
znát svoje kořeny, kořeny národa,
kořeny církve, takže i historie Olomouce může na mladé lidi dýchnout svou atmosférou. Jak říká
papež, abychom mohli jít dále, je
potřeba znát svoji historii a svoje
kořeny. Na programu setkání bude pro zájemce
i komentovaná prohlídka Olomouce.
Kde konkrétně se setkání uskuteční?
Hlavní program bude v bývalé vojenské pevnosti, jmenuje se to Korunní pevnůstka, dnes
je to takové kulturní místo, tam bude hlavní
pódium. Další části programu se budou konat
v centru Olomouce, v kostelech, sálech, na
náměstích. Setkání je otevřené, kdokoliv přijde
a bude se chtít zúčastnit mše svaté nebo navštívit
přednášku, tak to bude možné. Samozřejmě že
registrovaní účastníci budou mít nějaké výhody,
ale všichni ostatní jsou zváni. Zvláště pak místní
farníci. Olomouc se v tu dobu stane centrem křesťanství v naší vlasti a je dobré přijít a nechat se
povzbudit. Celé setkání bude přenášet Televize
Noe, Proglas, signály.cz, takže i mnozí, kteří
nemůžou přijet, mohou toto setkání sledovat. Je
povzbuzující vidět, když se tolik mladých modlí
dohromady a člověk tak zjistí, že svět není tak
špatný, jak se zdá.
Luděk Strašák a Václav Ambrož

|olomouc2017.signaly.cz |

Vrcholem roku 2017 bude v katolických kruzích bezesporu srpnové
Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Koná se po pěti letech, naposledy se v roce 2012 sešli mladí ve
Žďáru nad Sázavou. O informace
jsme požádali ředitele Sekce pro
mládež při České biskupské konferenci P. Jendu Balíka.
Jendo, setkání v Olomouci se
blíží, jak vypadají přípravy této
akce?
Přípravy jedou na plné obrátky.
Základní tým, který setkání připravuje, však pracuje skvěle, stále
ještě hledáme některé lidi do přípravných týmů. Důležitá je také
propagace, u které jsme kromě
kampaní na internetu a Facebooku
zvolili kontaktní podobu. Členové
propagačního týmu obcházejí biřmovance po celé České republice,
církevní školy a podobné instituce.
A výsledky jsou docela pěkné.
Co všechno mladé lidi v létě v Olomouci čeká?
Především velice zajímavý a interaktivní program. Kromě možností potkat se s kamarády
je čeká spousta přednášek na nejrůznější téma.
Čtyři půldny budeme věnovat přednáškám, koncertům nebo kulturním vystoupením. Budou přítomni odborníci na nejrůznější témata, pozvali
jsme lidi, kteří hovoří o vztazích, o manželství
třeba na základě Teologie těla Jana Pavla II.
Budeme se snažit zvát filozofy, přivítáme
tedy celou škálu lidí. A taky zveme různé
významné osobnosti, přijede Pavel Helan,
Simona Martausová nebo Jiří Strach, který
tak naplní motto setkání, které zní „Nebojte
se“.
Zmínil jsi motto „Nebojte se“. Proč bylo
vybráno právě toto motto?
Celostátní setkání je národní oslava Světového dne mládeže. Každý rok vydává papež
poselství mladým lidem ke Světovému dni
mládeže na Květnou neděli. Když jsme připravovali olomoucké setkání, tak jsme samozřejmě nevěděli, že papež na následující
10

Studio Vojtěch

Akademické týdny, kde je vedle TV Noe mediálním partnerem i naše rádio. Reprezentujeme
zde Proglas, nabízíme ke koupi nejrůznější naše
produkty a rozdáváme reklamní předměty. Letos
půjde již o 27. ročník, který však poprvé nebude
probíhat na Pavlátově louce u Nového Města nad
Metují, ale v obci Sněžné v Orlických horách
v areálu penzionu Horalka.
V letošním roce si kromě návštěvy Svatého otce
v Hradci Králové, všímáme i dalších výročí.
Studio přispělo např. do cyklu Oktáva pořadem věnovaným nedožitým 85. narozeninám
varhaníka, hudebního skladatele a dlouholetého ředitele kůru v katedrále Svatého Ducha
v Hradci Králové, pana Jiřího Strejce. Chystá
pořad k 400. výročí vzniku vincentinské spirituality, bez povšimnutí jsme nenechali ani letošní
500. výročí vzniku reformace, kdy jsme pořadem
natočeným s otcem doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D., přiblížili i tuto problematiku.
Samozřejmě jsme vzpomněli také na 105. výročí
narození velké osobnosti želivského opata Bohumila Víta Tajovského.
Martin Weisbauer
redaktor studia Vojtěch

| proglas.cz/studio-vojtech |

Královéhradecké studio Vojtěch provozuje pestré
spektrum činností i služeb, a to jak pravidelných,
tak příležitostných. Pomineme-li pravidelné studiové pořady, které vysíláme každé čtvrté úterý
v měsíci ve 20.15, přenosy růžence každou čtvrtou středu v měsíci v 18 h, modlitby rodin každou
první neděli v měsíci rovněž v 18 h a polední
modlitbu každý sudý týden ve čtvrtek, přenášíme nyní také nepravidelně o některých středách
i modlitbu večerních chval. Abyste byli informováni, jaké zajímavé akce vás čekají v královéhradecké diecézi, připravujeme na každé pondělí,
středu a pátek Pozvánky. Pokud si pozvánky
nestihnete poslechnout, naleznete jejich text i na
našem Facebooku studia Vojtěch. Je zde i mnoho
dalších informací, fotografií nebo upoutávek na
chystané pořady. Kromě toho přispívá studio i do
zpravodajských relací.
Velmi oblíbenou službou studia, o kterou je stále
větší zájem, je půjčování digitálních rádií našim
posluchačům, aby si mohli ověřit, zda v místě
svého bydliště zachytí digitální vysílání (nejen
Proglasu). V případě královéhradecké diecéze
se jedná o vysílač na Černé hoře v Krkonoších.
Členům Klubu přátel Radia Proglas zapůjčíme
přijímač zdarma, ostatním proti záloze 2 000 Kč,
která je po vrácení přístroje vyplacena zpět.
V dubnu letošního roku jsme si v Hradci Králové
připomněli významnou událost, a to 20 let od
návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v našem
městě. Ani naše studio nezůstalo pozadu a natočilo s otcem biskupem Janem Vokálem o této
návštěvě pořad. Proč zrovna s naším
otcem biskupem? Protože to byl právě on,
který, tehdy ještě jako kněz ve Vatikánu,
byl jedním z hlavních organizátorů této
významné události. Mimochodem, nedávno
jsem v jednom hradeckém podloubí nalezl
dokonce historický doklad této návštěvy. Na
oprýskané omítce přetrval do dnešních dnů
vyrytý nápis „Papež je tady!“.
Těsně po vydání tohoto čísla, 17. června, se
do Hradce Králové sjedou KaPŘi z celé diecéze na společné setkání. Nabídneme mimo
jiné i možnost prohlídky našeho studia,
které sídlí v budově Nového Adalbertina.
Další významnou akcí, které se studio
Vojtěch každoročně účastní, jsou proslulé

Radio Proglas – studio Vojtěch
Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové
tel: 495 063 423, 511 118 889
e-mail: vojtech@proglas.cz
odpovědný redaktor:
Martin Weisbauer
vojtech@proglas.cz
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Pro tentokrát místo kávy čaj!
Pro mnohé z nás je
pití kávy nebo čaje spojené
s
odpočinkem
a pohodou, kterých se
nám mnohdy nedostává
v tak hojné míře, jakou
bychom si představovali. Proto má také pořad
pro maminky s dětmi
název
„Kafemlýnek“.
Maminky na „dovolené“… nevyspání, neustálá bdělost kvůli hlídání, bezradnost, stres.
Hory prádla, jídla, nepoPořad Kafemlýnek, zleva: hosté pořadu Františka Dvořáková,
řádku… A mezi tím okaMarkéta Klímová a redaktorka Adriana Růžičková
mžiky čiré radosti z dětí,
z Božího stvoření, že
dně“, nebo své nejhlubší nitro vyčistit, pomůže
jsme tady, máme rodiny, a vůbec můžeme žít.
nám změna toho, co je na povrchu. Chci se naučit
Můžeme projít očistou postní doby, budeme slavit
čistotě myšlenek? Kde pramení? Co je spouští?
Velikonoce. Jeden z takových okamžiků inspiroMnoží a ovlivňuje jejich kvalitu? Přece vnější
val jednu z autorek Kafemlýnku k zamyšlení…
faktory: to, co vnímám očima, ušima, co dělám
Jsme jako konvice se sypaným čajem. Mám ráda
rukama, to, kam chodím. Jak tedy ovlivním vničaje. Ať v mrazu lednových dnů, nebo chlazené
třek? Tím, že začnu proměv horku léta. Právě vařím jeden z nich. Horkou
ňovat, „co vchází“ (kde
vodou zalévám hromádku bylinek ve skleněném
jsme to slyšeli?). Budu se
džbánu. Vidím, jak se zvedají ode dna, krouží ve
dívat na dobro, poslouvírech a pak klesnou dolů. Znovu zamíchám.
chat dobré, dělat dobré,
Tentokrát jen zlehka. Dívám se
chodit dobrými cestami.
a divím. Ačkoli se lžíce dotýČasem zjistím, že „to na
kala jen povrchu vody, za chvíli
dně“ mě samé se pohnulo
se začaly hýbat i bylinky na dně.
k dobrému, stejně jako lístky
Objev!
čaje u dna konvice.
Jsme jako konvice se sypaným
Není pro mě právě snadné uchopit do slov tento
čajem. Tělo, duch i duše. To všechno jako skleobraz a s ním spojený pocit. Připadám si někdy
něný džbán s horkou vodou a bylinkami. Chcemespíše jako fyzik, ačkoli moje gymnaziální „dobrá“
li v sobě něco změnit, pohnout tím, co je „na
nasvědčuje více o pravém opaku. Ale nevadí,
třeba vy také objevíte u svého nádobí překvapivé
„duchovní“ funkce. Přeji vám k tomu otevřené
Kafemlýnek
oči, uši, nos i srdce. Vaše Ivana Horáková.
Pořad především pro maminky na rodičovské
Těšíme se na setkání po rozhlasových vlnách
dovolené ale i pro všechny,
každé úterý dopoledne se všemi, kdo se zajímají
kdo jste naladění na stejný šálek kávy.
o dění v rodinách, dobrá manželství, rozumnou
Vysíláme každé úterý dopoledne
výchovu dětí a pozitivní pohled na svět.
od půl desáté.

| kafemlynek.proglas.cz |
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Irena Kintrová, Adriana Růžičková
a Ivana Horáková

Hledáme Kamarády Proglasu

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

Pošta z Proglasu je posluPočet Kaprů v letech 1997–2017
chačům doručována přes
Českou poštu nebo přes 1400
naše spolupracovníky, tzv.
1200
„Kamarády Proglasu“, jimž
zasíláme všechny zásilky pro 1000
jejich obec nebo část města,
800
kterou si sami vyberou. Tito
600
dobrovolníci šetří Proglasu
400
velké peníze na poštovném –
ročně je to téměř 1 000 000
200
korun. Kamarádi Proglasu
0
toto vykonávají jako dobrovolníci, zdarma, bez nároku
na odměnu z naší strany nebo
značí počet lidí, kterým z daného PSČ zasíláme
ze strany adresátů – posluchačů.
tiskoviny.
Balíček se zásilkami k roznesení zasíláme
Pokud máte zájem se této služby ujmout, dejte
3× ročně, jednotlivé zásilky jsou adresné.
prosím vědět na bezplatnou linku 800 132 132
Pro jmenovaná místa nyní hledáme Kamanebo mailem na klub@proglas.cz.
rády Proglasu (zkráceně KaPry). Ve větších městech se domlouváme na určité čtvrti nebo ulicích.
Na spolupráci se těší
V níže uvedeném seznamu číslo za názvem obce
Slávka Habáňová

256 01 Benešov 		
258 01 Vlašim		
323 00 Plzeň 		
375 01 Týn nad Vltavou
415 01 Teplice		
507 43 Sobotka		
509 01 Nová Paka		
530 02 Pardubice		
530 09 Pardubice		
542 32 Úpice 		
544 01 Dvůr Králové
561 32 Cotkytle		
602 00 Brno		
623 00 Brno		
669 02 Znojmo		
669 04 Znojmo		
675 02 Koněšín		
679 06 Jedovnice		
686 06 Uh. Hradiště
687 03 Huštěnovice

8
11
6
7
7
10
13
23
15
7
10
5
50
25
39
7
6
7
13
7

687 22 Ostrožská N. Ves
687 34 Těšov		
687 62 Dolní Němčí		
693 01 Hustopeče		
738 01 Staré Město		
736 13 Kunčice p. Ondř.
739 95 Bystřice n. Olší
747 51 Stěbořice		
755 01 Vsetín		
783 24 Savín		
783 74 Drahlov		
789 01 Zábřeh – několik ulic
793 51 Břidličná		
798 27 Němčice n. H.
798 23 Ivaň		
798 41 Kostelec n. H.
798 46 Brodek		
798 57 Laškov		
Praha – různá PSČ
Ostrava – různá PSČ

24
34
11
18
7
4
5
9
28
7
5
9
7
7
7
13
8
7

| klub.proglas.cz |

Přehled míst, kde hledáme Kamaráda Proglasu

Pozvánky na akce
22.–29. 7. 2017 (sobota–sobota)

Pro nadcházející letní období si vás dovolujeme
pozvat na akce, kterých se Radio Proglas také
účastní. Na pódiu můžete vidět jako moderátora zástupce Proglasu nebo nás můžete najít ve
stánku s logem Proglasu, kde budou naši redaktoři, moderátoři, technici nebo zástupci Klubu.

Folkové prázdniny – Náměšť nad Oslavou
– živé studio a stánek

15.–20. 8.. 2017 (úterý–neděle)
CSM Olomouc 2017
– živé studio a stánek (více na straně 10)

11.–13. 8. 2017 (pátek–neděle)
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť –
Domažlice
– stánek na Vavřinečku v sobotu 12. 8.

11.–13. 8. 2017 (pátek–neděle)
Den Brna

22.–25. 6. 2017 (čtvrtek–neděle)
MFF Strážnice 2017

24.–26. 8. 2017 (čtvrtek–sobota)

– přímý přenos, Kateřina Kovaříková – moderování

– zajímavá křesťanská akce ve Vsetíně,

Festival UNITED
kde budeme pouze jako účastníci

30. 6. – 1. 7. 2017 (pátek–sobota)
Hradecký slunovrat – Hradec nad Moravicí
(u Opavy)

1.–3. 9. 2017 (pátek–neděle)
Mohelnický dostavník

– Milan Tesař – moderování

– Milan Tesař – moderování

4.–5. 7. 2017 (úterý–středa)
Dny lidí dobré vůle – Velehrad 2017

2. 9. 2017 (sobota)

– živé studio a stánek

Diecézní pouť rodin – Žďár nad Sázavou
– živé studio a stánek

5.–9. 7. 2017 (středa–neděle)

Přeji vám šťastnou volbu
a těšíme se na viděnou

Katolická charismatická konference

Honza Janoška

– živé studio a stánek, BVV Brno

Díky VÁM vysíláme bez reklam – přispět můžete i vy. Nadační fond Radia Proglas, č.ú.:

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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Změny ve správní radě Nadačního fondu Radia Proglas

| nf.radia.proglas.cz |

Po šestnácti letech působení a péče o Nadační fond předala Helena Horáková předsednictví
správnírady na další funkční období dle statutu nově zvolené a zřizovatelem Nadačního fondu
navržené Martině Trembulákové. Od 14. dubna 2017 ve správní radě působí:
předsedkyně SR:
Martina Trembuláková
členové SR:
Ing. Pavlína Janošková a JUDr. Milan Dobeš
revizor:
Ing. Jan Keprt
Výroční zpráva a informace
o Nadačním fondu Radia Proglas, který je členem AVPO
(Asociace veřejně prospěšných
asociací) naleznete na webu Proglasu.
Předsedkyně správní rady Nadačního fondu Radia Proglas:
Helena Horáková a Martina Trembuláková

Kalendář na rok 2018
Vydalo nakladatelství Cesta
e-mail: cestanakl@volny.cz.

Texty pro kalendář napsal
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Stránky Radia Proglas připravila Helena
Horáková. Na vzniku kalendáře dále
spolupracovali Zdeněk Drštka a Jiří Stejskal.
Graficky zpracoval Tomáš Lanča
(www.tomaslanca.cz).
Kalendář získáte nákupem v e-shopu Proglasu nebo osobně v rádiu,
cena 59,- Kč.
Také si o něj můžete napsat na adresu nakladatelství:

Nakladatelství Cesta
náměstí Republiky 5
614 00 Brno
15
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www.cestabrno.cz
www.facebook.com/cestabrno

Kontakty

Web Proglasu:

| www.proglas.cz |

Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

Mobilní aplikace

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

tel.: 543 217 242 – jen ve vyhrazených časech

| m.proglas.cz |

pro Android přes Obchod Play
ke stažení: Proglas

FACEBOOK:

| www.facebook.com/proglas |

Vizitka Proglasu
do mobilu
GPS: N 49°12.130´; E 16°34.448´
Mons. Dario Edoardo Viganò ve studiu Proglasu

Křesťanská média spolu

Balení zpravodajů
Likvidace lepry
Cílem misijní organizace Likvidace lepry není pouze výlečit nemocného,
ale uzdravit celého člověka. Pomáhat těm nejubožejším může jen díky
dobročinnosti lidí, kteří nejsou lhostejní k utrpení druhých.
www.likvidacelepry.cz

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas.
Toto číslo vyšlo v červnu 2017. Redakční rada: Pavel Mikšů, Helena Horáková, Jan Janoška, Hana Svanovská;
fotografie: Pavel Šaněk, Martin Weisbauer, grafická úprava: Helena Horáková

