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Dvakrát slyš, jednou piš!

Dřív měla máma Mílu, Marcelu, Milana 
a Máňu. Míla měla mísu. V míse bylo maso. Ó, ti 
se měli.

Dnes má máma sotva tu Mílu. Míla má tablet. 
Na tabletu má Facebook. Ó, ta se má!

Také mám tablet – i Facebook. 
Psal jsem na něj nedávno takovou legrační 

příhodu, skoro celou vymyšlenou, vysloveně do 
prázdninové nálady. Takovému příspěvku na 
Facebooku říkáme status.

Lidé, a zejména ti, které jste si odsouhlasili jako 
přátele, pod ten status mohou psát, odpovídat. 
Těm jejich komentářům se říká komenty.

Pod ten můj prázdninový status jeden 
FB-kamarád napsal, jak je to hrozné a jak to tak 
stejně vždycky bylo. Druhý začal tu věc bránit. 
Třetí vyzdvihovala něco, co s tématem vůbec 
nesouviselo. Místo legrace tu byla najednou jen 
změť podmětů a přísudků.

Byla chyba u mne, nebo u nich? Napsal jsem 
něco špatně? Neměl jsem psát radši vůbec nic?

Buďme klidní, milí čtenáři. Je to úplně 
normální. Každý vedoucí firmy s pracovišti 
v různých městech ví, že konference po telefonu 
je rychlá a levná, ale není nad osobní setkávání. 
Každý člověk totiž potřebuje jistotu, že je mu 
rozuměno, a také ujištění, že on sám správně 
rozumí. 

My křesťané pro to navíc máme pádný důvod, 
a to jednoznačné Ježíšovo vybídnutí: Dělejte 
druhým to, co chcete, aby druzí dělali vám. 
Sám nám ukázal, jak se to dělá, jak se věnovat 
s opravdovým a upřímným a nezáludným zájmem 
o každého jednotlivého člověka. 

Snahou porozumět nejen textu, ale i záměru 
napsaného či vysloveného takové „dělání“ začíná, 
viďte? 

Proto vás prosím: Pište nám! A než nám napíšete, 
1.  poslechněte si ještě jednou v audioarchivu 
daný pořad, který chcete komentovat 
2.  popřemýšlejte, co byste na něm – nebo obecně 
na Proglasu – pochválili 
3. volte pečlivě slovo od slova; nechte text 
odpočinout, poproste člena rodiny o přehlédnutí 
a úpravu. Jak vašemu dopisu porozuměly další 
oči?
4.  Odeberte, přidejte, text uzavřete. 
5. Odešlete. Mailem, dopisem, FB messenge-
rem… 

O podobnou službu prosím i vůči dalším 
médiím v rukách křesťanů. Děláme svoji práci. 
Děkujeme.                              

Mons. Martin Holík

Text vznikl v závěru prázdnin, proto jsem si dovolil 
na závěr lehce zažertovat zcela smyšlenou událostí:

Výlet. Vlaková pokladna, Brno: Prosím 
jeden dospělý Hamburk. No, nějak mi to 
ten krám nebere. Hm, zkuste Hamburg. 
Á, už to máme. Takže kolikrát jste říkal?
Pokladna, Hamburk: Prosím einmal 
Brno. Ja, klar. Und bitte, dolní nádraží 
oder Židenice?

Brňané porozumí.
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Novinky Kateřina Odvodyová, studentka 
managementu na ZČU v Plzni 
a v půli října nastupuje do 
pražské redakce staronová 
redaktorka Proglasu Kateřina 
Horálková Rózsová.

Léto je nejen časem 
dovolených a odpočinku, ale 
také setkávání a důležitých 
akcí, na nichž zkrátka nesmíme 
chybět – s propagačním stánkem, 
mikrofonem nebo dokonce 

celým živým studiem. V sobotu 17. června 
se po téměř čtyřech letech konalo v Hradci 
Králové diecézní setkání Kamarádů Proglasu/
KaPrů. V budově Nového Adalbertina, kapli 
svatého Josefa, kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a nakonec na ředitelství Papežských misijních děl 
se sešlo asi 50 spolupracovníků Proglasu, kteří 
se tak mohli navzájem poznat, sdílet a vyměnit 
si zkušenosti. 

Začátek července patřil tradičně dvěma 
významným událostem – Dnům lidí dobré vůle na 
Velehradě a Katolické charismatické konferenci 
v Brně. Ve dnech 15. až 20. srpna se srdcem 
katolické církve u nás stala Olomouc – hostila 
Celostátní setkání mládeže. Atmosféru, program 
i poselství všech tří akcí jsme pro své posluchače 
sledovali prostřednictvím živých studií. 

(O dění v Olomouci píše redaktor Vašek 
Ambrož na straně 6). 

Vyjmenovat všechna místa, kam jsme 
se vypravili, si, milý deníčku, netroufám. 
Samostatnou kapitolou by jistě byly aktivity 
hudebního redaktora Milana Tesaře, Kateřiny 
Kovaříkové nebo Kláry Beránkové (více na straně 
10). Ať už jsme se s příznivci a posluchači setkali 
na festivalech Hradecký Slunovrat v Hradci nad 
Moravicí, Chodských slavnostech a Vavřinecké 
pouti v Domažlicích nebo UNITED ve Vsetíně, 
na Akademických týdnech v Orlických horách či 
zářijové pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou, mezi 
kolegy panuje shoda – bylo to krásné, povzbudivé 
a na rozhlasový materiál bohaté. Naše práce je 
dar! 

Tak, deníčku, školní rok už se naplno 
rozproudil a před námi je toho požehnaně. Tak 
s chutí do toho a… Zase ti o všem napíšu.

Anežka Jakubcová

Milý deníčku!
Krásné léto je za námi a pomalu 

přenechává vládu barevnému 
podzimu. Tady u nás na Proglasu 
se toho děje tolik, že člověk sotva 
stíhá sledovat všechny aktuality, 
události a přírůstky do rodin 
kolegů. 

Tak například v sadu šťastných 
rodičů Lucie Švestkové, reda-
ktorky zpravodajství a jejího manžela Marka. 
20. května dle jejich slov „vyrostla nová 
švestička“ Markétka. 

Do rodiny olomouckého redaktora Marka 
Chvátala a jeho ženy Lidušky pak 14. srpna 
přibyla malá princezna Klárka. Snad se o ni starší 
bráška František bude hezky starat. Gratulujeme 
a přejeme Boží požehnání. 

Deníčku, během léta se nezřídka stane, že 
se záhadně změní příjmení některé z kolegyň. 
Letos se to přihodilo dnes již bývalé tajemnici 
redakce Kateřině Hruškové, která se 5. července 
stala Kateřinou Málek. Do společného života 
s manželem Filipem vykročili za prací z Brna 
směr Praha. Blahopřejeme a přejeme jim oběma, 
aby se jim v Praze dařilo. Od září má Proglas 
novou tajemnici redakce Renatu Hejčovou. 

Čas se nachýlil pro Luďka Strašáka, který 
říjnem 2017 končí po jedenácti letech práce 
v redakci JUNIOR Proglasu. V závěru roku 
odchází po čtyřech letech práce Václav Ambrož, 
moderátor a redaktor. Po dobu mateřské 
a rodičovské bude v litoměřickém studiu Štěpán 
chybět Vlasta Klekerová. 

V době četní e-verze Zpravodaje asi ještě stále 
poptáváme 1,5 pracovního úvazku moderátora 
a také celoúvazkovou pozici redaktora redakce 
JUNIOR. Sledujte na webu Proglasu rubriku 
„Pracovní příležitosti“ v menu „Kontakty a info“.

Jestliže se některé hlasy z Proglasu ztratily, jiné 
se zase navrací nebo objevují nově. Do redakce 
přibyla čerstvá posila v osobě Daniela Blažkeho. 
Moderátorské řady po bezmála desetileté pauze 
externě obohatil Milan Šoba, který však častěji 
než za mikrofonem sedává v křesle zástupce 
ředitele OA a SZdŠ Blansko. V plzeňském 
studiu Hroznata začala pilně vypomáhat 

Lucie Švestková s Markétkou
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Čtení na pokračování patří dlouhodobě podle 
vašich dopisů, telefonátů i osobních reakcí 
mezi nejoblíbenější relace poslouchané 
na Proglasu. Proto bych vám rád trochu 
poodhalil, jak postupujeme při výběru 
vhodné knihy. 

Základní podmínkou je možnost získat titul 
zdarma, bez nutnosti platit za autorská práva. 
V praxi jsou dvě možnosti, jak toho dosáhnout. 
Buď je autor sedmdesát a více let po smrti a tudíž 
ochrana jeho autorských práv vypršela, a s pří-
padnými překladateli, jedná-li se o původně 
cizojazyčné dílo, je dobrá domluva. Pokud 
autor ještě žije, nebo od jeho skonu neuplynula 
výše zmíněná doba, je nutné jednání a v řadě 
případů nám své dílo věnuje zdarma vzhledem 
k neziskovosti Radia Proglas. 

Poté nastává tvořivá část celého procesu, 
při němž odpovědný redaktor rozdělí dílo 
na přibližně dvacetiminutové úseky, vybere 
vhodnou hudbu a interpreta. Ten, kdo propůjčí 
dílu svůj hlas, dodá dílu nezaměnitelný 
jedinečný rozměr. Během nahrávání bdí nad 
provedením mistr zvuku, který dílo také upraví 
do konečné podoby.

Šéfredaktor Pavel Mikšů s novou výzdobou kanceláře – krásný olivovník namalovala jeho žena Ľubka

Z nedávných titulů vzbudilo největší 
ohlas i trochu rozpaků autobiografické 
vyprávění bývalého boxera, nyní farmáře, 
spisovatele a pedagoga Tima Guénarda, 
nazvané V ringu s Bohem. Po většinu 
času to bylo těžké a smutné poslouchání 
a nechyběly ani dotazy, proč něco takového 
vůbec vysíláme. Trpělivě jsme odkazovali 
k patnáctému dílu, kdy na scénu proniklo 
světlo víry a vše začalo prozařovat. 
Ono tragické líčení všemožných hrůz 
a bídy na ploše jednoho mladého života 
nebylo bezúčelné, ale dávalo vyniknout 
proměňující a uzdravující moci Ducha 
svatého od chvíle, kdy se Tim poprvé 
setkal s Ježíšem. Někteří z vás psali, že 
během poslechu nemohli potlačit slzy 
a slova modlitby za ty, kteří se nacházejí 
v podobně těžkých životních situacích. Toto 
čtení se tak mimoděk stalo nástrojem k oživení 
víry, což mě velice potěšilo, neboť v to jsem po 
přečtení knihy doufal. 

Mohu vám slíbit, že se společně s Hanou 
Svanovskou, která se o výběr knih pečlivě 
stará, vynasnažíme nalézat podobné tituly 
i do budoucna, aby tento čas četby byl také 
svědectvím o radosti ze života s Bohem.

    Vše dobré Pavel Mikšů

| proglas.cz/slovesne-porady |
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Buďte svědky Vzkříšeného

Milí přátelé nabízím vám výňatek z rozhovoru 
s otcem Danielem Angem, zakladatelem 
evangelizační školy Jeunesse Lumière, který 
mi poskytl při letošní Katolické charismatické 
konferenci v Brně.

Víra není předmět, který jen tak někomu dáme.  
A celá otázka spočívá v tom, jak mladé probudit, 
aby vnímali krásu víry a jak je vést k Ježíši. 
Prvořadý je příklad, svědectví těch, kdo jsou 
odpovědní za výchovu. Oni sami musí intenzivně 
prožívat láskyplný vztah k Ježíši. Pokud Ježíše 
milujeme, vyzařuje z nás radost, světlo, pokoj 
Vzkříšeného. I v těžkostech jde poznat, že v nás 
přebývá jakýsi tajemný pokoj a radost, který 
nám nic nemůže vyrvat, protože je nám darován 
Ježíšem a pramení z hloubky našeho srdce. 
Mladí jsou velmi citliví, více než si myslíme, na 
způsob, jakým žijí jejich vychovatelé či rodiče. 
Instinktivně cítí, jestli to, co je řečeno, je také 
žito. A vychází to z osobní zkušenosti. Jestli máte 
rodiče, kteří se považují za křesťany, ale nechodí 
na mši svatou a chtějí to po svých dětech, tak to 
nemá žádný význam. Protože rodiče jsou první, 
kdo nežijí podle své víry. Je zde tedy povinnost 
příkladu, potřeba vedení. Tak trochu jako na 
horských ledovcích. Je to nebezpečné, potřebujete 
horského vůdce. Zná nebezpečná místa, jde 
na laně první, upozorní na průrvy, říká, kam 
nechodit. Mladí potřebují lidi, kterým mohou 
plně důvěřovat. Ať už je to vychovatel nebo kněz, 
měl by být osobou, která vyzařuje pokoj a důvěru. 
Neboť v dnešním světě často chybí jasné záchytné 
body. Už není dobro a zlo, pravda a lež, to jsou věci 

► Otče Danieli, máte bohaté zkušenosti 
s mladými lidmi, jimž jste zasvětil velkou část 
svého života. Co považujete za podstatné při 
předávání víry dospívajícím?

Dnes máme před sebou dospívající generaci, 
která je, ne vždy, ale často, zraněna událostmi 
života. Mnozí pocházejí z neúplných či 
rozdělených rodin, a to je traumatizuje.  Probudit 
v nich víru, setkání s Ježíšem, je možná to jediné, 
co jim může pomoct přenést se přes tuto bolest 
a uzdravit zranění z dětství a dospívání. Často se 
cítí opuštění a odvrhnutí, ať už od otce nebo matky. 
Jsou rozpolcení ve vztahu k nim. Ježíš přichází 
jako ten, kdo jim dá zakusit něhu a kdo je nikdy 
nenechá osamocené a neopustí je. Vidíme, že víra 
je cestou uzdravení pro všechna tato zranění. Na 
cestě víry jim také můžeme navrhnout konkrétní 
modlitbu za uzdravení, aby Ježíš sám navštívil 
všechny ty okamžiky jejich života, které mohou 
být zraněné. 

Daniel Ange na KCHK v Brně Au
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Od konce
Václav Renč

O kolikerou lítost bohatší
jsou podzimy než nevědomá jara!
Zbořený dům s visutou pavlačí,
den v cizím městě, opuštěná fara –
všechno je vždycky nějak jinačí.
To podzim ví.

O kolikerou lítost křehčí dnes
jsou jara, mám-li modrou jeseň v brýlích
přirostlých k očím! Zkamenělý les
je město v noci. Kroky opozdilých
zpozdile, marně tepou do kláves.
Jak červotoč. Už zjara kvete vřes.
To podzim ví.

vybrala Hana Svanovská

z minulého století. Dokonce poslední opěrný bod, 
kterým je rozlišení mezi mužem a ženou, kteří 
společně darují život, se rozbil. Je tedy potřeba 
lidí, kteří jim budou říkat pravdu, neboť mladí 
mají žízeň po pravdě. Spontánně vycítí, jestli jsou 
věci pravdivé nebo ne. Když je to lež, poznají to. 
Je potřeba počítat s jejich svědomím dříve, než by 
mohlo být zkaženo v průběhu dospívání, neboť 
svědomí lze pokřivit. 

V poslední době lze také u dospívajících 
pozorovat velký nepoměr mezi osobností 
a duchovní zralostí. Máme před sebou stále častěji 
mladé ve věku osmnáct až dvacet let, kteří jsou 
psychologicky na úrovni čtrnácti nebo patnácti 
let, u nichž je proces lidského dospívání opožděn. 
Avšak vedle toho u nich vidíme ohromující 
duchovní hloubku. Mladé je potřeba vychovat 
k převzetí odpovědnosti za sebe sama, k vědomí 
že nemohou pořád všechno očekávat od druhých. 
Přitom však už jsou schopni hlubokého života 
modlitby, opravdu milují Ježíše, uctívají ho při 
adoraci. Velmi se mě to dotýká, je to oslovující. 
Generace mladých, která bude přicházet, bude 
pravděpodobně čím dál více zraněna životem, 
ale bude čím dál více vnitřně utěšována Duchem 
svatým. My, vychovatelé, katecheté, rodiče 
a vyučující bychom měli čím dál více žádat milost 
útěchy v pravém smyslu slova. Milost vnitřního 
posílení dle slova sv. Pavla, že Bůh nás utěšuje 
v našich souženích, abychom my pak stejnou 
útěchou těšili druhé. U mladých, kteří často 
nikdy nepoznali otce, je potřeba jakési přechodné 
období, kdy mužský vychovatel zaujme roli otce. 
To může přinést uzdravení, Pán si toto může 
použít. Stejná věc platí pro ženy. Je řada mladých, 
kteří jsou dost zraněni svou vlastní matkou, která 
byla víc majetnická než mateřská. Vychovatelky 
nebo katechetky mohou dát zakusit skutečné 
mateřství. To může přinést uzdravení a také 
smíření s mužstvím nebo ženstvím. A vyjasnění 
toho, kým je muž a kým je žena. Je tedy potřeba, 
aby vychovatelé byli šťastní ve svém mužství 
a byli plně muži, stejná věc platí pochopitelně pro 
ženy. Aby v těch, kdo jsou jim svěřeni, obnovili 
obraz otcovství a mateřství, mužského a ženského 
pólu. A to přichází, jak jsem říkal, na začátku 
především skrze příklad, skrze to, kým jsme.

ptal se Pavel Mikšů

Pozvánka na 
27. Podzimní knižní veletrh 

Havlíčkův Brod
Motto:

 Literatura nebo život

v pátek 20. října od 10 do 19 hodin
v sobotu 21. 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 



Vážení a milí posluchači, jistě jste 
v našem vysílání zaznamenali, že od 
poloviny srpna jsme vysílali kratší 
reportáže z Celostátního setkání 
mládeže v Olomouci. Připadl mi milý 
úkol sepsat pár řádek o tom, co jsme 
tam my Proglasáci vlastně zažili 
a jak se nám žilo a pracovalo mezi 
více než 6 000 mladými účastníky. 
Jak vlastně probíhá příprava živých 
studií?

Ačkoliv se setkání konalo až ve 
druhé polovině prázdnin, příprava, na které 
pracovalo mnoho dobrovolníků pod záštitou 
sekce pro mládež ČBK, probíhala už skoro dva 
roky před tím. Od začátku roku jsem také jezdil 
na setkání přípravného týmu, abych si utvořil 
představu o tom, jak to vlastně bude vypadat, 
co bude Proglas potřebovat zajistit ohledně 
technického zázemí a podobně. Během této 
doby jsme také vymýšleli redakční plán a dávali 
dohromady tým redaktorů, kteří do Olomouce 
vyrazí. 

Když bylo všechno připraveno a přišlo úterý 
15. srpna, vyrazil jsem s Anežkou Jakubcovou 
na rovinnou Hanou, kde jsme se potkali s naší 
nedocenitelnou technickou podporou Jardou 
Topinkou, a posléze i s Radkou Rozkovcovou. 
V tomto složení jsme si vytvořili zázemí přímo 
v Korunní pevnůstce, hlavním dějišti setkání, 
a začali se rozkoukávat, kde vlastně začneme. 
Přišlo mi až skoro úsměvné, jak rychle vzala 
připravená struktura jednotlivých živých studií 
za své. Na setkání takového rozměru se situace 

mění každým okamžikem a programu je tolik, 
že to prostě nejde celé obsáhnout. A tak, zatímco 
Jarda kouzlil s technikou, my jsme vyrazili do 
terénu a nahrávali a nahrávali. Tu s účastníky, 
tu se nám podařilo zastavit některého z otců 
biskupů, tam jsme vyzpovídali některého 
přednášejícího nebo člena přípravného týmu. 
Pak hurá zpět k našemu stanovišti a stříhat. 
Mezi tím se nám i třeba poštěstilo zajít si na 
oběd nebo večeři. Pak jsme zhodnotili naše 
nahrávky a poskládali jsme to nejdůležitější, 
co se zatím odehrálo, abychom neopomněli 
něco, o co byste neměli přijít. Pravda do 
dvou půlhodinových studií denně se všechno 
mnohdy skoro nevešlo, protože byl program 
skutečně velmi nabitý. 

A tak to šlo den za dnem. Od úterka 
až do neděle, kdy se všichni včetně nás 
vydali po závěrečné slavnostní mši svaté 
domů. Navštívili jsme mnoho přednášek, |ol
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CSM Olomouc 2017

Anežka Jakubcová a Václav Ambrož před 
odjezdem do Olomouce na CSM
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workshopů, modliteb, doprovodného programu. 
Hovořili s hosty, pořadateli, biskupy i účastníky. 
V pátek jsme se vydali na pouť na Svatý kopeček, 
kde mladí zcela oblehli prostor před bazilikou. 
V sobotu se programu účastnili i celé rodiny. 

Skoro se nechce věřit, co všechno se za těch 
pár dní stihlo. Musím hluboce smeknout před 
organizačním týmem, který to všechno zvládl 
ukočírovat. A velmi poděkovat jak nám vyšel 
vstříc, když jsme něco potřebovali. 

A tak nám celý týden uběhl jako voda. V neděli 
jsme opět naskládali naši techniku do auta 
a vypravili se do olomouckého studia Radim. 
Tam jsme na závěr odvysílali poslední souhrnné 
studio. Pak jsme v Olomouci zanechali tamní 
domorodce Jardu a Radku a s Anežkou opět 
vyrazili zpět do Brna. 

I když jsme tam žili více méně v poklusu, 
myslím, že se nám podařilo ten čas využít 
opravdu plodně a jak nejlépe jsme uměli. Ostatně 
to můžete posoudit i vy, kteří jste poslouchali naše 
živá studia. Anebo si je můžete poslechnout ještě 
zpětně v našem audioarchivu. Jsem přesvědčený, 
že atmosféra, která tam panovala, se jen tak někde 
nenajde. 

Na slyšenou na vlnách Proglasu se těší
Václav Ambrož

Celostátní setkání křesťanské mládeže 
přilákalo do Olomouce 6 500 lidí

6. celostátní setkání mládeže vyvrcholilo 
v neděli 20. srpna závěrečnou 
slavnostní mší svatou, kterou 
v Korunní pevnůstce sloužil 
olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner. 

Mezi účastníky bylo 
60 % žen a 40 % mužů, 
průměrný věk mladých lidí 
se pohyboval okolo necelých 
19 let, přes 2500 lidí se 
účastnilo také Světových 
dnů mládeže v Krakově. 
Nejvíce návštěvníků přijelo 
z olomoucké arcidiecéze 
– přes 1800, následovala 
brněnská diecéze s asi 
1400 lidmi, z ostravsko-
opavské a královehradecké 

diecéze přijelo přibližně 900 účastníků, téměř 
500 mladých pochází z pražské arcidiecéze, 
českobudějovická diecéze měla na setkání přes 
250 zástupců, litoměřická téměř 150, z plzeňské 
diecéze přijelo asi 60 mladých. (Čísla jsou včetně 
kněží, zasvěcených osob a přípravného týmu, 
nejsou v nich zahrnuti hosté ze zahraničí – hlavně 
Polska a Slovenska)

Mottem akce bylo heslo „Nebojte se“ a jeho 
prostřednictvím vyzývala mladé, aby se 
především nebáli být sami sebou, ale také se 
nebáli budoucnosti a různých obtíží, které je 
mohou v životě potkat.

Nad setkáním převzali záštitu olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner, primátor 
statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín 
Staněk, Ph.D., a rektor Univerzity Palackého prof. 
Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Za podporu 
děkujeme městu Olomouci, Univerzitě Palackého, 
nadaci Renovabis, Ministerstvu kultury, 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
a Výstavišti Flora Olomouc. Za výbornou 
spolupráci děkujeme také Policii České republiky 
a dalším složkám Integrovaného záchranného 
systému. 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu 
Světových dnů mládeže a koná se v České 
republice přibližně jednou za pět let. Naposledy 
bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou, předtím 
v roce 2007 v Táboře.

    Bc. Anna Sýkorová 
tisková mluvčí setkání

Mobilní studio Radia Proglas
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00.05 po – Kafemlýnek (R)
 út – Křesťan a svět (R) 
 st – Oktáva (R)
 čt – Vzdělávací cyklus (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 – Pořady z regionů (R)
 st – Pořady z regionů (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
05.05 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 regionech
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 – 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 časně odpolední
13.15 pá – Zvuková pohlednice Jany Beránkové
13.50 Dnešek v kalendáři
14.00 Pozvánky
14.30 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
15.05 Písničky
 (Korunka k Božímu milosrdenství, 1. pá     
 v měsíci a st + pá v postu Křížová cesta)
15.40 po – Kukadlo
16.00 po – Vzdělávací cyklus
          út – Barvínek
          st – Rozhlasové Městečko
 čt – Pořady z regionů (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 po – Pořady z regionů
 út – Pořady z regionů
 st – Šmrnc
 čt – Pořady z regionů
 pá – Dotýkání světla
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.15 Křesťanské písně
21.30 Čtení na pokračování (R)
22.00 Bible v liturgii
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 RADIA PROGLAS
pondělí až pátek ▼

Programové schéma platí od 1. prosince 2017. Přehled pořadů najdete na www.proglas.cz; můžete si 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.
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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
05.05  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)
07.45   Zvuková pohlednice Jany Beránkové (R)
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
12.06   Hudební siesta se Střípkem poezie
13.30    Písničky k odpočinku
13.50   Dnešek v kalendáři
14.00   Písničky k odpočinku
15.00   Zprávy Proglasu
15.15   Jak se vám líbí (R)
16.00   Čteme z křesťanských periodik
16.30   Hudební listování
17.00   Vzdělávací cyklus
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 
23.10    Písničky k usínání
23.50   Duchovní slovo
23.58   Půlnoční modlitba

sobota ▼ neděle ▼

00.05      Hitparáda Kolem se toč (předpremiéra)
01.05    Vzdělávací cyklus (R)
01.30    Zrcadlo týdne (R) + Komentář týdne (R)
02.00 Komorní hudba
02.30 Písničky
03.00 Z archivu hudebních pořadů
03.45 Písničky před svítáním
05.00 Varhanní hudba
05.27     Myšlenka na den
05.30 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    Vzdělávací cyklus (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 za rodiny
18.30 Písně
19.00 Večerní zíváček
19.15 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 Půlnoční modlitba (R
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DAB v Praze, Brně, Příbrami, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Jablonci nad Nisou, na Ostravsku, 
v Královehradeckém, Pardubickém a Karlovarském kraji. DVB-T vysílání téměř na celém území ČR. 

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

Programové schéma platí od 1. prosince 2017. Přehled pořadů najdete na www.proglas.cz; můžete si 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.
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Vážná hudba na Radiu Proglas se vysílá denně. 
Ale jen jednou za týden si můžete poslechnout 
týdeník Oktáva, který se věnuje různým jejím 
oblastem. Zveme na koncerty, ohlížíme se 
za výročími, informujeme o zajímavostech, 
nechybí ani soutěže. Vysílací čas Oktávy je 
v pátek v 16.55, reprízujeme ji o úterně-středeční 
půlnoci. Jak někteří z vás píší, jsou to doby, ve 
kterých ne vždy máte čas usednout k rádiu 
a poslouchat. Oktávy jsou ale všechny natočené 
a uložené. Můžete si je kdykoliv vyhledat na 
(zeleném) webu Radia Proglas. Jak na to? Po 
zadání adresy www.proglas.cz klikněte na 
zelené políčko „HUDBA“. Až se vám otevře, 
najdete pod ním nápis „KLASIKA“. Po kliknutí 
i na toto tlačítko se již dostanete k informacím 
o vážné a duchovní hudbě. V pravém sloupci je 
ve výčtu položek „Oktáva“. Opět klikněte sem 
a pak si už jen vyberte pořad, který byste si rádi 
z našeho audioarchivu poslechli. 

V uplynulém roce jsme vysílali například 
malý cyklus o zámecké hudbě, s nímž jsme 
se vydali po stopách skladeb na zámky 
v Kroměříži, Roudnici nad Labem, Jaroměřicích 
nad Rokytnou a Českém Krumlově. Zajímat 
by vás mohly také pořady zaměřené na výročí 
hudebních skladatelů. Březnovou Oktávu jsme 
věnovali Heinrichu Isaacovi (500 let od úmrtí), 
jednu červnovou Georgu Philippu Telemannovi 
(250 let od úmrtí), dvě červnové a tři červencové 
Franzi Schubertovi (220 let od narození). Již 
teď prozradím, že na 10. listopad připravujeme 
povídání o mladém Leoši Janáčkovi a jeho 
působení v Brně, které předznamená devadesáté 
výročí jeho úmrtí. Není to však jen Oktáva, 
kde se výročím jednotlivých skladatelů 

věnujeme. Takřka každý týden se některé 
objeví v polední Hudební siestě. Tu 
však v audioarchivu na webu Proglasu 
nenajdete.                          Klára Beránková

Nestihli jste? Nevadí. 
| h
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„Tak co festivaly?“ ptávají se mě kolegové 
i známí v průběhu prázdnin. A já často vyčerpaně 
krčím rameny a přemýšlím, co odpovědět. Nebo 
naopak s nadšením vyjmenovávám, s kým 
zajímavým jsem se setkal a jaké rozhovory jsem 
natočil. Letní hudební festivaly jsou pro mne totiž 
studnicí nových zážitků a objevů, ale také bohužel 
zdrojem únavy a vyčerpání. Má-li člověk během 
dvou letních měsíců skombinovat účast na pěti 
několikadenních akcích jako porotce, novinář 
či moderátor s rodinnou dovolenou a s běžnou 
prací v redakci (které ani v létě neubývá), těší se 
celé léto na září. Na druhou stranu nebýt letních 
festivalů, nemohl bych vám v pořadu Jak se vám 
líbí přinášet tak exkluzivní rozhovory, jaké pro 
vás chystám například na letošní podzim. 

Jen na festivalu Colours of Ostrava se mi 
letos povedlo natočit rozhovory s třiadvaceti 
osobnostmi nebo kapelami z dvanácti zemí. 
Hovořil jsem s pořadatelem velkého festivalu 
v Kalkatě. S brazilským písničkářem, který 
ve Španělsku založil zajímavou mezinárodní 
kapelu. S izraelským rockovým zpěvákem, 
který po letech oprašuje skladby svého dědečka, 
někdejšího zakladatele irácké populární hudby. 
S Francouzem, který je viceprezidentem 
organizace pomáhající pronásledovaným 
muzikantům na celém světě. S českým 
písničkářem, který je v hledáčku extrémní 
pravice, protože svými písněmi šíří lásku 
a porozumění. Se slovenskou skupinou, která 
zajímavým způsobem propojuje lidovou hudbu 
s jazzem. S polskou kapelou, která po svém 
oživuje folklor z Beskyd, a s jinou, která vedle 
lidové hudby čerpá také z českého folku a popu. 
A s mnoha dalšími. 

Sledujte náš web hudba.proglas.cz a těšte se 
ze zajímavých setkání spolu se mnou. 

Milan Tesař

Festivaly – zdroj zážitků i únavy

Radio Proglas přináší týdně přes osm 
hodin vysílání pro milovníky folkloru 
i dechovky. Tematické pořady Folklorní 
okénko a Hrajte, kapely! doplňují ranní 
dechovkové čtvrthodinky i nedělní 

odpolední zastavení s dětskými interprety. Vámi 
zaslané pozvánky na koncerty, hody, festivaly 
a besedy nabízíme v půlhodinkách dopoledních 
Voniček. Pořady pro vás připravuje Kateřina 
Kovaříková se spolupracovníky.

Folklor a dechovka na Proglasu



Podzimní besedy večerů Bez obav? zaměříme 
na problematiku udržitelnosti demokracie a boje 
proti terorismu. Poprvé budou mít naše besedy 
předprogram, a to v podobě promítání dokumen-
tárních filmů s lidskoprávní tematikou. Zapo-
jíme se do projektu Promítej i ty, díky kterému 
můžeme zdarma zhlédnout vybrané snímky 
z předchozích ročníků festivalu Jeden svět. 
Vybrali jsme hned tři dokumenty (Prachy 
v prachu, Běloruský sen, Vyrob si svůj stát). Uka-
zují slabiny demokracie s konkrétními případy 
jejich zneužití a na druhou stranu sílu občan-
ské společnosti. Promítat budeme 16. října celé 
odpoledne od 13.00 do 18.00 hodin v olomoucké 
kavárně Õde na Hrnčířské 12. Po každém doku-

mentu následuje beseda moderovaná redak-
torem Radia Proglas.
Dva týdny po promítání se v kavárně Õde 
sejdeme s odborníky při besedě o boji proti 
terorismu v Izraeli (30. října), v USA (6. lis-
topadu), v EU (13. listopadu) a v Rusku 
(20. listopadu). Besedy začno u pokaždé 
v 9.00 hodin. Jejich záznam uslyšíte 
v našem vysílání vždy nejbližší sobotu 
v relaci Mezi slovy ve 22.10.
Účast přislíbili politologové Mgr. Hynek 
Melichar, Ph.D., a Mgr. Markéta Žídková, 
Ph.D., M.A. Na besedy zveme také odbor-
níky z oblasti instruktáže bojových sys-
témů, církevních představitelů, forenzní 
psychologie ad.

Mluvit budeme o příčinách terorismu, jeho 
cílech a různých reakcích na něj po celém světě. 
V případě Izraele se zaměříme na prostředí, ve 
kterém je terorismus běžnou součástí každo-
denního života. Při druhé besedě budeme např. 
řešit adekvátnost odpovědi na teroristické útoky, 
obrany a principy spravedlivé války. Také nás 
bude zajímat, jakou osobností vlastně terorista je 
a jak dochází k jeho radikalizaci. Nezapomeneme 
ani na společenské důsledky, jež teror vyvolává 
a možnosti obrany proti nim. Při besedě o ruském 
boji proti terorismu si povíme o jeho specifických 
podobách i cílech a také o nenápadně rostoucím 
konfliktu s Čečenskem.
Večery Bez obav? se od začátku konají v kavárně 
Õde, kterou provozují sestry z Kongregace Nepo-
skvrněného početí Panny Marie. Už svým eston-
ským názvem, jenž v češtině znamená „sestra“, 
a také nabídkou estonských specialit a dezertů 
upomíná na letitou misijní činnost sester právě 
v Estonsku. I proto věnují veškeré spropitné na 
misie.
Õde je vlastně klášterní kavárnou, protože sou-
částí objektu je také klauzura. S hosty sdílí svou 
kapli a knihovnu, které jsou přístupné po celou 
otevírací dobu. V srpnu navíc sestry ukončily 
rekonstrukci sousedního domu, který teď nabízí 
cp by objekt pro duchovní programy a krátko-
dobá ubytování.

Marek Chvátal
redaktor studia Radim
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Radio Proglas – studio Radim
Blažejské náměstí č. 4

779 00 Olomouc
telefon: 511 118 895

e-mail: radim@proglas.cz
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Kafemlýnek vysíláme
každé úterý 

dopoledne v 9.30.
Pořady si můžete poslechnout 

kdykoli v audioarchivu na webu Proglasu.
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V našem vysílání najde 
místo mnoho různých 
žánrů, rozhovorů, hostů 
i témat. V úterý dopoledne 
se v Kafemlýnku pravidelně 
věnujeme zejména mamin-
kám s dětmi, rodičům a pra-
rodičům vůbec. 

Období, kdy jsou děti malé, 
má svoje specifika. Jedním 
z nich je permanentní nedo-
statek samoty a ticha. Jak tedy 
pak řešit čas na modlitbu? Ať 
je pro vás rodičovsky zaměst-
nané inspirací následující fejeton „Žabky, 
záclona a garnýž“.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy věšeli 
záclony? Určitě si vybavíte bílou záclonu, vůni 
čistoty a vysoko umístěnou garnýž, k níž se my, 
menší, musíme s úsilím natahovat… V běhu 
každodenních událostí, kdy jedna střídá druhou, 
si na Boha často ani nevzpomeneme. Ještě inten-
zivněji prožívají tento pocit maminky malých 
dětí, kdy neprobíhá jedna událost za druhou, 
ale několik činností současně. Útlum nastává až 
ve chvíli, kdy jedno, dvě, tři nebo všechny děti 
usnou. Teprve tehdy mohou maminčiny recep-
tory, sledující bezpečnost 
pohybu, ochutnávání 
neznámých předmětů, 
hladinu nakrmení, 
napojení a zajištění ale-
spoň základních hygie-
nických úkonů, vypnout. 
Uf! A v okamžicích, kdy 
děti spí, je zase potřeba 
tolik dalšího udělat, stihnout, uklidit, nachystat, 
vyřídit, co se s bdělými dětmi nedá…

Kdy je vůbec možné se v tomhle kolotoči 
modlit? Jsou to jen drobounké chvíle, okamžiky, 
kdy máme prostor povzdechnout k Bohu. Vzpo-
menout si na Něj a krátce Ho pozdravit. Chvilky 
takového modlitebního nadechnutí připomínají 

Kafemlýnek – čas na modlitbu

věšení záclon: žabky jsou střelné mod-
litby, záclona jsem já a garnýž, to je náš 
Pán. Když se po chvilkách den za dnem 
připínám k Bohu, držím se ho a visím jako 
záclona rovně. Ve chvíli, kdy se dlouho 
k Bohu nepřipínám, visí záclona mého 
„já“ neupraveně až k zemi, a dokonce sta-
huje dolů to, co už bylo dříve připnuté. 

Jak jistě moc je Bůh rád, když se k Němu 
modlíme! Nedělejme si zbytečné starosti 
a nebuďme, my maminky, úzkostné, že se 
nemodlíme breviář, celý růženec anebo 

že jediným zážitkem ze mše svaté 
je hrst rozdrobené svačiny. Boží 
radost ze setkání s námi je nevy-
světlitelně veliká. Bůh je určitě velko-
rysý, a proto vám všem přeji radost 
z drobných žabek modliteb a vědomí 
Jeho stále přítomné lásky. 

Ivana Horáková
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stohy papíru úvahami o užitku a škodlivosti 
tohoto vývoje, naší snahou ale spíše je ono pav-
lovské „všechno prověřujte; dobrého se držte, 
zla v každé podobě se varujte“ (1Te 5,21–22). 
Platí to jak pro využívání technických novinek, 
tak i pro vlastní pracovní postupy při přípravě 
zpravodajských relací. Doufáme, že toto nasta-
vení je v našich zprávách rozpoznatelné – zveme 
k jejich poslechu a těšíme se na odezvu. 

Za kolegy ze zpravodajské redakce
Filip Breindl

Máme za sebou stěhování! Tak 
by se dala popsat jedna z novi-
nek ze života zpravodajské 
redakce Proglasu, která se udála 
při poslední reorganizaci našeho 
zázemí na Barvičově ulici v Brně. 

Získali jsme několik cenných 
čtverečních metrů navíc a jako 
bonus také novou místnost pro 
nahrávání telefonických rozho-
vorů nebo jiných textů pro naše 
zprávy – typicky například český překlad cizo-
jazyčného vyjádření. Aniž bychom tak museli 
narušovat rozpis frekvencí v našich studiích 
a zaměstnávat zvukového technika, můžeme 
rozhovory pořídit sami a v kvalitě, která je lepší 
než telefonické spojení. Věříme, že tento drobný 
přínos zaznamenáte především v delších roz-
hovorech v publicistických pořadech a že brzy 
najdeme výstižný jednoslovný název pro míst-
nost, které zatím říkáme budka.

Také při práci v terénu se snažíme využívat 
technologické novinky, které urychlují a usnad-
ňují přesun nahrávky pořízené na libovol-
ném místě do našeho vysílání. Dříve netušené 
možnosti nabízejí současné telefony, cenným 
pomocníkem je také nově vytvořená vysílací 
souprava pro živá studia, ze kterých se hlásíme 
z různých akcí. 

Zvykáme si na to, že zpravodajské relace 
odvysílané v rádiu nejsou jediným způsobem, 
jakým uplatňujeme výsledky své práce – stě-
žejní informace, zajímavosti, pozvánky, ale také 
texty komentářů, fotografie či videonahrávky 

dáváme na internetovou stránku zpravy.
proglas.cz (na hlavním webu Proglasu ji 
najdete pod světle modrou barvou). Na 
zpravodajské novinky upozorňujeme 
také na sociálních sítích – vedle Face-
booku bychom rádi více využívali také 
možnosti Twitteru, jehož komunikační 
potenciál dobře rozpoznali i papežové 
Benedikt XVI. a František. 

Na všech těchto maličkostech se zře-
telně odráží skutečnost, že současná 
doba přináší ve světě sdělovacích pro-
středků řadu změn. Daly by se popsat 
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Zprávy z nové místnosti

Zpravodajská redakce v „novém“

Filip Breindl v mini-zpravodajském studiu
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Novinky v ochraně osobních údajů 

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropské unie označované zkratkou 
GDPR (General Data Protection Regulation), jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany 
osobních údajů a posílit práva občanů EU. Toto nařízení se dotkne všech subjektů, 
které pracují s osobními údaji, tedy i nás. Ve spolupráci s externí firmou připravujeme 
plán postupných kroků a opatření, které nám pomohou dostát zákonné normě a přitom 
zachovat náš způsob práce ve vztahu k posluchačům, členům Klubu přátel Radia Pro-
glas i dobrovolníkům. O všech dalších změnách vás budeme včas informovat.

Luboš Herz
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Klub přátel Radia Proglas

Pouť křesťanských médií, Dny dobré vůle, Kato-
lická charismatická konference, Akademické 
týdny, Chodské slavnosti, Celostátní setkání 
mládeže a Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou jsou 
místa, kde jsme se letos s mnohými z vás setkali 
u proglasového propagačního stánku. Velmi 
rádi se s vámi takto potkáváme. Jsou to pro nás, 
a pevně doufáme, že i pro vás, milé a přínosné 

Hledej v textu ukrytou TAJENKU podle dole uvedeného klíče:

„Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme 
za tebou?“ 
Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste 
učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili.“  
                                                                                     Mt 25, 39 – 40

Klíč k luštění tajenky

v 2 – 1; v 23 – 2; v 7 – 2; v 25 – 6; v 4 – 3; v 15 – 4; v 30 – 1; v 20 – 2; v 29 – 8

Tajenka:  .  .  .  .     .  .  .  .  .

chvilky sdílení o vysílání a Proglasu, ale i o sobě 
a rodině, o životě… 

Pro děti a mládež jsme připravovali soutěže. 
Jednou z nich je tato luštěnka. Také máte rádi 
rébusy a při návštěvě propagačního stánku se 
vám toto nedostalo do ruky? Tužku a směle do 
toho!

Hezké dny.
Pavlína Janošková a Slávka Habáňová
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Nakladatelství Cesta
nám. Republiky 5, 614 00 Brno

Kalendář získáte nákupem  
v e-shopu Proglasu nebo osobně v rádiu,

cena 59,- Kč.

Poutě Radia Proglas jsou místem setkávání lidí 
– posluchačů, dobrovolníků, dárců, příznivců... 
Historicky je tím místem již tradičně Svatý 
Hostýn. Na tomto místě se před mnoha lety, 
v roce 1996, konala první pouť Proglasu. Mělo 
to svůj význam. Z Hostýnu začal v roce 1995 
vysílat první vysílač. Jak běžel čas, přidávala se 
k Proglasu další média. Prvním z nich byla tele-
vize Noe, později signály.cz a posledních pár let 
také Katolický 
týdeník, Tarsi-
cius, Immacu-
lata, Duha, IN! 
a tiskové stře-
disko ČBK. 

Z Hostýna 
jsme si občas 
odskočili na 
Svatou Horu 
u Příbrami nebo 
např. do pol-
ského Krakova. 
Název pouti se 
v posledních 
letech ustá-
lil na „Pouť 
médií v rukou 

křesťanů“. Samozřejmě všichni počítáme s tím, 
že přijíždí nejen zástupci těchto médií, ale také 
jejich posluchači, diváci, čtenáři, podporovatelé 
a ostatní příznivci. 

Na naše akce zveme také zástupce Rádia 
Lumen ze Slovenska, které v posledních dvou 
letech pořádá poutě na Skalce u Trenčína, kam 
letos přijalo pozvání i Radio Proglas. A kdo ví, 
třeba se v příštím roce setkáme na některém z dal-
ších  českých nebo moravských poutních míst. 

Jan Janoška

Pouť na Svatém Hostýně
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Poutnická setkávání



FACEBOOK: 
| www.facebook.com/proglas | 

Web Proglasu: 
| www.proglas.cz | 

Mobilní aplikace 
| m.proglas.cz |

 pro Android  přes Obchod Play
ke stažení: Proglas

Vizitka Proglasu 
do mobilu

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.

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

fotografie: Pavel Šaněk, Tomáš Zikmund; grafická úprava: 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

Kontakty

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

Klub přátel Radia Proglas je sdružení 
lidí dobré vůle, pro které je Proglas 
zajímavý nebo důležitý. 

Chtějí spolupracovat, 
a tak tvořit nekomerční 

křesťanské rádio.

Podpořte nás 
a my vám nabídneme 

24hodinové vysílání, 
ve kterém vám předáme informace, 

přineseme poučení, zábavu i potěšení. 

Chceme s vámi sdílet vaše radosti i starosti!

Pro přihlášení a přidělení členského čísla se můžete přihlásit na webu klub.proglas.cz 
Registrace je jednoduchá a rychlá. Vyplníte pouze elektronickou přihlášku. Nebo napište 
na e-mailovou adresu klub@proglas.cz či zavolejte na 543 217 241.


