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V těchto týdnech dochází k událostem nesnad-
ným k pochopení nebo nesnadným k přijetí. 

Je jako z jiného světa, když se katolíci dozvědí 
o kardinálovi, který vyzývá papeže – toho času 
mimo Vatikán – k odstoupení. Někoho napadne, 
že je to mimo jiné důsledkem nedostižné otevře-
nosti papeže, který stále „něco“ říká. A možná 
má pravdu. Ještě více nás zmate informace, že týž 
kardinál měl potíže – a podobně ublíženě reago-
val už v jiných situacích dříve. Pak nás „dorazí“, 
když ten usměvavý milý pán vedle v lavici vám 
před kostelem sdělí, že on, být na papežově místě, 
jasně dávno odstoupil. 

Na nedělní mši vám farář v promluvě sdělí 
cosi značně nesrozumitelného s dovětkem, že on 
tomu pramálo rozumí, takže „si to prosím lépe 
přečtěte ve vývěsce nebo na webu“, ale když 
to přišlo z biskupství, neměl proč se vůči tomu 
vymezovat. Ano, právnický text o normě zahrnu-
jící vztahy muže a ženy a dětí není nic jednodu-
chého. Oddělit názory příznivců spikleneckých 
teorií, lidí zasažených zdravými obavami nebo 
iracionálním strachem, povzbudit malomyslné, 
a přece vidět reálně podezření a nedokonalosti, 
to opravdu není nic snadného. Ano, mluvím 
o Úmluvě nazývané podle města s prvním podpi-
sem – Istanbulské. 
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Důvěra, profesionalita, mírnost. 

Nastává doba, kdy musíme vnímat a rozlišovat, 
kdo, kde a v jaké situaci to, či ono říká. Některé 
weby jsou odedávna toxické a neukázněný čtenář 
si za to může sám, když tam leze. Jak se ale 
zachovat, když takové texty čteme na „zbožných“ 
webech? 

Někdy se autoři slov a skutků zaštiťují bojem 
Panny Marie, která přece, když se jí držíme, nás 
nemůže nikdy zklamat, jindy bravurně dokládají, 
jak je svět prolhaný a zvrácený, a doloží vám to 
příslušnými pasážemi z Písma. 

Pomohu si tak i já: Po ovoci poznáte je, po las-
kavosti a po mírnosti. Mírnost nemám na mysli 
beránčí, ale ctnost, která dává svobodu zdravě 
hledat, laskavě se vymezovat a dobrým příkla-
dem a věcnou argumentací vést k následování. 

Ohromně důležité je vyvození dvojjediného 
zákona lásky: představovat si sebe v situaci dru-
hého. Zda je skupina lidí, vůči které se vyme-
zuji nebo jí přitakávám monolitem, s jasným 
názorem. Některým z vás posluchačů se možná 
bude zdát, že Proglas někam uhýbá, že dává hlas 
takovým, kteří jsou v rozporu s tím a s tím. Rád 
bych vás ujistil, milí posluchači a čtenáři, že stu-
dujeme, seč můžeme, dáváme hlavy dohromady, 
modlíme se, užíváme svátosti, ptáme se odbor-
níků v širokém spektru názorů – a tento mozkový 
trust předkládá zcela závislý na vaší dobrovolné 
podpoře to nejlepší, co uměl vypátrat, promyslet, 
připravit a odvysílat. 

Děkujeme za důvěru, omlouváme se těm, které 
jsme zklamali nebo zklameme. Jsme odpovědní 
za vaše dary, kterými se k dílu viditelně připo-
jujete, a také své profesi, svému svědomí a Pánu. 

Pokoj Pánův ať je vždycky s vámi.
Mons. Martin Holík

Most přes rozbouřené vody
aneb žijeme v časech rozjitřených a snad zároveň i očistných
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zpívá Ondřej Fencl s kapelou Hromosvod 
v písni Vyprodáno, příznačné pro začátek pod-
zimu. My spíše než tesklivě vzpomínáme na 
horké a nabité léto s úlevou a z jeho plodů se 
i díky vám můžeme těšit. Tak pěkně popořádku, 
ať se můžete radovat s námi.

► Dne 25. května jsme se poprvé zapojili do 
tradiční Noci kostelů a veřejnosti zpřístupnili 
kapli Svatého Ducha, která je součástí našeho 
brněnského pracoviště. Kromě ní si zhruba dvě 
stovky návštěvníků mohly prohlédnout i studia, 

redakci nebo výstavu 
historické rozhlasové techniky. 

► V květnu jsme také oslavili 20. narozeniny 
pořadu Noční cukrárna. Při té příležitosti jsme 
vyhlásili speciální soutěž, v níž si od nás výherce 
mohl přát úplně cokoli. Skromnost a přízeň vás 
posluchačů se naplno projevila, když jsme vyloso-
vali Benjamina, jehož tužbou bylo vlastnit BOTU 
RADKA HABÁNĚ. Slib jsme splnili, výherce 
navštívili – a Radek odjel domů bos. (Ale nebojte, 
to byla jen taková legrace. Aby Benjamin nepřišel 
zkrátka, boty od nás dostal úplně nové ).

► Ve dnech 5. až 7. června se redaktoři Pro-
glasu sešli na poutním místě Vranov, aby zhodno-
tili svou práci, sdíleli zkušenosti a naplánovali pro 
vás nové pořady, hosty a témata. 

► V neděli 17. června se vám při Dnu ote-
vřených dveří otevřely brány našeho plzeň-
ského studia Hroznata. Vysíláme sice z Brna, 
ale prostřednictvím regionálních studií jsme 
vám mnohem blíž. Ostatně nemusíte čekat na 
žádnou speciální příležitost. Stačí nás kontakto-
vat a návštěvu nebo exkurzi do kteréhokoli studia 
pro farnost, školní třídu či jinou skupinu domlu-
vit. Takhle to například vypadalo, když k nám 
zavítaly děti z Hošťálkové. 

► Pracovní výjezd do Bruselu absolvovala 
skupina Proglasáků spolu se zástupci dalších 
křesťanských médií 19. až 21. června. Fungování 
i aktuální výzvy, kterým čelí Evropská unie, při-
blížili eurokomisařka Věra Jourová, europoslanec 
Pavel Svoboda nebo zástupci COMECE – Komise 
biskupských konferencí zemí EU. Vzácné setkání 
se událo na zpáteční cestě. Na letišti jsme potkali 
paní Madeleine Albrightovou, která se k nám jako 
Čechům hrdě hlásila. 

► S létem každoročně, kromě prázdninového 
režimu vysílání a dovolených přichází, také řada 
významných akcí, které navštěvujeme s propa-

Radek Habáň přišel o botu

Novinky
Ohlédnutí za uplynulým časem v Proglasu – 
události, změny a novinky z Proglasu.

„Tak léto ráno poslechlo vůli Boží
 a zítra vyprodáno přijímá nový zboží. 
Co je svět k mání, tak to na něm kráčí, 
a vzpomínání voda z nebe smáčí. 
Nestihne svoje plody,
neutrhne si hrušku.
I já mám oči z vody,
byl jsem si pro výslužku…,“



Dno
Jan Skácel

Vzpomeň si, jak jsme sbírali
u hájovny křik
divokých husí.

Rybník byl na zimu vypuštěný.

Nad černým dnem –
v přísných a potrhaných řádkách
letěla hejna.

Ze střechy křídel

jsem skládal vlastní dno. 

vybrala Hana Svanovská
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gačním stánkem nebo živým studiem. Hned 4. až 
6. července to byly Dny lidí dobré vůle na Vele-
hradě a 11. až 14. července Katolická charisma-
tická konference v Brně. Nejvíce letních výjezdů 
má na svém kontě bezesporu Milan Tesař. Jeho 
účast na hudebních festivalech je pověstná, ať už 
zde sbírá materiály do svých pořadů, moderuje 
nebo o hudbě přednáší. Potkat jste se s námi ale 
mohli také na Mezinárodním folklorním festivalu 
ve Strážnici, na Chodských slavnostech v Doma-
žlicích nebo na festivalu UNITED ve Vsetíně. 
Děkujeme za mnohá milá setkání!

► Větší rekonstrukcí aktuálně procházejí 
prostory pražského studia Kristián v Thákurově 
ulici. Slibujeme si od toho lepší pracovní zázemí 
pro náš stále se rozšiřující tým v hlavním městě. 

► V Brně jsme zase přivítali nové paní sekre-
tářky – paní Jaroslavu Cýrusovou a na výpomoc 
Helenu Samkovou a Janu Vyskočilovou. Možná 
právě jejich hlas se ozve ve sluchátku, až nám 
příště zavoláte. V redakci zpravodajství se začala 
zaučovat Hana Strašáková, studentka Masary-
kovy univerzity, v olomouckém studiu k Radce 
Rozkovcové přibyla redaktorka Alžběta Vašků, 
která na Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci dokončuje studia historie a filozofie. 
Mezi naše zvukaře nově patří Antonín Kánský 
a Ladislav Kubišta. S vysíláním se naopak roz-
loučila Monika Lepková alias Momo z Barvínku, 
která se rozhodla být paní učitelkou dramatické 
výchovy na plný úvazek, dále z brněnské redakce 
odchází Petr Pospíšil a plzeňské studio opouští 
Pavel Říha. Zaslouženého odpočinku a prostoru 

věnovat se milým rodinným povinnostem se 
dočkala paní účetní Jana Juránková. Děkujeme za 
léta její tolik potřebné práce!

► Rádi bychom vás pozvali, abyste s námi 
byli ve spojení také prostřednictvím sociálních 
sítí Instagram, Facebook nebo Twitter. Sledujte 
programové tipy, aktuality ze zpravodajství nebo 
střípky ze života pracovního kolektivu. Spustili 
jsme rovněž mobilní aplikaci, která je zdarma 
a umožňuje především komfortní poslech Pro-
glasu. Všude nás hledejte pod názvem Radio Pro-
glas, podpořte nás sdílením a zanechte zpětnou 
vazbu v komentářích. Děkujeme!

Anežka Jakubcová

Setkání pracovníků Proglasu na Vranově u Brna
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Magnus MacFarlan-Barrow, Vladimír Kintr a Daniel Blažke v živém studiu na KCHK 2018

► Liší se nějak cena jednoho jídla po celý rok 
mezi jednotlivými zeměmi, nebo je to stejné? 

Mezi zeměmi je rozdíl, protože nakolik je to 
možné, snažíme se nakupovat místní potraviny, 
abychom pomohli místním pěstitelům a místní 
ekonomice. Takže například v západní Africe se 
dostává rýže a fazolí, někde jinde to může být 
kukuřičná a sójová směs, a ceny potravin se tedy 
liší. 

► Ve své knize zmiňujete, že jedním z těch, 
kteří inspirovali vaše dílo, byl chlapec jménem 
Edward. Ten na otázku po svých ambicích 
řekl: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou 
rád chodil do školy.“ Tuto větu připomínáte 
na všech přednáškách a v knize píšete, že na 
vás stále působí stejně. Jak to bylo s malým 
Edwardem?

Víte, příběh o tom, jak jsem potkal Edwarda, 
je skutečně příběh, který započal toto dílo zcela 
zvláštním způsobem. Bylo to během roku 2002, 
kdy propukl velký hladomor v jižní Africe. A já 
jsem se podílel na zajišťování jídla v Malawi. 
Místní farní kněz mě vzal na setkání s jednou 
rodinou. Otec rodiny už zemřel a matka právě 

Na Katolické charismatické konferenci 
vyslýchal náš redaktor Daniel Blažke. Magnuse 
MacFarlana-Barrowa, zakladatele organizace 
Mary’s Meals a autora knihy Bouda, která 
krmí milion dětí, jež vyšla v Karmelitánském 
nakladatelství.

► Máme příležitost setkat se na charisma-
tické konferenci, kde očekáváme, že uslyšíme 
dnes večer vaši přednášku. Abychom se 
seznámili s vaším dílem, bylo by nejlepší, 
abychom si přečetli vaši knihu. Nicméně pro 
posluchače, kteří ji číst nebudou a nemají 
příležitost potkat se zde s vámi osobně, vás 
poprosím, abyste shrnul hlavní myšlenku vaší 
organizace Mary’s Meals. 

Jistě, je to velmi jednoduché poslání. Celé 
spočívá v zajištění denního jídla pro děti 
z nejchudších zemí a jeho dodávání do místa jejich 
vzdělávání, tedy do škol. Takto chceme pokrýt 
jednak okamžitou potřebu dětí jíst a zároveň 
pomoct řešit příčinu, která je v pozadí chudoby, 
a umožnit dětem chodit do školy, aby se naučily 
číst a psát.

Rozhovor s Magnusem
Bouda, která krmí milion dětí



| w
w

w
. p

ro
gl

as
.c

z/
au

di
oa

rc
hi

v 
|

5

umírala, když jsem přišel. Jmenovala se Ema. 
A měla svých šest dětí, které kolem ní seděly. 
A řekla nám: „Víte, už mi nezbývá nic jiného 
než modlit se za to, aby se někdo ujal mých dětí, 
až umřu. A pak jsem si začal povídat s jejím 
nejstarším synem. Jmenoval se Edward a bylo mu 
14 let. A v jedné chvíli naší konverzace jsem se 
ho zeptal: „Jaké jsou tvoje naděje, jaké jsou tvé 
ambice?“ A on se na mě prostě podíval a řekl: 
„Chtěl bych mít dostatek jídla a jednoho dne bych 
rád chodil do školy.“ A to byly veškeré jeho cíle 
ve věku čtrnácti let. To byla ona jiskra, která 
odstartovala dílo Mary’s Meals. Já to prostě miluji. 
Miluji skutečnost, že toto ohromné dílo, které se 
rozšířilo po celém světě, bylo odstartováno slovy 
dítěte.

► Vy jste se vlastně o mnoho let později 
s Edwardem setkal znova. V jaké situaci se 
tenkrát nacházel? Máte i nějaké čerstvější 
informace?

Víte, po léta jsme se snažili Edwarda opět najít, 
a jak dílo rostlo a rozšiřovalo se, říkali jsme si, 
že by to bylo krásné, kdybychom ho našli. Ale 
nedařilo se nám to. Když jsme se několikrát 
vrátili, nenašli jsme ho. Teprve když jsem psal 
knihu v roce 2015, tak jsme ho konečně našli v té 

vesnici, kde jsem s ním poprvé hovořil. 
A byla to velmi dojemná chvíle. Mám 
velmi smíšené pocity z toho, že jsem se 
s ním opět viděl, protože ho minuly dopady 
Mary’s Meals. Když jsme spolu mluvili, 
bylo mu čtrnáct let a trvalo několik let, 
než se pomoc Mary’s Meals dostala až do 
jeho oblasti Malawi. Takže jsem věděl, že 
pro něj už to bylo příliš pozdě. A když jsme 
se konečně potkali, stále vedl velmi těžký 
život, jako většina lidí v Malawi – lidí, kteří 
žijí v chudobě. A když jsme se setkali a já 
se ho zeptal – protože on si pamatoval na 
náš dávný rozhovor, což mě překvapilo – 
jestli slyšel o Mary’s Meals, a on řekl: „Jo, 
slyšel jsem o nich. Oni sytí několik škol v 
okolí.“ Takže to byla úžasná věc vysvětlit 
mu, co všechno se na světě děje skrze slova, 
která mi řekl. Krásné také bylo, že jeho vlastní 
syn, který právě začal chodit na základní školu, 
dostává jídlo od Mary’s Meals každý den. Což mi 
udělalo velikou radost. 

Celý rozhovor s Magnusem MacFarlanem-
Barrowem si můžete poslechnout v audioarchivu 
Radia Proglas v pořadu Křesťan a svět ze dne 
5. 8. 2018.                         připravil Daniel Blažke

Magnus MacFarlan-Barrow a Kateřina Lachmanová na Katolické charismatické konferenci

Mary’s Meals dnes živí více než 1 260 000 dětí ve školách v 15 nejchudších zemích světa. 
V České republice vznikla oficiální pobočka Mary’s Meals v březnu 2018. Více informací naleznete na webu:

marysmeals.cz



V roce 1996 jsem nad sedmým číslem Zpravodaje 
(tehdy ještě Bulletinu Radia Proglas) přemýšlela 
spolu se sekretářkou Staňkou Havlíčkovou, 
jestli se dožiju třeba padesátého sedmého čísla. 
Tehdy se to jevilo nemožným: všechny obálky 
(dva, tři až pět tisíc…) se skládaly, lepily a třídily 
ručně (naštěstí už tehdy s brigádníky). I tak nás 
minimálně na čtrnáct dní zavalila hora papíru. 
No, a vida! Pár neděl se překulilo, máme tu 
šedesátý Zpravodaj a o dva křížky na hřbetě víc. 
Radost se ohlídnout.

Dovolte mi tedy trochu bilance nad pořadem, 
který toho nepamatuje tolik co já, zato jsme 
kus cesty ušli společně. Tuším, že v létě roku 
2002 tehdejší šéfredaktorka Marie Blažková 
svolala některé své věrné – myslím, že Adrianu 
Růžičkovou, Kamilu Kvapilovou a Irenu Kintro-
vou – s tím, že by bylo dobré vymyslet pořad pro 
maminky s dětmi. Všechny tři už jsme za sebou 
měly nějakou moderovací zkušenost a hlavní 
kvalifikace (malé děti) nám také nechyběla. A tak 
jsme sedly, daly hlavy dohromady, Kafemlýnek 
postavily. Pak nás další mateřské radosti střídavě 
odvolávaly nebo přivolávaly zpět, přidala se 
Karolína Antlová a Ivana Horáková. Momentálně 
na Kafemlýnku spolupracujeme tři autorky, a to 
tak dlouho, abychom se mohly zamyslet nad 
dvěma zcela jednoduchými otázkami: „Co mi 
Kafemlýnek dal a vzal?“ 

Adriana Růžičková
Tak především mi dal úžasné kámošky – 

káfošky, se kterými se dá na všem bez problému 
domluvit. Také spoustu zajímavých setkání 
s lidmi, kteří svou práci nedělají pro peníze, ale aby 
pomohli druhým. Dopuje mě taky adrenalinem, 
protože dopředu většinou nevím, kdo přijde na 
rozhovor a jak bude před mikrofonem „hovorný“, 
tedy jestli to bude těžké, nebo lehké. A co mi 
vzal? Marně přemýšlím…, snad trochu nervů…, 
zda-li to host(té) stihnou na živé vysílání včas… 
A občas také pocit beznaděje, že když se něco 
dělá pro dobrou věc, proč to často nejde? Proč lidé 
na těch správných místech nechtějí nebo nemohou 
pomoci?

Irena Kintrová
Kafemlýnek mě vždycky bavil hlavně pro 

to, co všechno se díky němu dovídám, můžu 
předávat dál a sama se naučit. Vidím ale také, že 
se už nedokážeme soustředit na „miminkování“, 
protože už s tím nemáme bezprostřední zku-
šenost. Zato se nám otvírá široké pole výchovy 
(přístupy, dobré zkušenosti), rodinného 
provozu (výživa, úklid, hospodaření), 
balancování vztahů (dobří manželé bývají 
obvykle dobrými rodiči, vztahy mezi 
sourozenci a pak prarodiče)…

Přála bych si, aby Kafemlýnek byl útulný 
společník na cestě rodičovstvím – který 
nebude kárat, vychovávat, ale bude rozumět 
situaci a inspirovat. Co mi Kafemlýnek 
vzal? Asi nejvíc iluze o tom, že dělám věci 
nejlíp, že moje zkušenost je jediná správná 
a že už jsem o všem slyšela. To je ztráta 
nanejvýš užitečná. Překvapuje mě, jak jinak 
Kafemlýnek tvoří moje kolegyně káfošky, 
a jsem vděčná, že do toho taky dávají srdce. | k
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ohlédnutí s Kafe…mlýnkem
Co mi Kafemlýnek dal a vzal?

Adriana Růžičková, Ivana Horáková 
a Irena Kintrová



Ivana Horáková
Usednout za mikrofon a „uvařit“ Kafemlýnek je 

odvážný krok. První, kdo mi dodal odvahu otevřít 
dveře studia Maria, byly Adrianka a Irenka. 
Mohly by to být bez mrknutí oka i lesní víly, ale 
v případě proglasových vln to jsou vážené a milé 
redaktorky. Za třináct let Kafemlýnku jsem za 
rok díky rozhovorům získala spoustu nových 
známých, dověděla se novinky z oblastí, o něž 
bych se sama nikdy nezajímala, a zjistila jsem, že 
je na světě víc dobrých lidí, než jsem čekala!

Přejeme vám posluchačům, abyste také mohli 
stále potkávat nové přátele, nové myšlenky 
a inspirace, ať už s Kafemlýnkem, nebo bez něj. 
Pěkný podzim! Irena Kintrová

K rozluštění největších záhad století jsou 
zváni všichni posluchači, kterým nechybí důvtip 
a odvaha. Na Radiu Proglas je jim k dispozici 
Soukromá detektivní kancelář Lorňon. 

S inspektorem Habžou, strážmistrem Kubíkem 
a rotným Mirečkem můžete společně rozplétat 
spletité kriminální případy a zažívat neobvyklá 
dobrodružství. 

Radek Habáň
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Kafemlýnek
vysíláme každé úterý dopoledne 

od půl desáté

Barvínek
vysíláme každé úterý odpoledne v 16.00, 

repríza v sobotu dopoledne v 9.30

Lorňon
poslouchejte každou středu 

od 3. října v 16 hodin

7

Barvínek
Změna od září 2018

Od září došlo v Barvínku ke změně. 
Naši barvínkovskou partu opouští Monika 
Lepková alias Momo a těšit se můžete na 
novou kamarádku Romču Odstrčilovou, 
kterou už určitě znáte z našeho vysílání. 

Monice Lepkové moc děkujeme za 
spoustu veselého povídání, natočených 
anket a rozhovorů, vymyšlených vtípků 
a přejeme, aby se jí dále dařilo ve škole, kde 
nyní působí.

A co nás v Barvínku na podzim čeká? 
V září odstartoval na Proglasu seriál 
Čeští patroni. U příležitosti 100 let naší 
republiky jsme připravili speciální sérii 
věnovanovanou našim patronům. Na 
narozeninovou oslavu jsme pozvali takové 

lorňon
Opět od října 2018

osobnosti, jako je sv. Ludmila, sv. Václav, 
sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Jan Nepomucký, 
sv. Zdislava nebo sv. Anežka Česká. 

Tradiční vyprávění a legendy doplní rozhovory 
se zajímavými nositeli jmen patronů. Dětem 
nabídneme tipy na místa spojená s českou historií. 
Naše knihomilky představí doporučení na 
knížky pro děti a seznámíme se s projekty, které 
nesou odkaz těchto světců. Nečekejte letopočty 
nebo dějepisné údaje, ale živé kořeny, které 
spoluutvářely kulturu naší země. 

Poslouchejte magazín pro děti v úterý 
v 16.00. Předchozí díly si můžete poslechnout 
v audioarchivu na webových stránkách Proglasu.

Za tým Barvínku Simona Císařová
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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 – Kukadlo (R) 
 st – Pořady z regionů (R)
 čt – Pořady z regionů (R)
 pá – Pořady z regionů (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 Z očekávaných událostí
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 Pozvánky
07.45 Třikrát z Proglasu
08.00 Zprávy ČRo 2
08.05 Písničky
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
 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
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
15.05 Písničky
 (1. pá v měsíci a st + pá v postu Křížová   
 cesta, ostatní pátky Korunka k Božímu   
 milosrdenství)
15.40 po – Kukadlo
16.00 po – Vzdělávací cyklus
          út – Barvínek
          st – Soutěžní pořad pro děti – Soukromá   
 detektivní kancelář Lorňon
 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 Hudební zastavení 
19.00 Večerní zíváček
19.15 Jak se vám líbí
20.00 Zprávy Proglasu
20.15 po–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. října 2018. 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)
08.00    TWR – Na sobotní frekvenci Proglasu
09.00   Pozvánky
09.30   Barvínek (R)
10.30   Vonička pro milovníky dechovky
11.00   Zprávy Proglasu
11.05   Všimli jsme si (R)
11.57   Myšlenka na den (R)
12.00    Polední modlitba
12.05   Hudební siesta se Střípkem poezie
13.30    Písničky k odpočinku
13.45   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 a Zrcadlo týdne
18.20   Komentář týdne
18.30   Vonička lidových písní/Folklorní sedmička
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 (R)
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) a 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
12.05 Hudební siesta se Střípkem poezie
13.20 Knihovnička Proglasu
13.30 Písničky k odpočinku
13.45    Dnešek v kalendáři
14.00 Nedělní pohádka
14.30 Blahopřání
16.00 Vonička lidových písní
16.25 Písničky z archivu
17.00 Křesťan a svět
17.30 Dotýkání světla (R)
17.55 Myšlenka na den (R)
18.00 Modlitba rodin
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
22.55   Informace o pořadech
23.00 Komorní hudba
23.50 Duchovní slovo
23.58 Půlnoční modlitba

(R
) z

na
čí

 o
pa

ko
vá

ní
 (r

ep
ríz

u)
 p

oř
ad

u

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. října 2018. 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.



Nový církevní rok začíná časem adventním, 
tedy obdobím očekávání příchodu. Na vlny 
Proglasu přinese letošní advent  poměrně zásadní 
změny ve vysílacím schématu.

Po 17 letech od premiéry cyklu Bible v liturgii, 
který vznikal ve spolupráci s Českým katolickým 
biblickým dílem, přesuneme celou sérii do 
audioarchivu na našich webových stránkách, 
kde vám budou veškeré relace i nadále přístupné. 
Poslední vysílání Bible v liturgii tedy zazní 
v pátek 23. listopadu 2018.

Od následujícího pondělí 26. listopadu 2018 
nabídneme pozměněné schéma. 

Díky přesunu cyklu Bible v liturgii do 
audioarchivu získáme potřebnou vysílací plochu 
pro reprízy slovesných pořadů z regionálních 
studií, které byly, doposud poněkud nesourodě, 
rozptýleny napříč celým týdnem. Ty tedy nově 
nabídneme ve všedních dnech ve 22.00.

Díky této změně se reprízy mimo hluboce 
noční hodiny dočká také pořad Oktáva, který ji 
jako jediný z  profilových hudebních týdeníků 
postrádal.

Další změna se dotkne dopoledního vysílání. 
Na ranní blok proudového vysílání od 5.00 do 
9.00, tak jak ho znáte dnes, naváže v každý 
všední den slovesný pořad o délce 55 min. 
Pořady Kafemlýnek, Vítejte, senioři, Mezi slovy 
a Živě z Prahy se pokusíme doplnit ještě dalším 

cyklem, jehož podoba se právě v těchto 
dnech utváří. K tématu tohoto hlavního 
dopoledního pořadu bude směřovat celé 
ranní vysílání.

K přesunu dojde v těchto souvislostech 
také u ranní reprízy Radia Vatikán na 
dřívější hodinu, abychom nereferovali 
o událostech z předchozího dne až po 
aktuálních ranních zpravodajských 
relacích. Naopak pořady partnerského 
Trans World Radia přesuneme ve všedních 
dnech na pozdější hodinu. O přesných 
vysílacích časech těchto relací budete včas 
informováni.

Celkově se vynasnažíme o zpřehlednění 
časových linií, abyste ve stejnou denní 
hodinu napříč celým pracovním týdnem 

a v některých případech i během víkendu mohli 
poslouchat stejný nebo typově příbuzný pořad.

O všech těchto změnách vás budeme podrobně 
informovat ve vysílání a v programové příloze 
Katolického týdeníku. Rozsáhlý prostor dostanou 
tyto změny také ve Vlnění 2019. 

Cílem změn je přehlednější a obsahově 
provázanější vysílání. Doufáme, že vám bude 
jako celek i nadále k užitku a povzbuzení. 

S díky za vaše podněty a podporu
Pavel Mikšů

| p
ro

gl
as

.c
z/

sl
ov

es
ne

-p
or

ad
y 

|

CERC v roce 2019
příští rok se setkání CERC uskuteční 
na Slovensku, jeho hostitely bude 

Rádio Lumen

10

adventní změna
Změny ve vysílání a programu

Radio Proglas 
je již dvě desetiletí 
pravidelným a aktiv-
ním účastníkem 
Konference evrop-
ských křesťanských 
rádií – CERC. 
Hostitelem letošního 
setkání ve dnech 10.–12. října bylo portugalské 
Radio Renasença, které v tomto roce oslavilo 
75 let působení. Spolu s dalšími dvaceti 
účastníky zastupujícími více než 650 evropských 
rádií jsme si v Lisabonu vyměňovali zkušenosti 
s proměnou rozhlasového vysílání způsobenou 
dynamickým rozvojem digitálních technologií. 
Cenné byly také informace jednoho z vedoucích 
pracovníků Radia Vatikán týkající se fungování 
Sekretariátu pro komunikaci. 

Po daleké cestě na břehy Atlantiku budeme 
příští rok cestovat jen krátce, neboť hostitely 
příštího setkání se stanou kolegové ze 
slovenského Rádia Lumen.   

Pavel Mikšů

CERC 2018
Setkání zástupců Evropské 
konference křesťanských rádií 
proběhlo letos v Lisabonu



Cheikh Lô je velikán africké hudby. Velký 
postavou i významem. Narodil se v Bobo-
Dioulassu v dnešním Burkina Fasu, ale působí 
na senegalské hudební scéně, která patří v rámci 
Afriky k nejzajímavějším. Letos se – stejně jako 
já – zúčastnil mezinárodní konference Czech 
Music Crossroads a já jsem využil příležitosti 
a požádal jej o rozhovor. Šedesátník s dlouhými 
dredy v pestrobarevném oblečení mě nejprve 
odbyl neurčitým „Asi bychom mohli…“, ale další 
den si čas ochotně udělal. 

Cheikh Lô je příslušníkem súfijského bratrstva 
Baye Fall, které představuje umírněnou formu 
islámu a především zdůrazňuje roli práce 
a modlitby v životě člověka. Tedy jakási muslimská 
paralela k benediktinskému Ora et labora (Modli 
se a pracuj), napadne nás hned. Když jsem na 
začátku našeho rozhovoru Cheikhovi řekl, že 
zastupuji křesťanské rádio, ihned se rozzářil 
a zvolal: „To je krásné, všichni jsme přece bratři, 
máme jednoho společného Boha!“ 

Povídali jsme si o hudbě, ale také o víře. 
A když jsem zmínil, že někteří muslimové hudbu 
neuznávají, nebo dokonce zakazují (hudebníci 
z další africké země, Mali, s tím mají bohaté 
zkušenosti z nedávné doby), Cheikh Lô rezolutně 
řekl: „Lidé, kteří zakazují hudbu, islám vůbec 
nepochopili.“ 

Letos v létě jsem na festivalech natočil rozhovory 
s několika africkými muzikanty. Všechny byly 
podobně silné a inspirativní. Ten se Cheikhem Lô 
budeme vysílat 12. listopadu v 19.15.                     

Milan Tesař

Co chystáme v klasice?

Folklorní sedmička
Na vlnách Proglasu vysíláme každou druhou 

sobotu v 18.30 Folklorní sedmičku – folklorní 
hitparádu, která je v České republice jediná 
a jedinečná. V sobotu 11. srpna jsme odvysílali 
její jubilejní 10. kolo. 
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V srpnu jsme se ve vysílání zaměřili na 
90. výročí úmrtí Leoše Janáčka. Představili jsme 
vám ho napříč žánry a z mnoha úhlů pohledů. 
Není to však jediné letošní hudební výročí. Do 
konce kalendářního roku nás jich čeká ještě 
mnoho, ale už budou mít mnohem skromnější 
podobu. V říjnu se ohlédneme za 205. výročím 
narození italského tvůrce opery G. Verdiho a 180 
let uplyne od narození jeho francouzského kolegy 
G. Bizeta. V listopadu toho bude opravdu hodně: 

Hudba
na Proglasu
Ora et labora po senegalsku

125. výročí úmrtí P. I. Čajkovského, 350 let 
od narození F. Couperina, 185. narozeniny 
A. P. Borodina, 150 let od smrti 
G. Rossiniho, nezapomeneme na 240 let 
od narození J. N. Hummela, ohlédneme se 
také za 190. výročím úmrtí F. Schuberta, 
105. výročím narození B. Brittena a 375 
let uplyne od smrti C. Monteverdiho. Také 
prosinec bude bohatý. Kromě adventní 
a vánoční hudby zařadíme skladby 
O. Messiaena, který by se letos dožil 
110 let, vzpomeneme H. Berlioze, od jehož 
narození uplyne 215 let, C. P. E. Bacha, který 
zemřel před 230 lety, a těsně před Vánocemi 
zalistujeme operní tvorbou G. Pucciniho, který 
se narodil před rovnými 160 lety. Dva z nich 
– F. Schuberta a F. Couperina – přiblížíme 
nejen v rámci polední Hudební siesty (jako 
ostatní), ale také v týdeníku Oktáva, kde se za 
jejich životy a dílem ohlédnou muzikologové. 
Jubilujícím skladatelům bude patřit i Vstupenka 
na operu. Listopadová nabídne na pokračování 
operu „Lazebník sevillský“ od G. Rossiniho 
a ve druhé polovině prosince uvedeme ve třech 
po sobě jdoucích večerech Pucciniho „Toscu“. 
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu jsme počínaje 13. říjnem 
zařadili naši národní operu „Libuše“ od Bedřicha 
Smetany. I ona zazní celá, rozdělená do čtyř 
sobotních pořadů. Posloucháte-li raději duchovní 
hudbu a jste-li vyhraněnými milovníky některé 
hudební etapy, pak mohu prozradit, že letošní 
adventní neděle budou mít couvající tendenci. 
Čím blíže k vánočním svátkům, tím hlouběji se do 
dějin hudby zanoříme. Od současné a romantické 
hudby začínajícího adventu se o druhé adventní 
neděli zaměříme na hudbu klasicistní, ve třetí na 
baroko a čtvrtá nás zavede ke gregoriánskému 
chorálu. Vánoce budou opět pestré, plné koled 
a pastorel, ale i závažnějších skladeb, jako jsou 
oratoria, kantáty a zhudebněné mše. Věřím, že si 
vyberete.

Klára Beránková



I licence pro satelitní vysílání je časově 
omezená. Platnost té dosavadní skončila letos 
v červenci, proto jsme zažádali Radu pro 
rozhlasové a televizní vysílání o licenci novou. 
Ta nám byla bez problémů udělena na dobu osmi 
let čili do června 2026.

Satelitní vysílání je pro nás důležité, protože 
slouží jako doprava signálu na naše pozemní FM 
vysílače.

Vladimír Kintr

V hitparádě hlasuje v prů-
měru 250 posluchačů, kteří 
mnohdy připojí své postřehy 
při poslechu pořadu a mají 
také možnost navrhnout novou 
píseň. Nejčastěji naši posluchači 
hlasují v anketě na Facebooku 
nebo vyplněním formuláře na 
hudebním webu Proglasu.   

Cimbálová muzika Šmykňa 
z Ostravy s primášem Adamem 
Machačem v naší Folklorní 
sedmičce zvítězila celkem 
devětkrát a dostala se tak do 

Zlatého výběru. Stala se tak první kapelou, které 
tento titul náleží. 

Která kapela ji bude následovat? To už ovlivníte 
svými hlasy jen VY! Vysíláme v  sobotu v 18.30.

Kateřina Kovaříková

| www.proglas.cz/satelit | 

| hudba.proglas.cz/folklorni-sedmicka | 
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Nastavení příjmu Proglasu 
ze satelitu Astra 3B
• pozice družice: 23,5° východní délky
• průměr parabolické antény: nejméně 60 cm
• přenosová norma: DVB-S2/MPEG2 - 
nekódováno
• kmitočet: pásmo Ku; 11 973 MHz
polarizace: vertikální
• FEC (Viterbiho poměr): 2/3
• symbolová rychlost: 29 900 ksymb/s

satelitní licence
Obnovení licence

Cimbálová muzika Šmykňa z Ostravy



Děkujeme za vaši přízeň NAŠÍ/VAŠÍ rozhlasové stanici!
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|
Klub přátel Radia Proglas
Informace pro členy Klubu

Členům Klubu přátel Radia Proglas nabízíme 
možnost poslechnout si ze záznamu jakýkoliv 
pořad z předchozích sedmi dnů. K poslechu 
z archivu je třeba být zaregistrovaný v privátní 
sekci webu. Týdenní záznam vysílání naleznete 
v záložce „Program“ pod názvem: Archiv 
vysílání. 

Nesoutěžili jste ještě s námi v časopisu Vlnění 
2018? Stále se můžete zapojit. Soutěž hledejte ve 
zmíněném proglasovém magazínu na straně 20, 
nebo na našem webu: web.proglas.cz/vlneni.

Všem dárcům, kteří potřebují 
potvrzení o přijatém daru pro odpočet 
daně a sdělili či sdělí nám svoji 
e-mailovou adresu, budeme potvrzení 
touto cestou odesílat 15. ledna 2019.

Aktuální e-mailová adresa týkající 
se finančních darů, hromadných darů 
a jejich rozpisů je ucetni@proglas.cz. 

Adresa pro všechny ostatní informace 
je klub@proglas.cz.

Pavlína Janošková, Slávka Habáňová

Přeházením písmen vytvoř dvojslovný 
název vztahující se k počátkům křesťan-
ství u nás. 

Diakritiku – dlouhé Á – zachovej!

VOLÁME RAVAK
Tajenka:   

.  .  .  .  .     .  .  .  .  .  .
 

   Řešení na zadní straně 20.

Přesmyčka pro volnou chvilku

Váš rozhlas poslouchám asi 10 roků. Jednou 
jsem náhodou při hledání jiné stanice zaslechla 
růženec a od té doby jsem se snažila vás 
poslouchat, ale byl to problém, neboť Libčice jsou 
v dolíku, a tak se těžko signál chytá. Dnes mám 
na vaši frekvenci pořád nastavenou stanici a už 
s ní nemanipuluji, abych ji neztratila. Proglas je 
mi velkou radostí, můžu tak poslouchat mše svaté. 
Za to vám moc děkuji. (paní Eva z Libčic)

Citát: „Všichni jsme andělé pouze s jedním 
křídlem. A létat můžeme jen tehdy, objímáme-li 
jeden druhého…“

dopisy
Z reakcí našich posluchačů

Chtěla bych vám všem poděkovat za krásné 
pořady na stanici Radio Proglas. Vaše pořady ve 
dne i v noci jsou tak krásné a plné poučení a já 
v nich po smrti mé milované maminky nacházím 
tolik útěchy, velmi děkuji. (paní Marie z Višňové)

Předem celé vaše společenství srdečně zdravím. 
Jsem posluchačka z Domova IKV v Bílé Vodě a je 
mi 88 roků. Děkuji vám za všechno, co vysíláte, 
zvláště za nedělní mše svaté, které mají možnost 
poslouchat nemocní, kteří nemohou do kostela.                            

(paní Marie z Bílé Vody)

Kontakt:
e-mail: klub@proglas.cz 
telefon: 543 217 241



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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Rád bych vám poděkoval za 
to, že jste mně prostřednictvím 
vysílání pomohli prožít Svatý 
týden, kdy jsem kvůli nemoci 
nemohl chodit na bohoslužby.

Zvláště bych vám rád 
poděkoval za to, že jste poskytli 
prostor Tomáši Halíkovi, který 
se ve svém velikonočním komentáři tak aktuálně 
vyjádřil  k dnešní situaci ve společnosti.

(pan Petr z Kroměříže) 

Dnes jsem zachytil mši svatou na Proglasu 
z vašeho kostela – krásné, povzbuzující 
a uklidňující, včetně mluvených vstupů a výkladů. 
To je pro staré a nemocné velká pomoc. 

(pan Jan z Prahy)

Děkujeme za Čtení na pokračování, úžasné 
byly knihy V ringu s Bohem, Byl jsem muslimem 
a nedávno opakovaný Stín Otce. Hrozně ráda 
čtení poslouchám, když dopoledne vařím. Jak 
končí Čtení na pokračování, vím, že musím ke 
škole a školce. Jednou bylo jakési delší, to jsem 
pak metla. Děkuji dámám z Kafemlýnku, témata 
bývají opravdu zajímavá.

(paní Pavla z Velkého Týnce)

Velice si vážím vaší práce a toho, že vaše 
vysílání je vyvážené, jak pro nás seniory, ale i pro 
děti a mládež. Snad nejdůležitější jste pro ty, kteří 
už ani nemohou dojít do kostela a jsou závislí na 
vysílání mše svaté. (paní Olga z Prahy)

Děkuji vám za váš pozdrav a sděluji, že jsem 
šťastný, že jsem se jako senior mohl dožít doby, 
kdy máme svobodné křesťanské rádio, a to ještě 
na internetu. Jako slabozraký již nemohu číst, 
a proto sleduji především mluvené pořady. 

(pan Jiří z Ostravy)

Moc děkujeme za úžasný hudební 
doprovod při dnešní úterní mši svaté 
ze studia Proglasu. Byl skvostný! 
Díky a zas se budeme případně těšit! 

(paní Mirka z Olomouce)

Proglas poslouchám téměř každý 
den a moc oceňuji výběr průvodní 

hudby mezi jednotlivými pořady a to, že 
redaktoři informují o tom, kdo právě zpívá. Velmi 
mě to obohacuje a rozšířilo mi to okruh mých 
oblíbených interpretů. Děkuji. 

(paní Lenka z Tasova)

Poslouchám vaše rádio v Polsku, ve Wrocławi. 
Velice si vážím způsobu, jakým rádio děláte. 

V Polsku neznám stanici s takovou citlivostí 
a takovou jemností. Ve skutečnosti mám dojem, 
že Česká republika je země zcela odlišné citlivosti, 
která v této části světa vůbec chybí. 

(pan Waldemar z Wrocławi)

Děkuji vám za hudební pořady, zpravodajství 
a za poučná i povzbudivá slova v ostatních typech 
relací. „Zásobujete“ nás jimi vytrvale už 22 let. 
Už si téměř nedokážu představit, že bych spustil 
přijímač a na známé frekvenci 93,3 bych v lepším 
případě slyšel ticho, v horším pak nějakou 
vtíravou stanici. Když jsem unavený z fádnosti 
vysílání na jiných kmitočtech, mám možnost 
přeladit na Proglas, což je pro mne většinou velmi 
občerstvující!                        (pan Jiří z Litomyšle)

Chtěl bych vám moc poděkovat za úžasné čtení 
na pokračování. Jsem moc rád za vás, za Radio 
Proglas, poslouchám vás ráno po cestě do práce, 
z práce a doma. Večer jsem již tak unaven, že 
knížky nezvládám číst, ale poslouchat se dá i při 
práci. 

(pan Filip ze Zlína)
vybrala a upravila Renata Hejčová



| proglas.cz/e-shop |Nakladatelství Cesta
nám. Republiky 5, 614 00 Brno

Kalendář zakoupíte  
v e-shopu Proglasu, nebo osobně v rádiu

cena 55,- Kč.

Vydalo nakladatelství Cesta
e-mail: cestanakl@volny.cz

www.cestabrno.cz
www.facebook.com/cestabrno

Pro kalendář na nadcházející rok 2019 
napsal texty Marek Orko Vácha.
Stránky Radia Proglas připravila 
Helena Horáková. Na vzniku kalendáře 
dále spolupracovali Zdeněk Drštka a Jiří Stejskal.
Graficky zpracoval Tomáš Lanča 
(www.tomaslanca.cz)
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Kalendář 2019

Nová kniha Radka Habáně
Veselá a prostořeká Anežka, nadpozemsky krásná a slavná Gábina, 

životem zkoušený Jakub a plachý Staník, ze kterého se stal ten největší mluvka 
na světě – to jsou hrdinové romantického, komediálně laděného románu 

Hádej, kdo se vrátil
Knihu napsal moderátor Radek Habáň a vyjde letos v listopadu.

Vydání knihy je možné podpořit na portálu Hithit.
Knihu zakoupíte v e-shopu Proglasu.
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FACEBOOK: 
| www.facebook.com/proglas | 

Web Proglasu: 
| www.proglas.cz | 

Mobilní aplikace 
| m.proglas.cz |

 pro Android  přes Obchod Play
ke stažení: Radio Proglas

nebo dole QR kód

vizitka Proglasu 
do mobilu

mobilní aplikace 
Proglasu

přihláška do Klubu 
přátel Radia Proglas

program na webu
Proglasu

Vlnění 2019 vyjde v lednu 2019,
balíčky se zásilkami budou připraveny 
na Setkání KaPrů – Kamarádů Proglasu

v sobotu 26. 1. 2019.
GPS: 

N 49°12.130´ E 16°34.448´

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas. 
Toto číslo vyšlo říjnu 2018. Redakční rada: Pavel Mikšů, Helena Horáková, Jan Janoška, Hana Svanovská; 

fotografie: Pavel Šaněk, Martin Weisbauer, Helena Horáková.

Radio Proglas
Barvičova 85
602 00 Brno

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

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

Nabídka QR kódů do vašich mobilních zařízení

Kontakty


