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V dubnu má narozeniny nejstarší z nás tří 
bratrů, byla to pěkná příležitost zavzpo-
mínat na události z mládí. Fotografie, dia-
pozitivy, dokumenty, předměty. S úžasem 
jsem bral do ruky box primitivního foto-
aparátu z roku 1945, se kterým strýček 
za dobrých světelných podmínek parádně 
fotil. Rozumovali jsme, jak po znovuote-
vření škol v září 1945 mohly nové ročníky 
nastoupit zároveň s těmi, kterým bylo za 
války studium „zadrženo“ a nemohli pro 
zavření škol ve studiu pokračovat. Asi byly 
přeplněné posluchárny, studium zkrácené 
o dva semestry, a bylo třeba hodně samo-
statné píle. Poprvé v životě jsem viděl foto-
grafii průčelí hospody U Holíků v Kromě-
říži na Stoličkově ulici. Hospodu  babičce 
„dělnická třída“ samozřejmě sebrala a jejich 
syna, našeho tátu, neváhala poslat do časově 
neomezeného rizika karvinských dolů, tři 
roky bez jediné možnosti vidět se s rodi-
nou. Jeho tátu zastřelili 8. května 1945. 
Tolik jsme se k babičce najezdili o všech 
možných prázdninách. Také ke druhé tetě 

Chvála prázdnin,  
plánovačů a uživatelů

a strejdovi do Olešnice na Vysočině jsme 
tak rádi jezdili. Na zastávce Šumavská jsme 
soutěžili v přesnosti odhadu, kolik ještě aut 
a šalin projede, než přijede náš autobus 
Bystřičák. A jestlipak jej bude řídit jeden ze 
strejdů Kintrů? To jsme někdy mohli sedět 
„na motoru“, bylo to ertéóčko.
Také jsme se podívali na YouTube na jednu 
ze zaniklých tratí z České Lípy do Nového 
Boru, po které jezdil motoráček s dře-
věnými sedadly a velkými kamny upro-
střed vozu. Vozil nás ke druhému strýč-
kovi a našim bratrancům a sestřenicím do 
Nového Oldřichova. U dveří jejich domu 
v německém slohu bylo táhlo a uvnitř 
v chodbě zvonil opravdový mosazný 
zvonek. Na čedičové varhany v Kamenic-
kém Šenově se ještě mohlo bez omezení. 
Kolik péče a starostí a radostí a zážitků 
nám rodiče a jejich sourozenci dali…
Ohromně mě bavilo spolupracovat s tatín-
kem při plánování: mapy, jízdní řády, kalen-
dárium na čtverečkovaném papíře, ceny jíz-
denek, vstupné do hradů a zámků, věci pro 
třítýdenní tábor. Baťůžky jsme dvojčata měla 
stejné, každý ovšem se svým monogramem.
Chci vzdát hold všem tátům a mámám, 
kteří svým dětem, zejména do patnácti let, 
připravujete pěkné prázdniny s dobrými 
zážitky. Děkuji jejich jménem!
Kluci a děvčata, babičky a dědečkové, tábo-
roví vedoucí, mámy a tátové, vzhůru do 
dobrodružství prázdnin a dovolených!

Mons. Martin Holík  
holik@proglas.cz

kněz a ředitel Radia ProglasMartin a Tomáš Holíkovi na prázdninách



Šimečka, rovněž studenta brněnské žur-
nalistiky. Do rozrůstajícího se pražského 
studia Kristián přibyli dva noví kolegové 
– Jakub Černý dokončuje Teologické nauky 
a Středoevropská studia na UK, Petr Kazda 
má za sebou Vyšší odbornou školu filmovou 
v Písku a pražskou FAMU, obor scenáris-
tika a dramaturgie.

Malé velké radosti
Rodina Filipa a Terezky Breindlových, 
moderátorky a šéfa zpravodajství, se v září 
rozrostla o syna Ondřeje. S péčí jistě 
pomáhá sestřička Kristýnka. 
Radujeme se rovněž spolu s redaktorkou 
zpravodajství Luckou Švestkovou a jejím 
manželem Markem, kterým v březnu 
k dcerušce Markétce přibyl malý Jakub.

Střípky ze života Proglasu i z vysílání 
můžete sledovat na našich webových strán-
kách, na Facebooku, Instagramu a Twitteru. 
Na všech sítích jsme jako Radio Proglas. 
Budeme rádi, když nás podpoříte sdílením 
a zanecháte zpětnou vazbu v komentářích. 
Děkujeme.

 
Anežka Jakubcová jakubcova@proglas.cz

V první řadě přibývají roky – nejen nám, 
ale i Proglasu. Bohu díky za 24 let vysí-
lání. S vaší pomocí se snažíme uchovat to 
dobré, co jsme v jejich průběhu vybudovali, 
ale také přicházet se svěžími nápady, čelit 
novým výzvám. 
Mapujeme dění tam, kde to v církvi žije 
– i kdyby to mělo být na druhém konci 
zeměkoule. Na Světových dnech mládeže 
v Panamě se v lednu činila naše zvláštní 
zpravodajka Jana Lokajová. (Její deník ze 
setkání můžete dohledat na našem webu.) 
V dubnu zástupci Proglasu navštívili rádio 
Renascença v Lisabonu, aby načerpali inspi-
raci v křesťanském médiu, které zároveň 
patří mezi nejposlouchanější stanice v Por-
tugalsku. 

Personální novinky
Dlouholetého moderátora a zprávaře Pavla 
Chaloupku můžete od března slýchat 
ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Díky za 
společných 21 let, Pavle!
Během prázdnin se také rozloučíme 
s moderátorkou a redaktorkou dětského 
pořadu Barvínek Romanou Odstrčilovou, 
jejíž další cesty vedou do západních Čech. 
Od moderátorského mikrofonu se vám 
tedy hlásí noví průvodci vysíláním: Jitka 
Ingrová, Lukáš Graca a Ondřej Havlíček. 
(Krátké seznámení najdete na další straně.)
Zpravodajskou redakci posílila Kristýna 
Císařová, která k nám zamířila z Fakulty 
sociálních studií MU v Brně, kde absolvovala 
bakalářské obory Mediální studia a žurnalis-
tika a Bezpečnostní a strategická studia. Oce-
nili jsme také výpomoc stážisty Ondřeje 

Co je nového u nás?

Ondřej Breindl



3 otázky pro nové moderátory
1. Odkud pocházíš?
2. Kdy ses s Proglasem  

setkal/a poprvé?
3. Co děláš ve volném čase?

Lukáš Graca
1. Z Opavy.
2. Vybavuju si poslech hitparády v dět-

ství, ještě na walkmanu. Potom v cír-
kevních kruzích. 

3. Spoustu věcí. Miluju sport, hraju 
fotbal, skautuju. Zajímám se také 
o kulturu: divadlo, zpěv a tanec.

Ondra Havlíček
1. Ze Šumperka. 
2. Maminka chodila na zkoušky sboru, 

tatínek zůstal doma s námi třemi dětmi, 
poslouchal hitparádu a pekl u toho buchtu. 

3. Věnuju se hlavně skautingu a zážit-
kové pedagogice.

Jitka Ingrová
1. Z jihomoravských Vacenovic.
2. U babičky, která byla členkou Klubu.
3. Moc ho nemám, ale ráda zdobím 

svíčky, fotím, cestuju, chodím po 
horách, povídám si.

Sabina Hauserová shauserova@proglas.cz

Bleskové interview
Vysíláním Proglasu vás provází hned tři noví moderátoři: absolvent oboru 
Muzikálové herectví na JAMU v Brně a Cyrilometodějské teologické fakulty UP 
v Olomouci Lukáš Graca, student Právnické fakulty MU v Brně Ondřej Havlíček 
a sestra Jitka Ingrová z Kongregace Sester od Andělů se sídlem na Vranově. 



Co pro vás znamená, že se na Proglasu 
přenášejí mše svaté z vaší farnosti?
Přišel jsem k tomu, jak se říká, jako slepý 
k houslím. Proglas si totiž náš kostel 
vybral již za mého předchůdce br. Anto-
nína. Já jsem byl z počátku hodně nesvůj, 
ale teď je to mnohem lepší, i když bez 
„vnitřního vlnění“ to nebude asi nikdy. 
Přijal jsem tuto možnost jako výzvu 
a bylo to pro mne nakonec velké oboha-
cení. Bůh i skrze radiové vlny Radia Pro-
glas nebo televize Noe působí a dotýká se 
lidských srdcí a já jsem rozhodně rád, že 
mohu být jeho nástrojem. 
Vnímáte toto opravdu jen jako oboha-
cení, nebo vysílání představuje zátěž 
pro život farnosti?
V životě farnosti to vůbec žádná zátěž 
není. My františkáni jsme si zvykli brát 
přenosy mší jako samozřejmost a jsme 
rádi, že můžeme od Panny Marie Sněžné 
sloužit i tímhle způsobem. Takže oboha-
cení to je a věřím, že nejenom pro nás. 
Když si někdy poslechnu z archivu svoje 

kázání, tak si uvědomuji, že nemluvím 
ani „moravsky“, ani česky. Ale Bůh může 
působit nezávisle na mojí spisovné nebo 
nespisovné češtině. Takže se trošičku 
omlouvám.
Máte nějaké reakce posluchačů?
Posluchači se ozývají docela často. Nejvíc 
mne překvapí, když přijdu někam na 
neznámé místo a lidé mne tam osloví: „Vy 
jste „ten“ otec Filip?“ Někdy jsem trochu 
v rozpacích, ale mám z téhle odezvy 
radost. Potom je tady další rovina, kdy mi 
lidé volají nebo píší svoje prosby, které se 
pak snažím do mše svaté vkládat. Děkuji 
za všechny odezvy a prosím o modlitbu, 
která je důležitá. Přede mšemi, které jdou 
do éteru, bývám nervózní. (Směje se.) Tam 
je opravdu zapotřebí, aby člověk prosil 
o tu milost a o dary Ducha Svatého. Takže 
to není samozřejmost, ale beru to jako dar. 
Tak jen ať Duch svatý působí!

Připravili Kateřina Rózsová a Štěpán Havlíček
kristian@proglas.cz

Každý čtvrtek přenášíme mše svaté 
z kostela P. Marie Sněžné v Praze. Chrám 
založený Karlem IV. stojí v samotném 
centru města, je druhou nejvyšší svatyní 
ve stověžaté metropoli a pod bočním 
oltářem ukrývá ostatky čtrnácti blahosla-
vených františkánů. Jejich nástupci působí 
v kostele a v sousedním klášteře dodnes. 
Jedním z nich je i P. Filip Jan Rathouský, 
který slouží coby farář a kterého v našem 
vysílání potkáváte nejčastěji.

Přede mšemi, které jdou do éteru,  
bývám nervózní...



Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice 
Strážnice • 27.–30. června 2019

Soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého 
verbuňku, téměř 50 komponovaných 
pořadů, vystoupení zahraničních souborů, 
noc s hudci – to vše na vás čeká na konci 
června na nejvýznamnějším folklorním 
festivalu v České republice.

Hradecký slunovrat 
Hradec nad Moravicí  
• 28. a 29. června 2019

Festival mnoha žánrů v malebném pro-
středí dvou hradeckých zámků. Milan 
Tesař je jedním z dramaturgů Welcome 
scény pro mladé kapely, kterou také 
moderuje.

Dny lidí dobré vůle 
Velehrad • 4. a 5. července 2019

Dva dny velehradských slavností napl-
něné soutěžemi a zábavou se známými 
sportovními a zajímavými osobnostmi, 
večerním koncertem, slavením mše svaté 
a živými přenosy z místa dění.

Katolická charismatická 
konference 
BVV Brno • 10.–14. července 2019

Na konferenci jezdí celé rodiny, svůj pro-
gram mají jak dospělí, tak také děti včetně 
těch nejmenších. Čekají vás přednášky, 
modlitby chval, zajímaví hosté a večerní 
paralelní programy po celém Brně. Atmo-
sféru vám přiblížíme vysíláním přímo 
z místa.

Léto s Proglasem
Akce a festivaly, které podporujeme ve vysílání či na kterých se s námi 
potkáte naživo. Na všech těchto i dalších festivalech (např. Colours  
of Ostrava) pro vás budeme natáčet rozhovory, které pak po celý další rok 
budete slýchat v pořadu Jak se vám líbí.



Czech Music Crossroads
Ostrava • 15. a 16. července 2019

Mezinárodní hudební konference a festi-
val s účastí nejzajímavějších kapel žánru 
world music z celé střední Evropy. Milan 
Tesař je členem mezinárodní odborné 
poroty.

Folkové prázdniny 
Náměšť nad Oslavou 
• 27. července až 3. srpna 2019

Špičky českého folku i světové hvězdy 
world music v malém městě na Vysočině. 
Mnoho tvůrčích dílen pro celou rodinu, 
přednášky, besedy, odborné kolokvium, 
tančírna… Festival má letos téma O duši 
a kvalitní duchovní hudba na něm nebude 
chybět.

UNITED
Vsetín • 22.–24. srpna 2019

Největší český festival moderní křesťanské 
hudby: venkovní pódium i klubová scéna, 
besedy, společná modlitba…

Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť
Domažlice • 9.–11. června 2019

V západočeských Domažlicích zažijete 
víkend plný chodských písní, tanců, krojů 
i koláčů. Součástí slavností jsou i tradiční 
mše svaté na Veselé hoře – Vavřinečku.

Slovácký rok
Kyjov • 15.–18. srpna 2019

Významná národopisná slavnost Kyjovska 
se koná opět po čtyřech letech, v letošním 
roce to bude již její 20. ročník.

Diecézní pouť rodin
Žďár nad Sázavou • 31. srpna 2019

Mohelnický dostavník
Mohelnice • 30. srpna až 1. září 2019

Trampský a folkový festival s nedělní 
Scénou Radia Proglas a mší svatou přímo 
ve festivalovém areálu. Na festivalu Proglas 
uděluje cenu Za krásu slova.



Kristián po velké rekonstrukci
K rekonstrukci a rozšíření našeho praž-
ského studia Kristián došlo ve druhé 
polovině roku 2018 především proto, že 
stále vzrůstá jeho vytížení. Týdně odsud 
vysíláme pořady Vítejte, senioři!, Okolo 
stolu a Mezi slovy. Přispíváme do pořadu 
Všimli jsme si, připravujeme pořady Studia 
Kristián a Štěpán nebo Oktávu. 
Nevyjmenoval jsem úplně všechno. Asi 
už chápete, že jedno studio nám na to 
všechno nestačilo. Zvlášť při souběhu 
hostů. Takže ve třech místnostech máme 
dvě studia. Zrekonstruované studio 
Kristián a nové studio Ludmila. K tomu 
ještě jednu čistě kancelářskou místnost. 
Najdete nás na stejném místě jako dopo-
sud. Stavte se někdy.

Pavel Smolek smolek@proglas.cz

Na fotografii zleva: Štěpán Havlíček, Kateřina 
Rózsová, Petr Kazda a ležící Pavel Smolek Petr Buršík



Hádej, kdo se vrátil
•	 doba přípravy: 3 roky
•	 počet porcí: 19 kapitol, 168 stran
•	 doba konzumace: 3 hodiny až 3 týdny
•	 počet kalorií: neuvedeno
•	 autor: Radek Habáň

Než zazvoní zvonec
•	 doba přípravy: 2 roky
•	 počet porcí: 14 kapitol, 239 stran
•	 doba konzumace: 3 dny až 3 týdny
•	 počet kalorií: neuvedeno
•	 autor: Radek Habáň

Suroviny
1 týden v pohřebním ústavu
1 rozhovor s pošťačkou
3 ks knih o marnotratném synu
8 ks románů Jane Austenové
20 ks časopisů pro ženy
30 let života v Buchlovicích
100 ks korejských seriálů
200 ks korejských filmů
10 000 ks filmů
100 000 ks písní

Postup přípravy receptu
Všechny suroviny důkladně promícháme 
a necháme marinovat. Píšeme v přede-
hřáté místnosti na 24 stupňů cca 3 roky. 
Příběh zbavíme patosu a okořeníme, 
romantické scény můžeme pocukrovat, 
hrdinové by měli zůstat uvnitř šťavnatí. 
Občas promícháme. Na obal umístíme 
Kateřinu Rýznarovou. Vypadá to pěkně. 
Po vychladnutí vydáme a prodáváme.

Suroviny
1 ks Meloun
1 ks Oliva
8 ks románů Jane Austenové
20 ks časopisů o jídle
100 ks korejských seriálů
200 ks korejských filmů
500 ks pohádek
10 000 ks filmů

Postup přípravy receptu
Do známých pohádek rozkvedláme 

originální nápady a humor. Zápletky 
zahustíme. Padouchy podusíme, draky 
nasekáme na kostičky, příšery vykostíme 
a natrháme na menší kousky. Na vzniklou 
směs poskládáme prince, hodného Honzu 
a okrášlíme třemi princeznami. Dochu-
tíme Olivou a Melounem! Pohádky jsou 
ideální podávané samostatně jako lehké 
čtení na dobrou noc nebo jako rafinovaný 
hlavní chod, který snese i váš manžel.

Radek Habáň haban@proglas.cz

Když moderátor vaří knížky …



Pokud nakoupíte v e-shopu přes GIVT.cz, část z vaší 
útraty půjde na podporu vysílání Radia Proglas a vás 
to nestojí nic navíc. 
V dubnu se Nadační fond Radia Proglas zaregistroval 
do systému GIVT. Pokud alespoň občas nakupujete na 
internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz. Najdete 
na něm přes 1200 nejznámějších e-shopů. Ať už 
budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat 
šatník nebo objednávat dovolenou, naše organizace 
vždy dostane malý příspěvek a vy přitom nezaplatíte 
nic navíc.
U každého e-shopu vidíte počet procent, které ze 
sumy vašeho nákupu věnujete. Více informací najdete 
na našem webu www.proglas.cz v sekci Podpořit 
nebo na stránkách GIVT.cz.

Pavlína Janošková janoskova@proglas.cz

Podpořte Proglas, nic to nestojí...

Proglas u vás
Milí posluchači, naši milí podporovatelé!
Chceme využít nabídky pozvání z některých farností  
a nabídnout také dalším, že můžeme osobně přijet 
a seznámit vás s tím, co Proglas dělá, kdo ho platí 
a také co nás v nejbližší době čeká. Ale především –
rádi se s vámi setkáme tváří v tvář. Jezdíme za vámi 
většinou v neděli, byli jsme už na několika farních 
dnech a poutích, ale návštěva se může uskutečnit i ve 
všední den, pokud by byl zájem. Na konkrétní podobě 
našeho vzájemného setkání se lze osobně domluvit.
Těšíme se na vás! Pište nám na e-mailovou adresu 
klub@proglas.cz.

Jan Janoška janoska@proglas.cz

www.proglas.cz

fb.com/proglas

@radioproglas

Radio Proglas
Barvičova 85, 602 00 Brno

tel.: 543 217 241, 511 118 800

Kontakt do živého vysílání:
tel.: 543 217 242 • SMS: 775 132 132



Slepé uličky teologie
Možná se vám stalo, že jste si na nějaké 
biblické skupince nebo i sami pročítali 
papežskou exhortaci Gaudete et exultate 
a narazili jste na ony pasáže, kde Svatý 
otec začíná mluvit o pelagianismu a gnos-
ticismu coby dvou pokušeních dnešní 
doby. Možná jste si řekli: „Ano, tuším, co 
chce asi papež říct, ale co jsou ty „–ismy“, 
o kterých mluví?“ Jakkoli se styl papeže 
Františka snadno srozumitelný, v někte-
rých odstavcích dává najevo, že úplně 
neštudovaný není. Odkazuje zde na staré 
křesťanské hereze, které mají svou boha-
tou historii. Křesťan může v kostelích 
občas podobné narážky slyšet, a proto se 
naše náboženská redakce rozhodla věno-
vat jeden systematický cyklus nejstarším 
omylům, bludům a herezím – neboli jak 
říkáme „slepým uličkám“, které církev na 
své pouti dějinami rozeznala, pojmeno-
vala a prohlásila o nich: „Tudy ne, přá-
telé.“ Nejedná se totiž o nějaké dávno 
překonané názory, ale o trvale přítomná 
pokušení, která se pod různými převleky 
nabízejí v každou dobu. Naskytla se 
také dobrá příležitost pozvat si k tomuto 
cyklu našeho bývalého redaktora, dnes 

kněze, Zdeňka Drštku, který byl počát-
kem školního roku příhodně převelen 
do Brna. V první sérii cyklu se tedy 
zaměřujeme na některé důležité bludy, 
které se objevily před prvním koncilem 
v Nikáji. V každém dílu se díváme nej-
dříve na historické pozadí teologického 
rozkolu, pak odhalujeme jádro problému 
a nakonec probíráme, čím je daný blud 
tolik nebezpečným pokušením pro sou-
časného křesťana a jaké podoby nabírá 
dnes. První část cyklu Dotýkání světla 
Slepé uličky teologie můžete zachytit vždy 
v sobotu v premiéře ve 20.15, a nebo v 
repríze v neděli v 16.55. Máte-li přístup 
k internetu, můžete si pořad kdykoliv 
poslechnout v audioarchivu. Tuto první 
část uzavřeme před prázdninami a další 
část, která se bude věnovat slepým ulič-
kám, které byly odsouzeny na velkých 
ekumenických koncilech, budeme věno-
vat pozornost opět po prázdninách. Že 
vám cyklus prohloubí pohled víry, roz-
šíří náboženské obzory a třeba i pročistí 
duchovní život, v to doufá a sobě i ostat-
ním přeje

Daniel Blažke blazke@proglas.cz
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Vysíláme díky vašim darům
24 hodin denně a bez reklam

Věděli jste, že …
Za tisíc pět set korun pro vás připravíme pětadvacetiminutový pořad?

Za osmdesát pět tisíc pro vás vysíláme celý den?
Za sto tisíc vyrobíme a doručíme tento Zpravodaj všem členům klubu?

Jak podpořit Nadační fond Radia Proglas 
SIPO
Stačí vyplnit jednoduchý formulář, který 
najdete na www.proglas.cz v sekci Pod-
pořit, nebo vám jej rádi zašleme.

Bankovní převod
Sami určíte částku i to, jak často nám 
ji chcete zasílat. Číslo bankovního 
účtu Nadačního fondu Radia Proglas je 
4200043003/5500.
Jako variabilní symbol prosím uveďte své 
členské/evidenční číslo. Pokud jej dosud 
nemáte, zavolejte nám na tel. 543 217 241.

Složenka typu A 
Na poštovní poukázce vyplníte kromě 
částky, jména a adresy odesilatele číslo účtu 
příjemce 4200043003/5500 a variabilní 
symbol – vaše členské číslo v Klubu přátel 
Radia Proglas. Pokud jej dosud nemáte, 
zavolejte nám na tel. 543 217 241.

Online platba kartou
Pomocí zabezpečené platební brány 
Darujme.cz přijímáme také dary prostřed-
nictvím platebních karet. Stačí navštívit 
sekci Podpořit na www.proglas.cz.

Osobně
Své dary nám můžete také předat osobně 
na adrese Barvičova 85, Brno, nebo 
v kterémkoliv z našich regionálních 
studií (Praha, České Budějovice, Hradec 
Králové, Ostrava a Olomouc). 

QR kódem  
z mobilu
Stačí v mobilním 
bankovnictví naske-
novat tento QR kód 
a doplnit vaše klu-
bové číslo.

Zpravodaj Radia Proglas vydává © Radio Proglas s. r. o. jako bezplatný informační bulletin pro členy 
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