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Na otázky Marie Blažkové odpovídal ředitel 
Proglasu Mons. Martin Holík.

1. Otče Martine, co se z tvých původních 
záměrů zakladatele rádia podařilo uskutečnit?

Podařilo se nám všem společnými silami 
vybudovat stabilní  rozhlasovou stanici, která má 
co říci a která vysílá  24 hodin denně. A shromáždit 
tým autorů, redaktorů, moderátorů, techniků 
i administrativního zázemí,  který je soudržný, 
efektivní a výkonný. Kdybych umřel, dovedu si 
představit, že se vlastně nic nestane :-)

Podařilo se udržet a rozvinout záměr 
samofinancovat křesťanské rádio jeho posluchači 
a příznivci.

Podařilo se zajistit existenci Proglasu jak 
placenými profesionály, tak rozsáhlou sítí 
dobrovolníků, příležitostných i stálých. Posluchačů 
je přes sto tisíc, pracovníků s různou délkou 
úvazku na padesát, dobrovolných spolupracovníků 
přes čtyři stovky, pomocníků, kamarádů Proglasu 
přes tisíc.

Proglas plní své poslání samostatně, ale  
v souladu a součinnosti s katolickou církví 
a biskupy. Poskytuje samozřejmě  prostor též  
křesťanům z dalších církví. Snaží se být všem 
nablízku, sloužit, ale přitom svými případnými 
problémy nezatěžovat církevní struktury, žít 
v přátelských vztazích se všemi dobrými lidmi. 

I když možná se mnou někdo nebude souhlasit, 
myslím, že se daří dlouhodobě naplňovat dva 
záměry: připravovat  kvalitní vysílání  s dobrou 
hudbou a  s hodnotným a přívětivým slovem 
podle našeho hesla „ladíme k vám, ladíte k nám“, 
a zároveň a zejména být rádiem pro praktikující 
křesťany, kteří stojí o pastorační podporu sebe 
a svých rodin. Nabízíme jim kromě jiného přenosy 
bohoslužeb pro nemocné, zprávy, společenství 
modliteb a  zpravodajství ze života křesťanů,  které 
jinde nenajdou, i řadu kulturních a vzdělávacích 
programů.

Těší mě, že se nám podařilo dobudovat síť studií 
v sídelních městech všech diecézí, to poslední 
v roce 2014!

Imponuje mi, že můžeme patřit do Konference 
evropských křesťanských rádií CERC, a že smíme, 
zejména zásluhou Milana Tesaře a Pavla Mikšů, 
být nejen platnými členy, ale i tahouny. (V říjnu 
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2015 přivítáme pracovníky rádií z Evropy v Brně!)
Nejpodstatnějším úspěchem se mi zdá být, že 

mnozí plně přijali myšlenku vaše / naše – rádio. 
Není tedy dílem Holíka a pár nadšenců typu 
Blažková, Šmídek a dalších, ale společným, 
užitečným dílem desítek tisíc lidí dobré vůle. A to 
je přece senzace, ne? :-)

2. Z čeho máš největší radost?
Opravdu velkou radost mám z přijetí tohoto 

díla za společné. Tichou radost mám z toho, že 
my tvůrci dovedeme odolávat dnešnímu stylu 
rozhlasových stanic, které různým způsobem 
degenerují, už dávno nejsou 
kulturním statkem a staví před 
oči rádobylaťku. Že jsme sví 
podle nejlepšího svědomí 
a vědomí a že to většina 
uživatelů – posluchačů vděčně 
a velkoryse přijímá.

3. Co tě naopak rmoutí 
(ve vztahu k rádiu 
pochopitelně)?

Rmoutí mě toho poměrně 
hodně. Pokrytí signálem 
k jednoduchém příjmu kdekoli v naší 
zemi zůstává nedostižným snem; FM 
pásmo je vyčerpané, DAB systém spinká 
už řádku let a přes všechnu stále ještě 
nadějeplnou snahu se může stát, že se 
nikdy neprobudí. Další způsoby šíření 
signálu mají vždy nějakou nevýhodu.

Nesnadná je situace legislativní. 
Sice jsme na provoz podle zákonů ČR 
navyklí, ale ty nejsou konstruované pro 
nezisková média. Léta úsilí prosadit 
přes zákonodárce rozumné úpravy 

nebo dokonce vytvořit v jiných zemích 
běžnou tzv. trojnožku nevedla ke kýženému 
cíli. Málokdo například ví, že nemůžeme 
žádat po nákupu techniky zpět DPH jako 
mohou ostatní.

Také jsem doufal, že pro některá média 
bude Proglas více partnerem, zejména pro 
ČTK.

Oproti mé původní představě je mnohem 
volnější naše propojení s Telepace. 
Zastávám názor, že promyšlené a stále 
znovu promýšlené vzájemné doplňování 
našich vysílání je pro malou rozlohu naší 
země a klesající počet křesťanů nezbytné. 
Uvidíme, co přinese budoucnost.

4. O čem se domníváš, že je v budoucnosti 
pro rozvoj Proglasu a křesťanských médií  
zapotřebí ještě vykonat? A co lze udělat pro další 
sdělovací prostředky, aby v nich křesťanské 
poselství dostalo příležitost?

Pro skutečně profesionální práci v médiích 
je  třeba dalších vzdělaných mladých křesťanů, 
majících odvahu vstupovat podstatně více do médií 
světských. Je třeba mít někoho, kdo ty odvážné 
bude umět osobně podržet a povzbuzovat. Propojit 

podstatně hlouběji tiskovou 
kancelář,  tisk, rozhlas, televizi 
v rukách křesťanů. Vytvořit 
alternativní internetové kanály 
všech tří druhů. Hledat cesty 
k jejich financování. Pokusit 
se uspořádat a zpřehlednit 
postoje autorů a majitelů 
nejrůznějších serverů. Vytvořit 
malou, ale opravdovou 
tiskovou kancelář. O čem 
mluvím, není ani tak náročné 

technicky nebo finančně, 
Jaké jsou cíle:

Naším prvním cílem je pokrýt území Moravy (diecese Brno, arci-diecese Olomouc) radiovým FM signálem v pásmu VKV II. Vysí-lání bude šířit programy oživující duchovní hodnoty na bázi křes-ťanství.
Kvalitní hudbu, kvalitní poesii, hodnotnou literaturu, zpravodaj-ství, orientaci v záplavě informací. Za svůj důležitý úkol považuje spojení biskupů se svými věřícími. Bude vyzývat k modlitbě.Zaměření apoštolsko-evangelizační pro nevěřící a vnitřně duchovní pro věřící bude vyvážené, odpovídající potřebám.Radio Proglas chce dbát o vzdělávání lidí, o výchovu mládeže, zprostředkovávat sociální služby, dávat útěchu starým, potřeb-ným, nemocným.
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Ředitel Proglasu Martin Holík v roce 1995

Plány a cíle v roce 1992

P. František Fráňa – otec Tišek 
spoluzakladatel



ale lidsky a organizačně. Tiskovou 
agenturu určitě potřebujeme a máme na 
její existenci i provoz. Vést kvalifikované, 
pravidelné rozpravy o vedení a směřování 
křesťanských médií.

5. A co vzkážeš našim milým 
posluchačům? 

Vyřizuji srdečné pozdravy, děkuji za 
jakoukoli drobnou nebo větší podporu, 
spolupráci, za to, že se navzájem 
potřebujeme. Zvu zejména mladé rodiny 
s dětmi do Klubu přátel, děkuji za krásné 
příklady života a díla, že tedy máme o čem 
vysílat, a všem vyprošuji Boží požehnání.

Mons. Martin Holík

HISTORIE A VÝVOJ 
Proglasu za uplynulých dvacet let

1991 až 1994
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Název rádia PROGLAS vymyslel P. Stanislav 
Krátký podle předzpěvu k slovanskému překladu 
čtveroevangelia sv. Konstantina Cyrila. Projekt měl 
podporu Biskupství brněnského a všech českých 
a moravských biskupů, včetně předsedy komise 
pro sdělovací prostředky při biskupské konferenci, 
pana arcibiskupa Miloslava Vlka.

Předpokládalo se nejdříve zkušební vysílání 
čtyři až šest hodin denně. Myšlenka byla v nultém 
čísle zpravodaje Proglasu nazvána bláznivou 
a pošetilou, ale již tehdy se plánovalo vysílání 
celých 24 hodin denně. Co bylo třeba? Mnoho 
oběti času, námahy, modlitby a peněz, jak napsali 
Stanislav Beránek a P. Martin Holík na svátek 
Karla Boromejského 4. 11. 1991.

V listopadu 1994 byl P. Martin jmenován 
ředitelem Proglasu, rádio získalo licenci a začalo 
budování rozhlasové stanice. Toto úsilí podpořili 
svými dary a nadšením věřící z celého světa: 
Americká biskupská konference, vídeňská diecéze, 
německá organizace Renovabis, Biskupství 
brněnské, olomoucké arcibiskupství, později 
Kirche in Not a další skupiny dárců i jednotlivci.

Bláznivá a pošetilá myšlenka 
se stala skutečností! 

První návrh programu Proglasu

Na počátku v roce 1991 byla 
myšlenka založit rozhlasovou stanici 
s křesťanským zaměřením. U původního projektu 
stál P. František Fráňa-Tišek, nově jmenovaný pan 
biskup Josef Hrdlička, sourozenci otce Martina 
Holíka – Tomáš a Jiří a Stanislav Beránek. 

Příprava prvního vysílače na Svatém Hostýně

0

Zbývalo vybudovat vysílač, vyřídit povinné 
administrativní úkoly, najít mderátory a redaktory 
a mohlo se začít... 

Desítky obětavců pracovaly zdarma na budování 
studií – odpracovali asi 4 000 hodin a rádio tím 
ušetřilo asi 1 mil Kč. Do prací se zapojili i studenti 
a žáci, zejména ze Střediska Radost.



1995 1996
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19. března byl 
spuštěn druhý vysílač 
Brno-Hády na kmi-
točtu 107,5 MHz 
a dokončilo se budování kanceláří 
a redakcí.  

Databázi vážné a duchovní hudby založil Petr 
Hlaváček. Po krátkém působení Ladislava Kadlčíka 
převzala starost o klasiku Klára Beránková. 
Správce Josef Rous předal péči o rádio správci 
Jaroslavu Černému, který umí všechno vyrobit, 

opravit a zařídit.

Studio Kristián dnes 
najdete v Thákurově ulici 
č. 3 v Praze-Dejvicích. Posvětil ho 5. listopadu 
otec biskup Jaroslav Škarvada. Ovšem předtím, 
než došlo k jeho založení, se příspěvky natáčely 
v dominikánském studiu Veritas v Husově ulici 
v Praze 1. O studio se staral Pavel Smolek.

Vysílání se prodloužilo na 21 hodin denně.

Studia vznikala 
v budově Biskup-
ského gymnázia 
v Brně na 
Barvičově ulici. 

V rádiu začalo pracovat 7 zaměstnanců, 
6 asistentů, 2 pomocníci na 
náhradní vojenské službě, 1 kněz 
a 15 externích spolupracovníků.

Vysílání bylo zahájeno na 
svátek Neposkvrněné Panny 
Marie 8. prosince 1995. 

První vysílač 
se ozval  ze Sva-
tého Hostýna 
na kmitočtu 
90,6 MHz. 
Díky vstřícnosti 

Matice svatohostýnské. Vysílání 
probíhalo  18 hodin denně. 

  Současně se 
zahájením vysílání, 
v olomoucké arci-
diecézi z nadšení 
studentů teologické 
fakulty s podporou 
kapituly a vedení 
semináře, vzniklo 
v Olomouci první 
regionální studio 
s názvem Radim.

Redaktoři studia Radim v Olomouci: 
1995 bohoslovci, 1997 Martina Pavlíková, 1999 
Jakub Skřebský, 2001 Kateřina Rózsová, 2003 
Markéta Šindelářová, 2006 Radka Rozkovcová, 
Jaroslav Topinka, 2009 Marek Chvátal 

Martina Pavlíková
  Jakub Skřebský

Vstup do rádia v roce 1996

1 2

Redaktoři studia Kristián v Praze: 
1996 Pavel Smolek, Eva Kubátová, Michaela 
Freyová, 2002 Jana Beránková, 2009 Kateřina 
Trmačová, 2010 Štěpán Havlíček

Klára Beránková

Jaroslav Černý
Pavel Smolek
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Tým Proglasu v roce 1996

Zleva: Radek Mezulánik, Igor Dostálek, Danka Holubová, Marie Chybová, Josef Rous, Dušan Baur, 
Martin Holík, Adam Blažke, Martin Šmídek



1997
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Ostravské studio Hedvika

Pavel Kabzan

19. března byl spuštěn vysílač Praděd na 
kmitočtu 93,3 MHz a byla dokončena přestavba 
a úpravy prostor rádia. 

Na jaře vstupuje Proglas do 
sdružení CERC, což je Konference 
evropských křesťanských rádií. 

V Ostravě vzniklo dne 5. října 
další, již třetí regionální studio 
pod názvem Hedvika.

31. května se otevřely dveře 
brněnského studia Proglasu 
veřejnosti – konal se první Den 
otevřených dveří.

Začínal se rodit Klub přátel 
Radia Proglas a na podzim se 
sešli první Kamarádi Proglasu – 
KaPři.

Martin Holík a Martin Šmídek se radují z nových prostor

3 První internetová adresa Proglasu byla docela 
úsměvně dlouhá:

www.proinfo.cz/pages/proglas.html
a e-mailová adresa otce Martina byla:
holik@proglas.anet.cz

Byla rozeslána první anketa Proglasu, která měla 
za úkol zjistit, co se posluchačům líbí, co je třeba 
změnit, čeho přidat či ubrat nebo jaký je počet 
posluchačů... Pracovníků Proglasu bylo 18. 

Helena Bízová započala budovat se svou sestrou 
Blankou hudební redakci pro folkor a dechovku.

Milan Tesař rozdává podpisy

Helena Bízová, dnes Hájková

Redaktoři studia Hedvika v Ostravě: 
1999 Pavel Kabzan a Marek Pospíšil, 2007 
Antonín Žolnerčík
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1998 1999

Zleva: Josef Polášek, Renata Bělunková, Danka Holubová, Magda Hauserová, Ivana Pejchalová, 
Lucie Endlicherová, Milan Šoba, Kateřina Lapčíková, Radek Habáň, Irena Novotná, Dušan Baur, 
Pavel Chaloupka 

4Dalo se nově 
zachytit satelitní 
vysílání ze 
satelitu Kopernikus 2 
a v mnoha kabelových 
rozvodech. Pokračovalo se 
v  žádostech o další licence 
na VKV FM vysílače. 

Počet členů Klubu přátel Radia Proglasu se 
navýšil na 12 000.

Zahájení satelitního vysílání

5V létě se díky 
m i m o ř á d n é 
sbírce pod 
heslem staří 
posluchači novým podařilo 

z jejího výtěžku zajistit provoz nového vysílače 
z Ještědu 97,9 MHz. Na podzim bylo zahájeno 
vysílání ze Svaté 
Hory v Příbrami 
96,0 MHZ. Později 
byl vysílač přeložen 
na kótu Příbram-
Drahlín.
V říjnu bylo 
založeno studio 
Vojtěch v Hradci 
Králové. Prvním 
redaktorem, který 
zde působil, byl Petr 
Polehla.

Moderátoři v roce 1999
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6Na přelomu 
milénia byl 
Proglas zařazen 
do pokusného digitálního 
zemského vysílání DVB-T 

pro Prahu a okolí. Satelitní vysílání se přesunulo 
na satelit Eurobird I. 
V Uherském Brodě započala příprava a stavba 
vysílače. Díky pomoci a obětavosti místních 
budoucích posluchačů a darovanému pozemku od 
paní Marie Bumbalíkové z Havřic se vše vydařilo 
a připravilo. Čekalo se už jen, kdy dojde ke 
spuštění vysílání po přidělení licence.
Internetové schránky se zprovoznily v nové 
podobě a dostaly adresu: www.proglas.cz. 
Na internetu se spustilo živé audio vysílání 
a audioarchiv.
  Počet členů Klubu přátel Radia Proglas se zvětšil 
na 15 000 a rozeslalo se 30 000 Zpravodajů. 
Počet dobrovolných spolupracovníků Kamarádů 
Proglasu – KaPrů dosáhl počtu 700. Jejich pomoc 
se stala nepostradatelnou.

2000

Graf poslechovosti a členů Klubu z roku 2000

V létě se začalo vysílat 24 hodin denně.Redaktoři studia 
Vojtěch v Hradci Králové: 
1999 Petr Polehla, 2007 Vojtěch Macek,  
2007 P. Tomáš Rastislav Höger OPraem, 2012 
Martin Weisbauer a Ladislav Holoubek

Petr Polehla

Vojtěch Macek
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730. ledna došlo 
ke zprovoznění 
vysílače Uherský 
Brod 105,7 MHz. 
V Dobré Vodě u Nových 
Hradů zahájil 13. listopadu 

– na svátek svaté Anežky – provoz vysílač Nové 
Hrady 107,5 MHz. 
   Přichází manažerka Helena Horáková, 
která se stala předsedkyní správní rady 
Nadačního fondu Radia Proglas.

2001

Žehnání vysílače v Uherském Brodě

82002
Tento rok 
byl ve znamení 
podávání žádostí 
o dokrývače. Mezi jinými i snaha 
o získání licence na vysílač 
v Praze, která však nebyla ani 

po opakovaných žádostech 
nikdy vyslyšena. Vedení 
zpravodajské redakce se 
ujal Filip Breindl a dnes 
je k tomu ještě zástupcem 
šéfredaktora.

92003
Provoz v lito-
měřickém studiu 
Štěpán zahájila jeho 
první redaktorka 
Marie Koscelníková, a to 
od  22. září.

Studio Štěpán v Litoměřiccích
sídlilo v roce 2003 v Dicézním 
domě kardinála Trochty

Marie Koscelníková
Svatba Heleny a Radka Habáňových na

Svatém Hostýně v roce 2001 na pouti Proglasu

Helena Horáková

Filip Breindl
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2004
Kmitočtová síť byla Proglasu 
přidělena v květnu 2004. 
Zahájily v ní provoz tři vysílače 
jihočeské vysílače. 
První v Českých 
B u d ě j o v i c í c h 

92,3 MHz, druhý v Táboře 88,7 MHz 
a třetí v Písku 89,5 MHz. Proglas tak 
vysílal z deseti vysílačů na území ČR.
V říjnu se putovalo spolu s evropskými 
křesťanskými rádii sdruženými v CERCu 
do Říma a oslavilo se tak 10 let společného 
působení. Celému dílu požehnal Svatý 

otec Jan Pavel II.
Klub přivítal dva-
cetit is íc í 
členku. 112005

Slavilo se deset let 
vysílání – vstupovalo 
se do 11. roku života 
Proglasu a bylo za co 
děkovat! 
Během roku přišly 

nové licence na další vysílače: Velké Meziříčí 
100,6 MHz, Žďár nad Sázavou 104,0 MHz, 
Znojmo 107,2 MHz, Třebíč 96,4 MHz  
a Valašské Klobouky 104,2 MHz. 
Členů Klubu už bylo 21 000 a KaPrů 900!
V Praze se konalo 12. kolokvium CERCu, 
které organizoval a zajistil Proglas. Celé setkání 
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bylo ukončeno prohlídkou Proglasu v Brně 
a společnou mší svatou. Sešlo se 50 účastníků 
kolokvia z Evropy, farníci od svatého Augustina 
a posluchači Proglasu; předsedal brněnský biskup  
Vojtěch Cikrle.

Představenstvo CERCu:
Emmanuel Jousse z Francie – předseda), Milan 
Tesař z České republiky – generální tajemník), 
Carla Diez de Rivera ze Španělska – členka 
a António Corrêa d‘Oliveira z Portugalska – člen.

Pouť do Říma v roce 2004

CERC v Praze v roce 2005
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10. května se stala 
součástí života Proglasu 

televize Noe v Ostravě. Televizní studia 
požehnal biskup František Lobkowicz. 
Stejně, jako Radio Proglas, tato televizní 
stanice také záměrně nevysílá reklamy a je 
provozována z darů diváků. Při rozjezdu 
televizního vysílání Proglas pomáhal, 
ale dnes je samostanou televizní stanicí. 
Vzájemá spolupráce a přátelská setkávání 
s Telepace, která započala již v roce 1997 
však  tvají dodnes.
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Předávání cen ve fotbalovém zápase
Proglasu a Telepace v roce 1999

Společná bohoslužba Proglasu a televize Noe v Ostravě v roce 2014

Družice Eurobird ukončila činnost a naše vysílání 
se přestěhovalo na satelit s názvem ASTRA 3A.
Technici Proglasu dostali dostali pracovní stoly 
a každý svoji židli, do té doby se střídali. 

V únoru ukončila vysílání česká sekce 
rozhlasové stanice BBC.

Ve studiu Vojtěch v Hradci Králové přebírá 
vedení redaktor Vojtěch Macek.

V tomto roce proběhla rekonstrukce budovy ve 
dvoře tzv. Lesovny. Na koci roku byla požehnána 
generálním vikářem Biskupství brněnského 
Mons. Jiřím Mikuláškem a předána k užívání 
Proglasu.

Proběhl další průzkum skrze Anketu 2006.

Kontakty
Televize Noe
Kostelní náměstí 2
702 00 Moravská Ostrava
telefon:  595 177 301
e-mail: info@tvnoe.cz

číslo účtu: 6100000961 / 8040
Oberbank AG pobočka ČR
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Adminis t ra-
tivní a ekono-
mický úsek 
se přestěhoval 
do nových prostor v Lesovně. 
V redakcích a kancelářích se 
uvolnilo místo pro redaktory 

a moderátory. Každý dostal stůl a židli – doposud 
se některým o takových vymoženostech jen snilo... 
Markéta Šindelářová ze studia Radim odešla 
pracovat do české sekce vatikánského rozhlasu.

13
Od roku 2000 vysílal Proglas 
v systému DVB-T pro Prahu 
a okolí. Tehdy se jednalo 
o experimentální vysílání. To 

se od půli června 2008 změnilo na vysílání řádné 
DVB-T. K Praze přibylo Brno, Ostrava, Plzeň. 
Z důvodu digitalizace si všichni diváci v ČR 
museli pořídit DVB-T přijímače a všem, kteří si 
přijímač pořídili, se automaticky naladil i Proglas.

Počátkem roku se budovalo regionální studio 
Jan Neumann v Českých Budě-
jovicích. V květnu byly panem 
biskupem Mons. Jiřím Paďourem 
posvěceny krásně zrekonstruo-
vané prostory. Ve studiu zahájili 
provoz redaktoři Jitka Skřičková 
a Petr Pospíšil (2009 Kateřina Bri-
chcínová, 2014 Petr Kronika).
Vývoj druhu Radio Proglas pokra-
čoval...

142008

Rekonstrukce Lesovny: Klub, recepce, ekonomický 
úsek Proglasu a televizní studio Klára 
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Poslecho-
vost Pro-
glasu dosáhla 140 
000 posluchačů týdně 
a post šéfredaktora 
předala Marie Blaž-
ková Pavlovi Mikšů.

Velevýznamnou událostí byla návštěva 
papeže Benedikta XVI.  v ČR. Nabídli jsme 
reportáže z bohoslužby v Brně, v Praze i ve 
Staré Boleslavi.

152009 V Brně jsme na letišti, kde se konala boho-
služba, vybudovali PRESS centrum. Byla to 
krásná a nedocenitelná zkušenost pro všechny 
v rádiu.   

Milan Tesař byl na zasedání 
v nizozemském Hilver-
sumu zvolen generálním 
sekretářem CERCu.

PRESS centrum jsme připravili, obsloužili a uklidili...

Šéfredaktoři Marie Blažková a Pavel Mikšů
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V září byl P. Martinu 
Holíkovi udělen Svatým 
otcem Benediktem XVI. 
titul monsignor. 

Od října se stal program Pro-
glasu dostupný v DVB-T na 
celém území ČR. Digitalizace 
pozemního televizního vysílání 
umožnila dostupnost Proglasu 
téměř v každé domácnosti, která 

vlastní televizní přijímač. K příjmu stačí i set-top-
box s anténou a dva reproduktory nebo se naopak 
dá pořídit malý přenosný televizní přijímač a nala-
dit si jej jako rádio, které se dá přenášet z pokoje 
do kuchyně nebo tam, kam kdo chce.

1. dubna se 
zahájilo řádné 
digitální roz-
hlasové vysí-
lání DAB, a v září již 
vysílá digitální pozem-
ské rozhlasové vysílání 
v Brně, Praze a Ostravě, 

dále na Královehradecku a Pardubicku. 
     K příjmu je nutné pořídit digitální přijímač.

2011

182012

Brněnská pobočka televize 
Noe studio Klára začala fun-
govat od prázdnin. Vedením 
byl pověřen P. Petr Chovanec, 
SDB. Hlavním úkolem studia 
je výroba zpráv a upoutávek 
z brněnské diecéze, dokumen-
tární tvorba, účast na přímých 
přenosech nebo dabování pře-
vzatých pořadů ze zahraničí.

V prosinci odstartovalo DAB vysílání Proglasu na 
Liberecku.

Aktuální informace o vysílání DAB 
naleznete na stránkách:

www.teleko.cz I www.rticz.com

Do hudební redakce pro folkor nastou-
pila Kateřina Kovaříková, autorka 
p r o j e k t u Muzikanti, to sú chlapci, 
jehož cílem 

je umož-
nit cimbálovým 
muzikám prezen-
taci v živém vysí-
lání Folklorního 
okénka a přinést 
tak posluchačům 
lidové písně z růz-
ných etnografic-
kých regionů. Kateřina Kovaříková

17
televizní studio Klára v Brně
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Odstartovala veřejná sbírka, 
coby další forma podpory vysí-
lání. Začaly se prodávat but-
tony, tzv. placky na setkáních, 
na výjezdech nebo akcích. Je 
možné je zakoupit  kdykoli 
v rádiu, popřípadě přes KaPry 
nebo internet, neboť 

veřejná sbírka není časově ome-
zena.
Radio Lumen, naše sesterská 

stanice na Slo-
vensku, oslavila 
20 let vysílání.
Koncem roku 
jsme obdrželi od 
Rady pro rozhla-
sové a televizní vysílání 
Licenci k provozování celoploš-
ného digitálního rozhlasového 
vysílání s platností do roku 2021. 
Pro příjem digitálního rozhlasového 
vysílání jsme zahájili prodej dabo-
vých rádií (viz str. 13).

202014

Z Diecézního domu kardinála 
Trochty se litoměřické studio 
přestěhovalo na novou adresu. 
Nyní najdete studio Proglasu 
– Štěpán na Mírovém náměstí, 
v samém středu Litoměřic. 

O jeho provoz po odchodu Marie Koscelníkové 
pečuje redaktorka Vlasta Klekerová.

Sedmé regionální studio v Plzni bylo otevřeno 
a slavnostně požehnáno v neděli 5. října. 

Studia Hroznata sídlí na Jiráskově náměstí 
a příspěvky z plzeňské dicéze pilně připra-
vují redaktoři Pavel Říha – vedoucí studia 
a Alžběta Kalábová. 

Svatovavřinecká pouť v Domažlicíh

Studio Hroznata v Plzni

0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20... 

Již 1 100 Kamarádů Proglasu se dobrovolně zapo-
jilo do práce pro Klub přátel Radia Proglas.
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Na počátku roku je členů 
v Klubu 22 000, včetně 
rodinných příslušníků je 
to 63 000. Počet KaPrů je 
nyní 1 200. 

V tomto roce se těšíme hlavně 
na setkávání s posluchači, přá-
teli a spolupracovníky (přehled 
naleznete na straně 22). Rádi 
s vámi zavzpomínáme na uply-
nulých dvacet let, kdy jsme 
spolu – MY vám nabízíme 
24 hodin vysílání a VY nás 
podporujete. Každý dle svých 
schopností a možností. Někdo 
členstvím v Klubu, jiný mod-
litbou, někdo prací, pomocí, 
někdo darem a mnozí finančně. 
Věříme, že tomu tak bude po 
mnoho dalších let a společně 
vstoupíme 8. 12. 2015 do 
21. roku vysílání!

Děkujeme, 
že na nás nezapomínáte.

Poslední li-
cenci na analo-
gový FM VKV 
vysílač přidělila 
RRTV Proglasu 
na konci roku 
2014. Téměř dva 
roky trvalo úsilí 
získat licenci pro 
vysílač Domažli-
ce-Vavřinec 99,0 MHz. 
Slavnostní spuštění 
vysílače a pozdravení 
posluchačů Domažlicka 
proběhlo při slavnostní 
bohoslužbě v pondělí 
8. prosince – v den výročí 
zahájení vysílání Proglasu. 
Těšíme se na nové poslu-
chače, nové členy Klubu 
a na setkávání na Chod-
ských slavnostech včetně 
Svatovavřinecké pouti. 
Zdravíme na dálku do 
kraje, který si váží tradice..

2015
Studio Štěpán v Litoměřicíh

Vysílač Domažlice-Vavřinec 99,0 MHz

Žehnání vysílače v DomažlicíchVlasta Klekerová

0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20... 
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Zdravím všechny přispěvatele a podporovatele 
Proglasu, tj. našeho společného komunitního 
média placeného z vašich darů, milí posluchači. 
Na začátku jsme se pro neziskovost a vysílání bez 
reklam záměrně rozhodli, tím jsme získali na vaší 
podpoře závislost a nemůžeme bez ní vysílat.

Jsme tomu rádi, protože jak ukazují odhady 
poslechovosti, v komerčním světě patříme mezi 
rádia, která se by se vysíláním reklam patrně neu-
živila. Ale pomocí darů to už dvacet let jde a jsme 
toho důkazem. 

Milí posluchači jsme vám vděčni nejen za vaše 
finanční dary. Velmi potřebujeme i vaše modlitby, 
kterými nás provázíte, a také děkujeme za všechny 

bezplatné služby, které poskytujete. 
A prosíme, myslete na nás i do 

budoucna. Budeme vám to kvalitou 
vysílání vracet, děkujeme.

Letos jsme vás po letech opět oslo-
vili s anketou, na kterou jste nám přes 
celé léto 2014 odpovídali. Celkem se 
od vás sešlo 1705 odpovědí. Tady 
jsou některé výsledky ankety.

Proglas vnímám jako rádio:
1. propagující hodnoty pro lidi dobré 
vůle (65%), 2. určené věřícím (57%), 
3. rodinné (37%) 

Proglas by měl:
1. být příjemným společníkem (70%), 
2. vzdělávat (56%), 3. předávat infor-
mace (51%)

aneb vážíme si vás. Bez vás by to 
nešlo, jste nám velkou oporou.

Díky vám a díky za vás,
milí přátelé, dolistovali jste výročním 

časopisem Vlnění našeho / vašeho rádia až 
sem. Kdy, kdo a za jakých okolností tento 
slogan poprvé použil, nevím. Co určitě 
vím je, že Proglas je opravdu náš-váš.

Vy jste ti, kteří spolu s námi sdílíte 
společenství lidí vytvářející křesťanskou 
rozhlasovou stanici v naší zemi. Ve svém 
okolí, na pracovišti mezi známými šíříte 
dobré jméno Proglasu a Proglas vám při-

náší 24 hodin denně vysílání. Toto není možné 
bez vás. Vysílání podporujete finančně, modlitbou, 
programově, fyzicky při expedici tiskovin. Mnozí 
z vás přicházejí do brněnského nebo jiného studia 
a účastní se modliteb do živého vysílání. Více jak 
1 200 našich příznivců roznáší třikrát ročně ve 
svém okolí proglasové zásilky.

Tedy vlastně díky vám existuje rodinné rádio, 
které není rušeno reklamou. Vám všem a každému 
jednotlivě patří naše upřímné poděkování. Děku-
jeme vám a děkujeme za vás. 

A pro informaci: pokud děkujeme každému 
z vás jednotlivě, poděkování vyřkneme 62 616 
krát. To je totiž počet členů Klubu přátel Radia 
Proglas včetně rodinných příslušníků po dvaceti 
letech vysílání.

Slávka Habáňová

Hospodaření a anketa
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Poslouchám:
1. modlitby a bohoslužby (82%), 2. rozhovory se 
zajímavými lidmi (61%), 3. čtení na pokračování 
(55%)

Konkrétně rád poslouchám:
1. mše svatá (14,1%), 2. čtení na pokračo-
vání (13,6%), 3. modlitby (8,6%)
Jako osobu z vysílání si vybavím:
1. Radek Habáň (18,9%), 2. o. Martin 
(13,1%), 3. Magda Hauserová (10,2%)

Jak často používám internet:
1. nemám přístup k internetu (32%), 
2. denně (26%), 3. nepoužívám internet 
(18%)

Jak často  navštěvujete web Proglasu:
1. nikdy (52%), 2. občas (26%), 3. několi-
krát týdně (6%)

Jak často Proglas 
poslouchám:
1. každý den (61%), 2. 
několikrát týdně (22%), 
3. občas (8%)

Kde Proglas poslou-
chám:
1. doma (88%), 2. 
v autě (4%), 3. jinde 
(3%)

Poslouchám další 
rozhlasové stanice:
1. ČRo 2 Praha (24,8%), 
2. rádio neposlouchám 
(23%), 3. ČRo 1 Radi-
ožurnál (19,4%)

Nejčastěji sleduji TV stanice:
1. ČT1 (27,7%), 2. tv nesleduji 
(18%), 3. ČT2 (17,7%), 4. Tv Noe 
(15,9%)

Proglas přijímám přes:
1. FM (73%), 2. internet (14%), 3. 
DVB-T (12%)

Jak moc ve vysílání zdůrazňu-
jeme, že je Proglas financován 
z příspěvků posluchačů:
1. přiměřeně 65%), 2. spíše málo 
(17%), 3. nevím (9%)

Finančně podporuji:
1. Proglas i Tv Noe (51%), 2. jen 
Proglas (40%), 3. ani Proglas, ani Tv 
Noe (5%)

Jakým způsobem přispívám:
1. převodem z účtu (35%), 2. poštovní pou-

kázkou (29%), 3. v hotovosti přes KaPra (27%)

Dále jsme zjistili, že nás nejvíce poslouchají lidé 
z míst do 2 tisíc obyvatel (34%) ve věku 70-79 let, 

spíše ženy (71%) a lidé, 
kteří žijí v domácnosti 
o počtu 1-2 osob.

Honza Janoška

Děkujeme 
za vyplnění ankety.

Jan Janoška
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DAB

VKV FM

stav v prosinci 2013

Analogový signál Proglasu v roce 2001

v roce 2014 můžete Proglas naladit
 > FM přijímači 
 > DAB přijímači 
 > DVB-T přijímači 
 > satelitními přijímači 
 > přes Internet, včetně mobilních zařízení 
 > přes kabel

Analogový a digitální signál Proglasu v roce 2014

v roce 2001 se dal Proglas naladit
 > FM přijímači 
 > satelitními přijímači 

Srovnání oblíbenosti pořadů 
v roce 2006 a 2014

2006

2014

Zp
ůs

ob
y 
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u

Za osm let se téměř nezměnily preference 
vašich oblíbených pořadů. Na prvních mís-
tech je duchovní vysílání.



Brněnský biskup Vojtěch Cikrle stál v roce 
1993 při zakládání Proglasu. Díky jeho 
vstřícnosti a pomoci bylo možné rádio 
vybudovat a zprovoznit.

     Milí přátelé,
mateřské studio Radia Proglas v Brně slaví 
dvacáté narozeniny v kruhu svých sedmi 
„dětí“ – olomouckého Radima (1995), praž-
ského Kristiána (1996), ostravské Hedviky 
(1997), královéhradeckého Vojtěcha (1999), 
litoměřického Štěpána (2003), českobudějo-
vického Jana Neumanna (2008) a benjamínka 
Hroznaty z Plzně (2014).
Oslava s velkou rodinou – dětí, spolupra-
covníků, dobrovolníků, ale především poslu-
chačů – je vždy radostnou událostí. A možná 
si už ani neuvědomujeme, s jakou samozřej-
mostí přijímáme fakt, že si Proglas můžeme 
kdykoliv naladit, že víme, že je to „naše“ 
stanice, jejíž tým pro své posluchače obětavě 
připravuje řady  reportáží, diskuzí, vzděláva-
cích pořadů, zpráv, hudby, přenosů bohoslu-
žeb a duchovních zamyšlení, které by jinak 
nebyly tak dostupné. Ti, kdo stáli u zrodu, 
vědí (a s odstupem času si stále více uvě-
domují), že vznik Proglasu nebyl samozřej-
mostí, ale zázrakem a dílem Božím. Současně 
i plodem práce a obrovského úsilí jeho ředi-
tele Mons. Martina Holíka a všech jeho spo-

Slovo diecézního biskupa

lupracovníků s pomocí velké řady těch, kteří 
se za zdar díla modlili nebo k jeho uskuteč-
nění poskytli materiální a finanční prostředky.
    S radostí v srdci se nyní připojuji k zástupu 
gratulantů a přeji Radiu Proglas do další 
služby hojnost Božího požehnání a symbo-
licky zvedám číši se 
slovy: 
Mnogaja ljeta…

Váš biskup 
Vojtěch Cikrle
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Akce Proglasu

V roce 2015 bude ve 
znamení společného vzpo-
mínání, ohlížení a děkování 
za uplynulých dvacet let 
vysílání. Těšíme se na 
všechny, kteří naše pozvání 
během roku přijmou.

Setkání KaPrů
V sobotu 31. ledna 2015 

setkání s KaPry v Brně na 
Biskupském gymnáziu – 
poděkování za 20 let služby 
našim dobrovolným spolupracovníkům, 

dopolední program, společná polední modlitba, 

předání Vlnění 2015 
a zakončení setkání ve 14.00 
bohoslužbou. 

Pouť na Svatém Hostýně
Sobota 16. května 2015 

– pouť na Svatém Hostýně. V 10.15 společná 
bohoslužba na venkovním pódiu, nebo v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie (podle počasí). 
Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik Duka, 
arcibiskup pražský. Společně poděkujeme za 
dvacet let vysílání pracovníkům současným 
i minulým, podporovatelům a dárcům, všem, kteří 

provázejí Proglas modlitbou, nebo vysílání po 
řadu let podporují jiným způsobem.

V poledne se společně pomodlíme a zazpíváme 
Vesel se, nebes královno a po polední přestávce 
na oběd se opět sejdeme ve 14.00 na odpolední 
program (dle počasí u pódia nebo v Jurkovičově 
sále). V 15.00 se pomodlíme modlitbu Cesty světla 
a setkání zakončíme společným občerstvením-
pohoštěním a popovídáním si s poutníky.

Den otevřených dveří
Sobota 13. června 2015 – dveře do rádia 

budou otevřeny od 9.00 do 16.00. Návštěvníci 
si prohlédnou studia, redakce i zázemí Proglasu. 

Venku bude vysílat živé 
studio, pro děti bude 
připraven program, sou-
těže i atrakce a všichni 
se společně občerstvíme 
u stánku. 

Těšíme se na vás všechny, 
kteří návštívíte NAŠE/VAŠE 
rádio, které je tady pro vás už 
dvacet let a je za co děkovat! 

Přijmete pozvání a při-
jedete? Budete vítáni.

Helena Horáková

www.proglas.cz

hudba.proglas.cz
junior.proglas.cz
zpravy.proglas.cz
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České Budějovice – studio Jan Neumann
Na sadech 21 , 370 01 České Budějovice
tel.: 387 201 574, 511 118 881
e-mail: jan@proglas.cz

Litoměřice – studio Štěpán
Diecézní dům kardinála Trochty
Komenského 4, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 077, 511 118 891
e-mail: stepan@proglas.cz

Ostrava – studio Hedvika
Telepace, Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava
tel.: 511 118 886
e-mail: hedvika@proglas.cz

Plzeň – studio Hroznata
Jiráskovo náměstí 33, 326 00 Plzeň
tel.: 511 118 898
e-mail: hroznata@proglas.cz

Hradec Králové – studio Vojtěch
Velké náměstí 35, 500 02 Hradec Králové

tel., záznamník: 495 063 622
e-mail: vojtech@proglas.cz

Olomouc – studio Radim
Blažejské náměstí 4, 779 00 Olomouc

tel.: 585 220 668, 511 118 894
e-mail: radim@proglas.cz

Praha – studio Kristián
Thákurova 3, 160 00 Praha

tel.: 220 181 319, 511 118 883
e-mail: kristian@proglas.cz
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Vizitka Proglasu 
do mobilu

GPS: N 49°12.130´; E 16°34.448´
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Brno – hlavní redakce
Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 800
fax: 543 217 245
GSM brána: 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz

Kontakty do živého vysílání 
(jen ve vyhrazených časech):
tel.: 543 217 242
SMS: 775 132 132 
(nelze volat)

Proglas – rádio pro vlídný domov


