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Vážení podporovatelé a příznivci vysílání Radia Proglas.
Již v srpnu v příloze Katolického týdeníku č. 34 jsme vás informovali o tom, že
bychom 26. rok vysílání rádi zahájili na našem novém působišti na Olomoucké ulici
v Brně. Završíme tím pětadvacet let vysílání, jehož počátek se váže k 8. prosinci ke
svátku Panny Marie.
Prvního října jsme zahájili výstavbu v nových prostorách. Bude to velmi náročné
časově, finančně a také lidsk y. Proto se na vás znovu obracíme o podporu modlitební, finanční a jinou...
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Vzájemná podpora –
zázemí nepřetržitého provozu

multimediální sál

Rádio vysílá 24 hodin denně.
Naši moderátoři začínají brzy ráno, nebo
končí pozdě v noci. Jak se dostat domů po
Noční cukrárně? Bezpečnou variantou je
využít zázemí pro nepřetržitý provoz.

Aby rádio mohlo dobře fungovat, je nutné
se setkávat a komunikovat – k tomu bude
sloužit multimediální sál. Kromě pravidelných porad je třeba se i vzdělávat – například na pravidelném Mediálním semináři.
Tento prostor plánujeme otevřít i veřejnosti
pro besedy či přednášky.
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Rádio nejsou jen režie a studia. Důležité
je i zázemí pro naše vedení, redaktory a
další, kterým k práci stačí „pouze“ počítač.
V malých zasedacích místnostech se pak
rodí nápady na pořady i další projekty.
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vysílací režie a studia
Srdcem našeho rádia jsou režie a studia, odkud se vysílá živě. V prostorách na
Olomoucké budou doslova ve středu dění.
Z tohoto místa vás budou provázet programem naši moderátoři, redaktoři zpravodajství připojí aktuality z dění z domova i ze
světa.

#RybuNeutopíš – budoucnost Proglasu můžete podpořit na č

– společná budoucnost
koncertní studio

nahrávací studia a režie

Vybudujeme také unikátní koncertní studio. Po mnoha letech budou moci koncerty
probíhat v důstojných podmínkách. Větší
plocha umožní také Vaši osobní účast.
V budoucnu chceme vystoupení známých
i méně známých uskupení vysílat i obrazem. Těšte se!

Rádio potřebuje i menší studia a režie pro
běžný provoz. Bez nich by nemohly vznikat vaše oblíbené pořady – Čtení na pokračování, Na dřeň atd. Zároveň v této oblasti
bude také studio a režie pro naše audionakladatelství Slyš.to, kde budou vznikat další
zajímavé audioknihy.
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recepce a administrativa

kaple

Prostory recepce a administrativy budou
blíže redakčním místům. Skončí přebíhání
přes dvůr z jedné budovy do druhé. Nebude
už nutné řešit rozmary počasí.

Jedním z hlavních přínosů nových prostor
je jistě kaple. Doposud jsme bohoslužby
a modlitby přenášeli z našich studií, která
tak sloužila mnoha různých účelům. Nová
kaple již nebude určena pouze pro zaměstnance, ale umožní i živé přenosy mší svatých a modliteb – a to i obrazem.
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Podpořili nás
Proglas? To rádio zní opravdu
jinak než všechna ostatní.
Přeji mu dost pomocných
rukou a vše dobré do dalších pětadvaceti let.
Pavel Fišer, senátor
Když se řekne Radio
Proglas, hned se mi jako
synonymum vybaví „naše
dvojvaječné dvojče“. Proč?
Protože se narodilo v pátek
8. prosince 1995 v Brně
– a v tentýž den v Červeném
Kostelci přišel na svět první křesťanský hospic, Hospic Anežky České. A jak už to u dvojvaječných dvojčat bývá, třebaže si na první
pohled moc podobná nejsou, něco společného
mají. V tomto případě je to křesťanský základ
a služba věřícím i nevěřícím, ale i odvaha
plout proti proudu.
Marie Svatošová, zakladatelka hospicového
hnutí v ČR
Ať rádio Proglas, hlas naděje,
víry zdolá všechny
překážky, viry.
Ať písně éterem stoupají
nahoru. Za to si zaslouží
mít naši podporu.
Pavel Helan, písničkář, zpěvák
Je životně důležité, aby
Česká republika měla
Radio Proglas, které se
zabývá důležitými tématy,
která se jinde v mediálním
prostoru neobjevují.
Marek Orko Vácha, katolický kněz

„Jaký je Proglas? Rázný!
Na kurzech přežití učím
své lidi NEUHÝBAT,
a přesně takový Proglas
je!“
Jarda Pavlíček, polárník,
cestovatel a spisovatel
Je to jako s rodinou, do
které se postupně rodí děti.
Potřebuje více prostoru,
větší byt nebo rodinný
domek. Radio Proglas po
25 letech křesťanské služby
mění adresu nikoliv z rozmaru, ale přesně tak,
jako tomu bývá v početné rodině. Proto rozrůstající se proglasácké rodině jejich stěhování na příhodnější adresu přeji a provázím je
svým požehnáním.
Jan Baxant, biskup litoměřický
zmocněnec ČBK pro média
Každá společnost potřebuje širokou škálu hlasů ve
veřejné debatě. A Radio
Proglas je důležitou součástí této debaty. Proto mu
přeji hodně štěstí.
Erik Tabery, šéfredaktor
časopisu Respekt
Proglas – světlo dnešní
doby. V dnešním zpragmatizovaném světě je
vysílání Proglasu jako
maják, který svítí a dává
lidem naději.
Jiří Pavlica, hudebník
Chcete také založit dárcovskou výzvu
a vyzvat své kamarády, aby věci, na které
vám záleží, také pomohli? Navštivte náš
web: muj.proglas.cz odkaz darujme.cz.

Také vy nás můžete podpořit na www.mujproglas.cz

