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Budování a stěhování
Budujeme domečky v domě, pod střechou; uvnitř vznikají studia, jak je znáte,
a něco navíc. Střídá se tu spousta řemeslníků. Všecko to drátujeme a propojujeme.
V jediném okamžiku pak přeneseme
moderátorku i se židlí z Barvičovy 85 do
stejnojmenné režie Gabriel přesně 4435
metrů daleko do téměř hotového podlaží
budovy Sedan v areálu Amulle.

Podaří-li se to, vysílání Proglasu z „O7“
zahájíme přesně 25 let od zahájení vysílání; to začalo 8. prosince 1995 v poledne.
Dej Bůh, ať je dost peněz a zvládnuty
nástrahy vnější i vnitřní.
Myslete na nás, myslíme na vás, milí
posluchači, přátelé!
Martin Holík, ředitel Radia Proglas

holik@proglas.cz

www.mujproglas.cz

Stále vysíláme bez reklam
a stále rosteme.
Podpoříte další rozvoj
nekomerčního, nezávislého
rádia pro celou rodinu?
Více iformací o budování
a rozvoji rádia v novém najdete
na uvedené webové adrese.

Časový přehled přesunu
Milí příznivci Proglasu,

v těchto dnech se na naší nové adrese na
Olomoucké 7 tvoří budoucnost rádia na
dalších minimálně deset let. Stavební
práce jsou v plném proudu. Do 15. listopadu je v plánu konec výstavby nahrávacích studií a vysílacích režií.

Nová adresa na Olomoucké 7 bude
funkční od 1. ledna 2020 a souběžně také
zůstane funkční adresa Barvičova 85.

Proglas zůstává na adrese Barvičova 85
do konce roku 2020.

Jan Janoška, manažer

Dá-li Bůh, odvysíláme z nové adresy
zahájení dvacátéhošestého roku vysílání
v úterý 8. prosince 2020.
janoska@proglas.cz

Jak se k nám dostanete?

Po přestěhování budeme dobře dostupní,
ať už k nám pojedete vlastním autem
nebo hromadnou dopravou. Najdete nás
v objektu za vrátnicí na křižovatce ulic
Olomoucká a Životského.
Radio Proglas se bude nacházet:
►► 2 km od centra Brna
►► cca 100 m od dopravního okruhu města
►► kousek od dálničního napojení D1
►► 8 km od mezinárodního letiště (13 min.)
Dostupnost MHD od Hl. nádraží v Brně:
- tramvaj č. 8, 10 a 9 – nyní náhrada 12
- autobus č. 44, 47, 49, 76, 77, 84
- trolejbus č. 31, 33
Od Hlavního nádraží pojedete tramvají
směrem na Líšeň, Juliánov a Stránskou
Skálu – pouze tři zastávky. Nejbližší
zástavka pro výstup u Proglasu je
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VSTUP
do Proglasu

Životského. Od nádraží můžete použít i autobusy nebo trolejbusy a vystoupit na zastávce Tržní. Trolejbus č. 31 směr
Šlapanice nebo č. 33 směr Slatina.
Za vrátnicí ujdete už jen 150 m a budete
v novém rádiu. Přiložená schematická
mapka napoví kudy kam.
Těšíme se na návštěvu!

VSTUP
do Proglasu
zastávky MHD

Životského
VSTUP
do areálu

zastávky MHD

Tržní

Nové prostory, nové možnosti
Po léta se s námi modlíte polední modlitbu, růženec, ranní či večerní chvály
i křížovou cestu. V nemoci či osamělosti se připojujete ke mši svaté slavené

První příčky v novém – tady se buduje
zázemí pro nepřetržitý provoz. Otvory pro
dveře jsou připraveny.

v rádiu. Ani jedna z těchto modliteb –
o bohoslužbě nemluvě – se však nepřenáší ze skutečné kaple, ale z režie či
studia. Na nové adrese vám konečně

Základní kámen ze Svatého Hostýna
byl požehnán v pondělí 5. října 2020.

Budoucí koncertní studio, které umožní vystoupení známých
i méně známých uskupení, bude vysílat i obrazem.

Technici na průzkumu elektroinstalací. Hledají, který drát kam vede
a k čemu slouží. Bude to stačit nebo bude potřeba nové přidat?

Příprava na budování odbavení a kanceláří – jedni vyklízejí a další přinášejí materiál.

nabídneme vysílání z důstojné rozhlasové kaple, která umožní i živé přenosy –
– a to i obrazem.
Všem hudebním skupinám, které
v Radiu Proglasu vystupují, také poskytneme koncertní studio postavené právě
pro tyto účely.
Zcela nově vybudovaná vysílací režie
i studia na ní navázaná umožní stabilnější

propojení všech studií po celé zemi i další
zpestření programové skladby.
Všem našim hostům i účinkujícím nově
nabídneme příjemný prostor pro přípravu
vystoupení i chvíle odpočinku mezi jednotlivými výkony, což nám doposud
významně scházelo.
Pavel Mikšů, šéfredaktor
miksu@proglas.cz

Jak podpořit?

SMS

SMS

www.proglas.cz/podporit-proglas
PŘEVODEM
na speciální účet 4200042406/5500
a trvalý příkaz k němu. Nebo na účet Nadačního
fondu Radia Proglas 4200043003/5500.
HOTOVĚ
přijďte se podívat do Proglasu, zatím ještě na
Barvičovu 85 v Brně.

POŠTOVNÍ POUKÁZKOU
můžete použít vloženou poukázku
DARUJME.CZ
tento projekt zprostředkovává neziskovým organizacím platební bránu pro bezpečné a snadné platby darů

Raiffeisenbank a.s., č.účtu:

4200042406/5500
QR platby

400 Kč

1 200 Kč

2 500 Kč

Pokud máte chytrý telefon a účet u banky podporující QR platby, můžete si pomocí QR kódu nechat
vygenerovat šablonu pro platbu, kterou v aplikaci banky pouze potvrdíte.

Kolik to celé bude stát?
O tom, že se Radio Proglas bude koncem roku přesouvat do větších prostor
blíže středu města, jste už určitě slyšeli z našeho vysílání nebo četli třeba
v Katolickém týdeníku. V tyto dny finišujeme s přípravami, plány a rozpočty. Už
se nám začínají rýsovat nutné náklady,
které budeme muset zaplatit ještě letos
a náklady, které bychom snad mohli odsunout na příští rok. Peněz k dispozici totiž
zatím není mnoho (na naších web stránkách najdete aktuální vybranou částku).
Nejdříve nás čekají stavební úpravy.
Kancelářské prostory nebudou problém,
ale musíme také postavit zvukotěsná
vysílací studia, režie a zázemí pro nepřetržitý provoz. To znamená sádrokarton,
zvukotěsné speciální dveře a okna, elektroinstalace, sociální zařízení. Nic z toho
bohužel nepůjde odložit. Dohromady za
cca 4 mil. Kč.

Vnitřní vybavení novým nábytkem
bude muset počkat. Zatím použijeme levnější nábytek po předchozím majiteli,
který ho už nebude potřebovat. Stejně tak
i naplánované krásné vybavení nové rozhlasové kaple přesuneme na příští rok.
Takže cca 0,5 mil. Kč letos a 1,5 mil. Kč
pro příští rok.
U technologií je to o něco jednodušší.
Mnohé už máme, a tak je „pouze“ přeneseme. Některé bude třeba dokoupit.
Odhad je 0,5 mil. Kč letos a cca 1 mil. Kč
později.
Velkou položkou, i když až pro rok
2021, bude zvýšené nájemné a energie. Je
to logické. Více m2, více peněz. Letos nás
čeká zaplacení kauce 0,5 mil. Kč, příští
rok pak pravidelné měsíční platby celkem
za 2,5 mil. Kč. Věříme, že širší nabídka
a vyšší kvalita vysílání přivedou nové
posluchače a dárce.
Takže suma sumárum nám to vychází
na necelých 11 mil. Kč. Polovinu budeme
muset zaplatit již letos a druhou polovinu
následující rok, popř. roky. Ročně máme
asi 20 tisíc dárců. Kdyby každý poslal
jednorázově 500,- Kč navíc… Takhle jednoduché to sice nebude, ale kdo nemusí
překonávat překážky, neroste.
Pavlína Janošková
janoskova@proglas.cz
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Všem dárcům,
minulým, současným i budoucím, ze srdce děkujeme.

Ohlasy dárců

Srdečně zdravím a zasílám finanční
dary z mého rybníčku. Někteří posluchači
reagují na vaši výzvu a přispívají na
zvýšené náklady na stěhování. Hodně sil,
dobrých nápadů a vše dobré.
Irena
Moc děkuji za tuto vaši stanici. Už
jsem ztrácel víru v to, že ještě někdo
v rádiovém éteru bude dneska a do
budoucna schopen lidského, příjemného
a kultivovaného vysílání. A našel jsem.
Děkuju a vydržte, prosím!
Zůstaňte věrni nejenom ve víře, to určitě,
ale i lidovým písním a folkové a folklorní

hudbě. Už není u nás žádný jiný veřejný
zdroj tohoto typu rádia. A to mne jako
celoživotního kantora – muzikanta trápí.
Petr
Zejména má matka vám byla velmi
vděčná za vaši činnost, byla totiž o berlích
a vy jste se pro ni stali (vedle Katolického
týdeníku) jediným hodnověrným a smysluplným spojením se světem.
Ladislav
Už nejsme s manželem nejmladší,
žijeme „na samotě u lesa“, vše daleko
a díky vám máme mše svaté i ve všední
den, společenství modlitby a vůbec vaši
milou společnost. Co se týče přispění na
vaše stěhování, posílám navíc DMS.
Marie

Stěhování, to je snadný! Stačí vědět, kde co je a kam to přijde, ne?
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