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Díky vám se daří velké dílo 

Radio Proglas
První (k)rok v novém

Znovu a znovu s radostí 
zjišťuji, že Proglas je 
naše společné dílo, dílo 
tvůrců a posluchačů, 
lidí v nejrůznějších 
životních situacích.

Místo slova „posluchač“ bychom ale 
měli zavést nový pojem; vždyť se dnes 
už vlastně jedná o uživatele různých 
platforem, kterými jsou vedle základ-
ního rozhlasového vysílání Proglasu 
jeho audioarchiv – tu a tam s videem, 
jeho sociální sítě nebo služba audio-
knih Slyš.to; také sem patří mediální 
záštity a propagace mnoha akcí. 

Důvod k radosti
Dokladem mé radosti je podaře-
né přestěhování hlavního pracoviště 
Proglasu v Brně z Barvičovy ulice na 
Olomouckou. Dnes už se to nemusím 
ostýchat říci: Nejde o pouhé přestěho-
vání, ale o vybudování nových ploch 
s novými kvalitami, jaké si ve 21. stole-
tí jistě všichni zasloužíme.

Díky vaší štědrosti jsme mohli vy-
budovat a začít užívat výborně vyba-
vené prostory.

Moc děkujeme za skutečné srdce 
Proglasu, jímž je kaple Ducha Svaté-
ho s právem uchovávat eucharistii.

Moc děkujeme za možnost zasta-
vět o něco větší plochu; právě tak vel-
kou, abychom ani dnes, ani v budouc-
nosti nebyli omezováni v rozvoji. Na 
Olomoucké přibyla oproti Barvičově 
jedna střižna a dvě režie, nahrávací 
kabinka a dva pokojíky pro odpoči-
nek. Také hygienické zázemí koneč-
ně odpovídá počtu pracovníků. Po 
malém studiu Jónatan, dříve Goliáš, 
máme teď opravdu velké studio, které 
jsme pojmenovali Koncertní. Tím vy-
jadřujeme jeho univerzální využití pro 
koncerty do živého vysílání i do zázna-
mu, s publikem i bez, pro studiové na-
hrávky alb a konečně pro zapůjčování 
institucím pro jejich setkávání, kurzy, 
školení.

Ke Koncertnímu studiu přiléhá vel-
korysý prostor společenské místnosti, 
s krásným výhledem do atria, ve které 
se kromě pěti tisíců knih nachází velká 
projekční plocha, velkoplošný televi-
zor a několik zákoutí s posezením pro 
různé příležitosti.

Díky vaší štědrosti můžeme pomá-
hat těm, kteří pomáhají, kde je právě 
potřeba; vysíláním a ostatními plat-
formami Proglasu procházejí desít-
ky čísel různých kont a slyšet může-
te stovky rozhovorů s těmi, jimž je 
potřeba pomoci, i s těmi, kteří jim 
pomáhají.

Podporou Proglasu pomáháte po-
máhat, přesněji cílíte své dary důvě-
ryhodným neziskovkám a snadno 
zachytíte zpětnou vazbu své dobro-
činnosti.

Zvláště jsme vděčni za to, že se tyto 
vaše dary sešly mimo běžné příspěv-
ky na každoměsíční provozní náklady 
Proglasu.

Od srpna 2020 do dneška se slilo 
sedm tisíc potůčků do řeky o mohut-
nosti 8,3 milionu korun. To všechno 
pod tíhou koronavirových omeze-
ní. Rozdíl mezi předpokládanou po-
třebou a skutečností je tedy jen asi 
2,7 milionu. 

Podpora podle vlastní chuti 
Hlavním úmyslem této přílohy je te-
dy poděkovat vám dárcům a vlít vám 
pocit dobře podpořeného díla, jež má 
smysl.

Druhým úmyslem je požádat o dal-
ší dílky puzzle do příběhu tohoto roz-
hlasového média v rukách křesťanů. 

Co můžete podle svého uváže-
ní podpořit, je rozepsáno na dalších 
stranách.

Zde alespoň stručně: Můžete při-
spět na nájem za větší plochu a také 
na vyšší platby za energie. Také jsme 
po rozvaze přikoupili několik parko-
vacích míst a přidali jeden úložný pro-
stor pro uschování cenných techno-
logií. 

Pokud se vám zalíbí některý z kon-
krétních účelů, podpořte právě ten: 
můžete přispět na zakoupení digi-
tálních varhan, podpořit rozvoj re-
žie Michael, pomoci dokončit zadní 
část redakce, koupit nám židli, uleh-
čit návštěvu kaple osobám s těles-
ným omezením, mít podíl na krás-
ných koncertech, usnadnit finalizaci 
nahrávek, zdokonalit zvuk při mších 
svatých z vybraných kostelů, poří-
dit stan pro návštěvy u vás poslucha-
čů, usnadnit práci redaktorů v teré-
nu, podpořit svatohostýnský vysílač 
nebo pomoci nahradit dosluhující 
kopírku.

Všem dárcům ze srdce děkujeme.
Mons. MARTIN HOLÍK,

ředitel Radia Proglas

S křesťanskou vírou nám sv. Cyril a Metoděj přinesli pře-
klad Písma. Věděli, že je třeba rozumět, abychom si mohli 
pamatovat. Pamatovat si, abychom mohli poznávat. Po-
znávat, abychom mohli více milovat. I my máme úkol apo-
štolů: dávat vědět druhým, čím se naše mysl zaobírá a srd-
ce přetéká. Děkuji i prosím za všechny v Radiu Proglas, 
aby svým vnitřním zakotvením a svou službou povzbu-
zovali k dobrému dílu, ve kterém je Bůh na prvním místě.

Mons. VOJTĚCH CIKRLE, biskup brněnský

Letní pozdrav z atria nového sídla. Snímky v příloze archiv Radia Proglas
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S novou vysílací režií 
je to podobné jako ve 
známé pohádce. To totiž 
moderátorka Karkulka 
přišla z Barvičovy ulice 
na návštěvu za svou 
babičkou do nového 
zázemí na Olomoucké 7
a ptala se: „Babičko, proč 
tu máš tolik světla?“

„To abych na čtení lépe viděla,“ od-
pověděla babička a vysvětlila, že 
v novém studiu bylo potřeba zregu-
lovat světlo tak, aby ve všech vysíla-
cích časech – ať už ráno, během dne 
anebo v nočním vysílání – moderá-
tor dobře viděl na texty a všemožné 
čudlíky. „Ale to není všechno, Karkul-
ko! Já teď lépe vidím i na hosty vysí-
lání!“ představila babička Karkulce 
novinku, kterou podnítila covidová 
doba a která vylepšila nové studio. 
Dokážeme se teď kromě telefonic-
kého spojení připojit i obrazem, a to 
nejen pro rozhovory s hosty, ale také 
pro vysílání z jiných studií nebo z naší
rozhlasové kaple.

„A babi,“ ptala se Karkulka dál, 
„proč tu máš takové horko?“ „To 
abych, Karkulko, lidem posílala od 
mikrofonu vřelé pozdravy!“ vtipko-
vala babička a Karkulku ubezpe-
čila, že už se teplota ve studiu dí-
ky klimatizaci upravila na příjemné
hodnoty.

Přespání i posezení
A protože už se schyloval večer, na-
vrhla babička Karkulce, že by u ní 
mohla i přespat, podobně jako ve-
černí nebo ranní moderátoři. „V tom 
pokojíčku s vlastním sociálním zaříze-
ním jsem se tak krásně vyspala!“ vo-
lala ráno Karkulka, ale babička vypa-
dala celá rozlámaná. „Babičko, sedí se 
ti dobře?“ ptala se Karkulka, když vi-
děla, jak se na moderátorském křesle 
převaluje. „Inu, Karkulko, už to není, 
co to bývalo! Záda mě bolí a při kaž-
dém pohybu v nich vrže,“ řekla babič-
ka. „Ale babi, od toho je přece snad-
ná pomoc! To nevržou tvoje záda, ale 
ta židle!“ smála se Karkulka a poradi-
la, že s novou židlí bolest i vrzání do 
vysílání ustane. A opravdu. Myslivec, 
tatínek moderátorky Karkulky, vybral 
v lese nejlepší dub a z něj nechal vyro-
bit zbrusu nové moderátorské křeslo. 
I my se z něj už těšíme a za všechny 
dary srdečně děkujeme!

ANEŽKA HLÁVKOVÁ,
moderátorka

Z kaple Ducha Svatého 
mám radost jako 
kněz i jako ředitel. 
Až na Olomoucké 
vidíme, jak nám na 
Barvičově chyběla.

Denně v 10 hodin se nás sejde až pět-
advacet pracovníků na krátkou mod-
litbu s připomenutím podstatných 
událostí dne, vzpomeneme na ty, kdo 
mají jmeniny nebo narozeniny, na na-
še nemocné. To se opakuje ve dvanáct 
a je jedno, zda proběhne živý přenos 
polední modlitby nebo přenos z kaple 
Telepace v Ostravě. Zhruba čtyřikrát 
týdně následuje interní polední mše 
svatá pro zájemce. Samozřejmě může 
přijít kdokoli, stačí zavolat na recepci.

Náš pětadvacet let dodržovaný slib 
modlit se za zemřelé, nemocné a sou-
časné posluchače Proglasu a jejich ro-
diny při úterních přenášených boho-
službách od 18 hodin se nám na 85 m2 

nové kaple uskutečňuje skvěle. Ještě 
chceme pozvat vás brněnské a z blíz-
kého okolí, abyste občas přicháze-
li – sami za sebe i jako zástupci po-
sluchačů.

Společenství různých farností se 
chodí modlit podvečerní růženec do 
vysílání právě sem.

Zástupci šikovného výrobce z Koz-
mic u Hlučína se přijeli podívat na 

ojedinělý prostor naší kaple a navrhli 
nám pohodlné a elegantní židle, které 
dokonce opatřili rybou – emblémem 
prvních křesťanů. Velmi dobře se na 
nich sedí a jsou stohovatelné.

Jednou měsíčně připravujeme in-
terní adorační den se společným za-
hájením a zakončením.

Za zdařilé považujeme osvětlení 
kaple, tvořené úzkými svítidly s vyso-
ce výkonnými pásky z LED diod. Ne-
oslňují a lze u nich nastavovat barevný 
odstín. V kapli máme i kamery, slou-
ží pro kontakt s moderátorem, ale 
v budoucnu máme v plánu vysílat i vi-
deostream.

Kaple má vlastní režii jménem Alž-
běta; do budoucna bychom rádi do-
plnili ambon (ten zatím máme půjče-
ný), velikostně vhodnější obětní stůl, 
později snad také vitrážovou křížo-
vou cestu. Velikým krokem vpřed by 
bylo pořízení dvoumanuálových digi-
tálních varhan s pedálem, což by jistě 
ocenili jak varhaníci, tak posluchači. 
Současným klávesám je právě pěta-
dvacet let… Kaple je tedy středem naší 
práce a je naší radostí se v ní setkávat.

Mons. MARTIN HOLÍK

Proglas má konečně skutečnou kapli

Pohádka o vysílací režii

 Měla jsem možnost spolu s našimi klienty Sociálně tera-
peutické dílny Kotva navštívit nové prostory Radia Pro-
glas. Všichni jsme z prohlídky byli nadšeni, uchvátila nás 
podoba nové kaple, koncertního sálu, studií i ostatních 
prostor, které zaměstnanci nově využívají. Co nás však 
nejvíce potěšilo, bylo milé přijetí a čas, který nám pra-
covníci rádia věnovali. Jsme jim velmi vděčni za možnost 
návštěvy a přejeme jim hodně posluchačů i dárců, kte-
ří mají otevřená srdce k podpoře tohoto úžasného díla.
 MARIE ŠTÍPSKÁ, ředitelka Charity Strážnice

Proglasácký kolektiv při polední modlitbě.

Moderátorka Veronika Lusková.



Radio Proglas – první (k)rok v novém / 11

Místo pro naše
pracovní i společenská 
setkání plní hned 
několik úkolů.

Na Barvičově byla společenská míst-
nost prostorem, kam si člověk zašel 
pro dobrou knihu a mohl si tam k ní 
také sednout. Bylo t o místo mnoha 
druhů porad, od porady vedení přes 
debatu nad zadaným úkolem až po 
setkání ve dvou, kdy potřebujete pro-
diskutovat konkrétní téma, a nechcete 
tím rušit kolegy v kanceláři.

Tenkrát si nikdo z nás asi nepřed-
stavoval, že za pár let budeme sedět 
v místnosti několikanásobně větší, 
a to jak při dílčích i všeobecných po-
radách, tak při veškerých celofirem-
ních setkáních.

Těšíme se rovněž, že se v ní brzy 
po dlouhé přestávce způsobené pan-
demií sejdeme s našimi pracovníky ze 
studií v jednotlivých regionech.

Zatím nám slouží coby velká pro-
mítací stěna, na kterou všichni poho-
dlně vidí, přičemž videospojení nám 
umožňuje být v kontaktu s lidmi i na 
velmi vzdálených místech.

Část společenské místnosti bude 
sloužit rovněž vystupujícím kapelám 
jako zázemí před vystoupením. Plánu-
jeme i pokračování mediálních semi-
nářů, se kterými jsme začali před osmi 
lety a které pořádáme nejen pro naše 

redaktory, ale také pro redaktory ze 
spřátelených médií. 

V neposlední řadě slouží společen-
ská místnost také jako stále doplňova-
ná knihovna. Je zde rozsáhlý fond knih 
s duchovní tematikou, českou i světo-

vou literaturou, knihami pro děti – 
prostě vším, co nám věnovali štědří 
podporovatelé v době začátků Pro-
glasu. Od roku 2016 přibývají hojně 
také aktuální novinky z prestižních na-
kladatelství, které jsou do rádia zasílá-

ny pro recenzní využití v pořadu Kni-
hovnička.

Jsme rádi, že tomu tak je, a děku-
jeme všem dárcům a spolupracovní-
kům, kteří na podobné věci přispívají.

JAN JANOŠKA, manažer Proglasu

I když na plný úvazek pracují v té-
to redakci jen tři lidé a ostatní míva-
jí směny zhruba dvakrát týdně, nové 
prostory přišly velmi vhod. Moderá-
toři a tvůrci pořadu „13+“ Anežka Ja-
kubcová a Ondřej Havlíček a vlastně 
i vypomáhající redaktor Daniel Blaž-
ke měli ve starých prostorách kance-
láře každý na opačném konci budovy. 
Domluva a přesuny sem tam nebyly 
vůbec jednoduché. Nyní sedí všichni 
pohromadě a mají k dispozici vlastní 
počítač i skříně pro osobní věci, stejně 
jako téměř každý z pracovníků Progla-
su. Jen některé stoly jsou sdílené. Ta-
ké fenka Safi naší nevidomé kolegyně 

Jany Kuklové se těší většímu prostoru 
pro svůj pelíšek.

Do místnůstky zprávařů se dříve 
moc lidí nehrnulo. „Ticho a soustře-
děnost na překlady ze zahraničních 
agentur a zpracovávání záznamů roz-
hovorů si nikdo nedovolil narušovat. 
A pouštět se do někdy bouřlivé dis-
kuze také ne,“ usmívá se editorka Ka-
teřina Vitouchová, která každodenně 
připravuje i vysílání Dnešek v kalen-
dáři. Nyní každý vidí, v jaké fázi jsou 
přípravy příspěvků a co může očeká-
vat. „Nové uspořádání posiluje ko-
lektiv napříč redakcemi a pracovní-
mi zařazeními, protože jsme prostě 

víc spolu,“ shrnuje redaktorka Eva
Svobodová. 

Jsme na dosah vysílací režii, tj. režii 
Gabriel, ze které jde vše do éteru. Stačí 
moderátorčin úsměv, mávnutí nebo vý-
znamné poklepání na hodinky a víme, 
že je potřeba dodat další zprávičky ne-
bo se nedaří navázat spojení s respon-
dentem do živého vysílání a je potřeba 
jednat. Pochvalujeme si také speciál-
ní místo komentátora a editora Filipa 
Breindla, který má téměř každého na 
dosah nejen pohledem, ale i radou, 
vysvětlením a povzbuzením k lepšímu 
výkonu. Práce se dále proměnila díky 

nové možnosti natáčet rozhovory ve ví-
ce střižnách a pak v nich v klidu připra-
vovat pořady „Studia Brno“, na jejichž 
tvorbě se také členové týmu podílí.

Bližší dostupnost centra města jak 
pro snazší dopravu do zaměstnání, 
tak pro natáčení reportáží si často po-
chvalují zprávaři Anna Janošková ne-
bo Dominik Číž. A na závěr si dovolím 
citovat kolegyni Anežku Hlávkovou: 
„Přestože už nesedíme na kopci, ne-
ztratili jsme rozhled.“ A stále nám ta-
ké můžete psát na e-mail public@pro-
glas.cz. JAROSLAVA OTRADOVCOVÁ, 
 vedoucí zpravodajství

Společenská místnost – zázemí i schůzky 

Zpravodajství a publicistika ve vlastním

Žijeme v nelehké době plné nejistot a obav, den za dnem 
se snažíme vyhledávat důvěryhodné zdroje informací 
a zachovat si nadhled a naději. Radio Proglas v tom po-
máhá. Přináší zprávy o aktuálním dění a vytváří prostor 
pro nadechnutí se a rozhlédnutí po duchovní krajině na-
šeho života.

MARTINA VIKTORIE KOPECKÁ,
farářka Církve československé husitské

Tým zprávařů připravuje pro posluchače 
Proglasu zprávy, zajímavé příspěvky mezi 
písničkami během dne a od minulého roku 
i pořad „13+“, který reaguje na aktuální dění 
a vysílá se vždy ve všední dny po 13. hodině.

Ze společného setkání zaměstnanců v nové společnské místnosti.



12 /  Radio Proglas – první (k)rok v novém

Loni jsme se na vás 
obraceli s žádostí 
o podporu přestěhování 
Proglasu do nových 
prostor. Stěhování pak 
probíhalo uprostřed 
zimní covidové vlny, 
a mnoho lidí považovalo 
záměr stěhovat se 
v tak nejisté době za 
čiré bláznovství.

Proto patří dík každému z vás, že jste 
tomuto projektu skrze svůj dar pro-
jevili důvěru. Samotnému stěhová-
ní a úpravě prostor však předcházela 
i postupná změna ve vysílacím pro-
gramu. Chceme být ještě blíže poslu-
chačům a přinášet pohledy na zásadní 
dění v církvi i ve společnosti aktuálně, 
z úhlu křesťana prožívajícího svou víru 
v dnešním světě. Postupně jsme k to-
mu vytvořili nové rozhlasové formáty.

Diskutujeme, inspirujeme
První vlaštovkou byl pořad „Na dřeň", 
cílený na mladé přemýšlivé lidi. S ná-
padem přišla během roku 2019 Alž-
běta Havlová. Mladí lidé od 18 do
25 let jsou věková skupina, která roz-
hlas jako takový poslouchá zcela mi-
nimálně, tuto nevýhodu ale odstrani-
lo zařazení pořadu do podcastových 
platforem. Během několika měsíců 
pak začaly přicházet reakce i od po-

sluchačů středního i staršího věku. 
Chci vyjádřit vděk svým mladým kole-
gům i vám posluchačům za vzájemné 
obohacení, připomínky, kritiku i dia-
log doprovázející jednotlivé díly to-
hoto pořadu. Velkým povzbuzením 
je také získání Novinářské ceny nada-
ce OSF za rok 2020 v kategorii audio-
vizuální žurnalistiky za nejlepší roz-
hovor, besedu nebo diskuzi, a to za 
pořad s Jiřím Kylarem a Martinou Vin-
trovou o sexuálním zneužívání v kato-
lické církvi. 

Loňská jarní vlna covidu přines-
la obrovský nárok na aktuálnost in-
formací a blízkost posluchačům při 
nemožnosti setkávat se s hosty tvá-
ří v tvář. Zrodilo se tak „Dopoledne 
s Proglasem“. Marcela Kopecká, Ka-
teřina Rózsová, Jan Krbec a další zvou 
k rozhovoru do studia či po telefonu 
inspirativní osobnosti. Nyní o prázdni-
nách zase navštěvují muzea, kláštery, 
hrady apod., odkud vysílají živě, aby 
přiblížili jejich jedinečnou atmosféru 
a historii.

Na podzim roku 2020 se přidalo 
„13+“. Tento dynamický formát v dél-
ce pětadvaceti minut vzniká během 
pouhých několika hodin před vysílá-
ním. Umožňuje tak Anežce Jakubcové, 
Filipu Breindlovi a Ondřeji Havlíčkovi 
reagovat na nejnovější události.

Nejmladším ze čtyřlístku přírůstků 
je pak pořad „Za 5 pět“ Hany Schar-
ffové a Petra Viziny. „Dozvědět se víc,“ 
stojí ve zvukovém záhlaví. Tento cíl 
jsme si s oběma ostřílenými mediální-
mi harcovníky předsevzali v květnu le-
tošního roku. Komplexita a náročnost 
společenských témat se tu střídá s ne-
otřelými zkušenostmi respondentů ži-
jícími v nejrůznějších zemích světa.

PAVEL MIKŠŮ, šéfredaktor

Proglas je možné v českém 
mediálním prostoru naladit už 
více než 25 let. Za tu dobu se 
proměnil nejen on, ale i společnost. 
Kde vidíte dnes jeho místo?
Papež Pavel VI. napsal přesně před 
padesáti lety, že média jsou Boží dar. 
Tomu se dnes nejspíš těžko věří. Čas-
to slyšíme, jak málo jsou média ob-
jektivní a jak by měla říkat, co chce-
me slyšet. Jsem přesvědčený, že výrok 

o Božím daru přesto platí, jen to ne-
ní automatické a bez práce. Bez svo-
bodných a zodpovědných médií by-
chom věděli málo o veřejném mínění 
a držitelé moci by byli bez kontroly. 
Ve vysílání Proglasu je slyšet, že být 
na straně posluchače neznamená 
mu populisticky nadbíhat. A také, že 
evangelizací se myslí spíš služba po-
sluchači než indoktrinace a obracení
na víru. 

V čem je vysílání Proglasu jedinečné?
Proglas o sobě říká, že je „rádiem pro 
vlídný domov“. Líbí se mi to. Před-
stavuji si, jakým tónem a o jakých té-
matech se dá doma mluvit, abychom 
k sobě ještě stále zůstali vlídní. Pro-
glas je rovněž jedinečný vazbou ke 
svým posluchačům, kteří si provoz rá-
dia sami platí, tedy hlasují pro své rá-
dio vlastními peněženkami. To je sku-
tek víry na obou stranách! 
 
Od května se ve vysílání objevují 
i vaše pořady. S Hanou Scharffovou 
se podílíte na vysílání pořadu
Za 5 pět. Proč jste se rozhodl 
usednout právě za mikrofon 
Proglasu? Jaká témata 
se snažíte přinášet?
Oba přinášíme témata, ve kterých se 
cítíme doma. Hana jako bývalá zpra-

vodajka ČT v Německu otevírá se svý-
mi hosty okna do zahraničí, já beru 
posluchače většinou na cesty po vnitř-
ních krajinách, často poznamenaných 
nějakým domácím morálním svárem: 
Jaký je vztah víry a peněz? Jak se sta-
vět k současné Číně? Máme o mrtvých 
mluvit jen dobře? V poslední době, 
třeba po vynikajících výkonech našich 
basketbalistů při kvalifikaci na olym-
piádu a při sledování „vylidněných“ 
her v Tokiu, mě zajímá, co dnes myslí-
me etikou sportu. Tohle téma ode mě 
s nějakými zajímavými hosty na Pro-
glasu určitě uslyšíte.

Co byste popřál Proglasu 
do dalších let?
Když nemůžeš, přidej!

KATEŘINA RÓZSOVÁ, vedoucí redakce
zpravodajství a publicistiky

Vlídně ve službě posluchačům
Známý novinář PETR
VIZINA je jedním z ambasadorů
Proglasu i jeho spolupracovníkem.
Hovořili jsme spolu nejen o roli médií 
v dnešním světě.

V nových prostorech s novými pořady

Na podzim 2020 se Proglas v osobě 
redaktora Milana Tesaře ujal vedení 
panelu World Music Charts Europe 
www.wmce.de.

Jde o skupinu 42 redaktorů z vý-
znamných evropských rádií, kteří 
každý měsíc sestavují respektova-
ný žebříček nejlepších hudebních 
alb z celého světa (především z žán-
rů tradiční, folkové nebo akustic-
ké hudby). Pro naše rádio to zna-
mená nejen prestiž, ale především 
snadnou dostupnost kvalitní hudby 
z celého světa. Vydavatelé dokonce 
posílají CD pro všech 42 členů pa-
nelu ve velkých balících do Progla-
su, přispívají nám na poštovné a od 
nás pak tato hudba vždy jednou mě-
síčně putuje v obálkách do jednotli-
vých evropských rádií. Téměř denně 
k nám na recepci nosí pošťáci balíky 

s cédéčky – z Polska, Finska, Francie, 
Faerských ostrovů, Kanady, Chile 
nebo Tchaj-wanu. Spoustu zajíma-
vých nahrávek tak máme i v rám-
ci celé Evropy jako jedni z prvních. 
A nejen to. Domluvit si rozhovor 
s hudebníkem z kteréhokoli místa 
na zeměkouli je pro nás nyní mno-
hem snazší než dřív. 

Druhou novinkou je zřízení we-
bu www.hudebnirozhovory.cz. Na-
jdete na něm rozsáhlý archiv našich 
hudebních rozhovorů z cyklu „Jak se 
vám líbí“ za posledních patnáct let. 
Pořady můžete vyhledávat podle 
data, žánru, hosta a dalších kritérií. 
Web vznikl díky podpoře Minister-
stva kultury České republiky a každý 
týden na něm přibývají další a další 
rozhovory. 

MILAN TESAŘ, hudební redaktor

Živé vysílání z Muzea městské hromadné dopravy v Praze.



Produkce je 
nejmladší oddělení 
Proglasu. Oficiálně 
bylo ustanoveno 
v době prvních 
omezení spojených 
s koronavirovou 
pandemií, takže začátky 
nebyly úplně jednoduché. 
Co má asi takový 
produkční na starosti?

V ideálním případě není naše práce vi-
dět – to pracujeme dobře. Snažíme se, 
aby vše fungovalo hladce a všichni byli 
zavčas informováni – kolegové napříč 
odděleními, ale i posluchači. Připravu-
jeme podklady pro moderátory, včet-
ně denního „jízdního řádu“ pro vysílá-
ní. Podstatná část naší práce spočívá 
v kontrole, aby každý dodal včas „to 
svoje“. Protože rádio vysílá 24 hodin 
denně, musíme být připraveni řešit 
nenadálé situace téměř v jakoukoli 
denní i noční dobu. Chystáme pro vás 
též program v příloze KT, programové 
tipy v dalších časopisech nebo obsah 
newsletteru, k jehož odběru se může-
te přihlásit na našem webu. Snažíme 
se, aby vám nic důležitého z našeho 
vysílání ani z dění v rádiu neuniklo.

Logicky tak spíše upozorňujeme na 
práci ostatních než sami na sebe. Přes-
to alespoň část našeho oddělení mů-
žete slýchat i ve vysílání. Pořad „Kuka-
dlo“ s programovými tipy a novinkami 
připravujeme každé pondělí. Od 16.00 
se na vás těší Sabina Hauserová a Pe-
tr Najman. Našeho šéfa Pavla Šaňka 
uslyšíte zřídkakdy, ale právě on sto-
jí za většinou proglasové grafiky. Má 
také na starosti organizační stránku 
přenosů bohoslužeb. Dále s námi čás-
tečně spolupracují moderátorka Jit-
ka Ingrová a redaktorka pro folklor 
a dechovku Kateřina Kovaříková. 

Lednové rozšíření týmu produkce 
nám umožnilo se dále rozvíjet. Nyní 
pečlivě sledujeme, co vás zajímá – na 
webu, sociálních sítích i ve vysílání – 
a snažíme se zlepšovat. Důležitou no-
vinkou, o kterou jste si také psali, je 
populární forma podcastů. Nabídku 
našich pořadů na této platformě stále 
rozšiřujeme. Podcast je v podstatě kla-
sický pořad, ale jeho velkou výhodou 
je, že lze poslouchat kdykoliv a kdeko-
liv – třeba z mobilu. Navíc můžete sle-
dovat jen ty pořady, které vás zajímají 
– podcastové aplikace vás vždy upo-
zorní na nový díl. Výhodou je i mož-
nost si podcast stáhnout a poslouchat 
jej i bez přístupu k internetu. Touto 
formou nabízíme pořady „Na dřeň“, 

„Za 5 pět“, „Myšlenka na den“ a vy-
brané díly „Dopoledne s Proglasem“. 
Během podzimu přibudou také „13+“, 
„Knihovnička“ a „Komentář týdne“.

Aktuální informace najdete vždy na 
slovo.proglas.cz/podcasty. Podcasty 

Radia Proglas jsou k dispozici v aplika-
cích Spotify, Google Podcasts, Apple 
Podcasts, Audiolibrix a dalších.

Sociální sítě Facebook, Twitter a In-
stagram asi většině z vás nemusím 
představovat. Za zmínku však stojí 

naše profily na nich. Pokud jsou pro 
vás důležité důvěryhodné informa-
ce, zpravodajství a publicistika, tak by 
vaší pozornosti neměl uniknout náš
Twitter – @radioproglas. Komentátor 
Filip Breindl pro něj vybírá to nejdů-
ležitější, co se daný den stalo. Pokud 
přemýšlíte, jak asi vypadáme, jak vy-
padají naši hosté, a toužíte aspoň tro-
chu nahlédnout do našich prostor, sle-
dujte @radioproglas na Instagramu. 
Facebook je nejužívanější sítí součas-
né doby. Na stránce Radio Proglas na-
jdete výběr novinek z našeho progra-
mu, aktuální zpravodajství i pohled do 
zákulisí vysílání. Přidejte se k bezmála 
7 tisícům fanoušků, kteří nás na Face-
booku sledují!

I když je produkce malé odděle-
ní, i nás se pochopitelně dotkl přesun 
sídla Proglasu na Olomouckou 7. Co 
nám přinesl? Za prvé dost práce, pro-
tože se výrazně podílíme na kampa-
ni Rybu neutopíš!, za jejíž podporu na 
www.rybuneutopis.cz vám moc dě-
kujeme.

 Přinesl nám ale také konečně sa-
mostatný prostor. Ve starém sídle 
jsme neměli svou kancelář, takže ně-
kdy byla přímo detektivní práce najít 
své kolegy. Nyní jsme si výrazně blíž – 
stačí rozpřáhnout ruce a dosáhnu na 
své nejbližší spolupracovníky. Přinést 
aktuální informaci do vysílací režie bez 
překonávání schodů nebo vidět, kdo 
je právě v práci, bez toho, aby člověk 
opustil pracovní místo, je rozhodně 
praktičtější.

SABINA HAUSEROVÁ, produkční
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Produkce jako motor vysílání

Vysílání Radia Proglas je natolik kvalitní, že je může po-
slouchat každý. Nemusí je polekaně vypínat ten, kdo je 
naladí náhodou. A nadto je jednoznačné, že to je vysílání 
křesťanské. To je velký um tohoto rádia. Proto mu přeji 
i nadále neutuchající přísun inspirace.

DANIEL ŽENATÝ,
předseda Ekumenické rady církví v České republice

Zleva Pavel Šaněk, Kateřina Kovaříková, Sabina Hauserová, Jitka Ingrová a Petr Najman.



14 /  Radio Proglas – první (k)rok v novém

P1. Varhany pro kapli
Ducha Svatého
Na Olomoucké 7 máme krásnou a vel-
kou kapli o ploše 85 m², ta ovšem vy-
žaduje digitální varhany. Postačí zá-
kladní Viscount Vivace za 125 000 Kč 
se dvěma manuály, pedálem a před-
volbami. Těšíme se na podpůrné dary 
zejména od vás, kteří jste posluchači 
online přenosů mší svatých.
Co: Digitální dvoumanuálové varhany
Za kolik: 125 000 Kč

P2. Režie Michael jako 
všestranná místnost 

1. nový technik pro podporu součas-
ného moderátora
2. pracoviště pro samostatné odbavo-
vání zpravodajství
3. režie budoucího samostatného 
hudebního kanálu, nejprve šířené-
ho přes internet, později před DAB+. 
Sousedí se studiem Benjamin pro ži-
vého hosta.
Co: Křesla, technologie – mixážní 
pult, mikrofony, počítač, software, 
osvětlení, žaluzie
Za kolik: 100 000 Kč

P3. Dobudování zasedací 
místnosti, ředitelny a „te-
lefonní budky“
V architektonickém záměru nám zbý-
vá popasovat se s dokončením čás-
ti plochy, na kterou už nezbyly pení-
ze, a dokončit akusticky oddělenou 
ředitelnu, akusticky oddělenou za-
sedací místnost pro pět lidí s přívo-
dem vzduchu a světla a malé bud-
ky pro nahrávání, střih a soukromé
hovory.
Co: Dokončení záměru 
Za kolik: 200 000 Kč

P4. Dobré
a zdravé posezení

Z Barvičovy jsme si přenesli 30 let 
staré židle, sice ještě funkční, ale léta 

jsou na nich znát. Potřebovali bychom 
pro dobrá záda a pěkný pohled židle 
do režií (5× po 7 500 Kč), do studií
(10× po 4 500 Kč) a do recepce (2× po
8 750 Kč).
Co: Dobré a zdravé sezení
Za kolik: 100 000 Kč

P5. Výtah do kaple 
pro handicapované

Přístup do rádia na Olomoucké je po-
jatý bezbariérově. Výjimku bohužel 
tvoří devět schodů do rozhlasové kap-
le. Mezi těmi, kteří chodí na mši sva-
tou a předříkávají růženec, by rádi by-
li i lidé na vozíčku. K tomu je potřeba 
přistavět profesionální atestovanou 
zvedací plošinu.
Co: Přístup pohybově omezených 
osob do kaple
Za kolik: do 100 000 Kč

P6. Vzduch a atmosféra
Na Olomoucké 7 je výborné pracovní 
prostředí. Ukazuje se však potřeba do-
plnit možnost upravovat teplotu a vlh-
kost vzduchu nezávisle na pronajíma-
teli. Prostory totiž nemají otevíratelná 
okna. Zároveň je nutné doplnit ioni-
zátory proti virům, plísním apod. Rá-
di bychom nakoupili UV-C filtry, které 
mohou pracovat i v přítomnosti lidí, 
např. moderátorů. Celkem jde o pět 
UV-C jednotek po 12 000–18 000 Kč,
dva klimatizátory pro malé místnosti 
po 20 000 Kč, pět stolních zvlhčovačů 
po 3 000 Kč. 
Co: Zařízení pro úpravu vzduchu
Za kolik: 150 000 Kč

P7. Koncertní studio
Pro plánované všestranné použití 
Koncertního studia zbývá dokončit 
akustiku (35 000 Kč), dokoupit svě-

telnou techniku (100 000 Kč), po-
řídit videotechniku (100 000 Kč), 
sady specializovaných mikrofonů
(200 000 Kč) a sedací nábytek pro
40 diváků (8x 15 000 Kč)
Co: Plnohodnotné studio
Za kolik: 555 000 Kč

P8. Dokončení
stavby režie David

Pro kvalitní práci v režii David po-
třebujeme kvalitnější reproduktory
(100 000 Kč), a zejména specializo-
vaný software na mastering, tj. inte-
ligentní úpravu zvukových nahrávek 
(3x 30 000 Kč)
Co: Vylepšení režie David
Za kolik: 190 000 Kč

P9. Zlepšení
živých přenosů
z vašich kostelů
Současné linky internetu jsou dostup-
né už téměř všude. Moderátor ov-
šem přebírá zvuk v té podobě, v jaké 
je k dispozici, nemůže tedy například 
ovlivnit poměr mikrofonů v presbytáři 
a v lodi a na kůru s varhanami. Digitál-
ní mix umožní nastavování na dálku.
(5 sad po 30 000 Kč)
Co: Vylepšení přenosů z kostelů 
Za kolik: 150 000 Kč

P10. Pořízení kvalitních
párty stanů

Vyjížděli jsme za vámi na vaše i naše 
akce a po koronaviru chceme vyjíždět 
zase. Máme pěkné vybavení pro pod-
cast bar a dobrý vůz Tranzit. Chybí ale 
střecha nad hlavou, kterou lze snadno 
složit a něco vydrží (2x 53 000 Kč).
K levným a málo kvalitním se po

předchozích zkušenostech nechceme 
vracet.
Co: Dva stany na výjezdy
Za kolik: 106 000 Kč 

P11. Přenosná 
souprava pro živé vysílání 
z terénu
Živě vstupujeme do vysílání, má-
me z této čisté rozhlasové práce ra-
dost. Pro klid redaktorů je ale třeba 
mít robustní zařízení s minimem ka-
belů. To znamená notebook s kartou 
LTE (10 000 Kč), mix (10 000 Kč),  
software (25 000 Kč), čtyři headse-
ty (4x 5 000 Kč) – a to vše jednou 
pro pražskou redakci, jednou pro
brněnskou. 
Za kolik: 130 000 Kč

P12. Vysílač 
pro Svatý Hostýn

Stávající FM vysílač na Svatém Hostý-
ně z roku 2000 dosluhuje, v dohledné 
době potřebujeme nový.
Za kolik: 125 000 Kč

P13. Kopírka–tiskárna
–skener

Hlavní síťová kopírka, tiskárna a ske-
ner v jednom také pomalu dosluhuje, 
velká oprava se už nevyplatí.
Za kolik: 50 000 Kč

P14. Elektromobil
Dosluhuje nám automobil Citroën 
Berlingo, který nám sloužil řadu let. 
Rádi bychom zakoupili elektromobil, 
abychom jízdou převážně ve městě co 
nejméně znečišťovali ovzduší.
Za kolik: 500 000 Kč

Vybrali jste si?
Pokud chcete svůj dar věnovat na 
konkrétní účel, zapište prosím při 
platbě bankovním převodem svou 
volbu (P1–P14) do Zprávy pro pří-
jemce.

Upozornění
Pro správné přiřazení daru přísluš-
nému dárci nezapomeňte prosím 
uvést jako variabilní symbol své 
dárcovské, příp. členské číslo. Kdo 
číslo nemá nebo ho zapomněl, 
uvede jako variabilní symbol své 
rodné číslo (stačí prvních šest čís-
lic). Děkujeme za pochopení.

Chcete podpořit něco konkrétního?

Rodící se podoba vzduchotechniky pro nové prostory.
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Po pětadvaceti letech změnil 
Proglas adresu a přestěhoval se 
blíž k centru Brna. Kdo se ně-
kdy stěhoval, ví, kolik je u to-
ho starostí a práce. Před rokem 
jsme v KT vydali přílohu s pros-
bou o podporu stěhování. Vy-
číslili jsme předpokládané výda-
je a vypadá to, že jsme se docela
trefili.

Náklady byly rozděleny
do 4 skupin:
1. Stavební úpravy – 4 miliony Kč
2.  Přenesení starých 

a pořízení a montáž nových 
technologií – 2 miliony Kč

3.  Vnitřní vybavení (nábytek, 
vybavení kaple) – 2 miliony Kč

4.  Zvýšené nájemné 
a energie – 3 miliony Kč

Z 11 potřebných milionů ko-
run jsme od vás podporovatelů 
dostali krásných 8,3 milionu Kč.

Z plánovaných výdajů nám 
zatím chybí stavební úpravy za 
zhruba 200 000 Kč (viz P3 na 
předchozí straně), technologie 
za 750 000 Kč (P2, P8 a část P7) 
a vybavení  250 000 Kč (P6 a část 
P7). Rovněž nám schází 1,5 milio-
nu Kč na pokrytí letošních zvý-
šených nákladů na nájemné, na 
energie za větší plochu a za při-
daná parkovací místa.

Když k tomu ještě připočteme 
zbývající nové prvky k podpoře, 
celkem bychom potřebovali na 
dovybavení Olomoucké zhruba 
4,2 mil. Kč.

PAVLÍNA JANOŠKOVÁ,
ekonomka

Biskup Vojtěch Cikrle tehdy rozhodl
moudře. Po třech letech mé samo-
statné práce ve farnosti Brno-Žebětín 
a Kohoutovice, kdy jsem na další, dob-
rovolný úvazek podnikal s nejbližšími 
přáteli přípravy rozhlasového vysílá-
ní, mne vyčlenil pro dílo rozhlasu v ru-
kách křesťanů. Šest let trvalo plánová-
ní, shánění peněz a usilování o licenci. 
Vysílání ze skromných prostor obno-
veného Biskupského gymnázia v Brně 
začalo 8. prosince 1995, přičemž po-
sloužil první vysílač na Svatém Hostý-
ně 90,6 FM.

Jakmile posluchači naladili nové rá-
dio, začali jej ihned finančně podpo-
rovat. Tato praxe, převzatá od italské-
ho Radia Maria, je jedinečná, funguje 

dodnes a je odolná proti inflaci i výky-
vům na trzích. A navíc – každý podpo-
rovatel může říkat: To je naše rádio! 
Počet vysílačů stoupá, dary umožňují 
žádat další kmitočty, k distribuci signá-
lu začíná sloužit – světe, div se – satelit 
na oběžné dráze Země. Přechod tele-
vizního vysílání na digitální umožnuje 
poslech Proglasu nově i v televizoru! 
Vysílání lze poslouchat už i na mobi-
lu, internet se stává čím dál dostupněj-
ším. Kromě toho Proglas nabízí vedle 
mnoha způsobů živého vysílání i po-
slech z audioarchivu. Ten se prudce 
rozrůstá.

Přicházejí nové technologie. V cen-
trech jednotlivých diecézí už jsou za-
vedené regionální redakce Proglasu. 

V roce 2000 vysílá Proglas jako prv-
ní česká stanice ze zahraničí – má mi-
nivysílač v Římě na univerzitním kam-
pusu Tor Vergata při setkání mladých 
s papežem. To už má rádio okolo
30 pracovních úvazků. Pokračuje sna-
ha o zřízení nových vysílačů pro lepší 
pokrytí a také o zkvalitňování obsahu 
vysílání. Téměř na každou pracov-
ní pozici už lze získat věřícího vysoko-
školsky vzdělaného odborníka. Začíná 
vysílání digitálního rozhlasu DAB. 

V roce 2006 po devíti letech pří-
prav zahajuje – s velkou podporou 
Proglasu i mne osobně – vysílání Te-
levize Noe.

V roce 2007 přichází do Progla-
su všestranně vybavený Pavel Mikšů 
a o dva roky později přebírá po první 
šéfredaktorce Marii Blažkové vedení 
redakce. Rozvíjejí se weby www.pro-
glas.cz, vznikají profily na sociálních 
sítích.

V roce 2018 je jasné, že skromné 
prostory na Barvičově ulici přestávají 
stačit. Po dvou a půl letech pak přichá-
zí nejzávažnější rozhodnutí od vzniku 
Proglasu: Stěhujeme se! Ale kam? Ko-
nečně vychází šťastná hvězda v podo-
bě industriálního areálu bývalé První 

brněnské strojírny, který je nyní v dr-
žení společnosti Amulle. A to už jsme 
uprostřed roku 2020, kdy architekto-
nický ateliér Tišnovka zakázku na mo-
derní rozhlasové pracoviště dokonču-
je. V říjnu 2020 jsou prostory volné, 
13. prosince je pod pilovitou střechou 
zastavěno 500 m² režií, studií, redak-
cí a kaple.

Postupem času počet redakcí v re-
gionech omezujeme, zůstávají studia 
v Praze, Olomouci, Hradci Králové
a Ostravě. Zároveň stoupá zájem po-
sluchačů – podporovaný působením 
papeže Františka – nejen o společen-
ská a náboženská, ale i o politická té-
mata. S příchodem redaktorky Ka-
teřiny Rózsové a s rozšířením studia 
v Praze se dynamicky rozvíjí redakce 
zpravodajství a publicistiky. Aktuál-
ně dokončujeme Koncertní studio, 
uvažujeme o vysílání samostatného 
hudebního kanálu (nejprve cestou 
internetu) a také kanálu duchovní-
ho. Pro ten je ovšem třeba využít vy-
sílání v DAB+ a přijímač s FM/DAB+ 
je třeba si koupit, takže ještě rok,
dva počkáme. 

Vítejte v současnosti, přátelé!
Mons. MARTIN HOLÍK

1989–2021: Víme odkud a kam
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Nedávno zesnulý P. František „Tišek“ Fráňa
měl životní heslo: Dělej, co nikdo nedělá. To vedlo 
po sametové revoluci i mě při úvahách, zda se 
dát do farních služeb v brněnské diecézi, nebo 
usilovat o využití specializace elektroinženýra 
a tajně svěceného kněze zároveň.

Kolik to celé stálo a kolik ještě potřebujeme? Počítejte s námi!

�  Hotově. Přijďte se k nám 
podívat, na Olomoucké 7 
vás provedeme každé úterý 
odpoledne a čtvrtek dopoledne. 
Volejte 543 217 241. Od září zde 
budou pokračovat i pravidelné 
úterní mše svaté v 18 hodin.

�  Přiloženou poštovní poukázkou. 

�  Převodem na účet 

4200042406/5500
  VS je členské číslo Klubu přátel ne-

bo prvních šest číslic rodného čísla. 
Do Zprávy pro příjemce můžete vy-
brat P1—P14. 

�  Přes platební bránu Darujme.cz. 

�  Přes SIPO. Vyplňte a odešlete
formulář na str. 16. 

�  Odkazem v dědictví.
Vzpomeňte na Proglas v závěti.

�  QR platbou. Použijte chytrý
telefon a účet u banky podporující
QR platby. 

�  Modlitbou. 
vlastní částka

Jak můžete Radio Proglas podpořit
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Naše babička Marie má 83 let, v mlá-
dí jí zemřela maminka a společně se 
třemi sourozenci se protloukali s ta-
tínkem životem. Vdala se a s velkou 
láskou vychovala čtyři děti. S manže-
lem byli jedni z prvních posluchačů 
a podporovatelů Radia Proglas. Ba-
bička ovdověla. Střídavě žije u svých 
dětí. V současné době je upoutaná 
na lůžko a má Parkinsonovu nemoc. 
Přesto je plná elánu a lásky ke svým 
vnoučatům a šesti pravnoučátkům. 
Denně poslouchá vaše rádio a sledu-
je, co je nového. Přestává vidět, je po 
operaci očí, vaše rádio je pro ni vel-
kou pomocí. Věříme, že se jí zrak na-
praví. Chtěla bych vám moc poděko-
vat za celoroční náročnou a obětavou 
práci, kterou děláte. Přinášíte lidem 
mnoho radosti, útěchy v těžkých chví-
lích a pochopení pro bolest jiných. 
Zvláště těm, co jsou v této době osa-
moceni.  Marie

Vysílání Proglasu je pro mne zdrojem 
radosti. Ráda bych jej i v budoucnu 
podporovala. Momentálně jsem však 
na tom tak, že jsem musela všechny 
zasílané podpory zrušit. Doufám, že 
na podzim už bude lépe. Zuzana

Nedávno jsem si uvědomila a shod-
la se i s dalšími posluchači, že vaše 
pořady jsou pro nás vlastně trvalým 
duchovním cvičením. Užívám si těch 
exercicií plnými doušky a denně se za 
vás modlím. Eva

Letos 10. dubna uplynulo 25 roků, co 
vám vděčím za život. Myslíte, že pře-
háním, ale tenkrát večer jsem si pusti-

la Proglas a chtělo se mi dál žít. Bylo to 
po autonehodě, která vypadala šíleně, 
ale vše dopadlo dobře – pro mě nejlé-
pe, asi se mi „rozsvítilo“ otřesem. Proto 
dělám službu Kamaráda Proglasu. At 
se vám daří, asi nejsem jediná vděčná.
 Anna

Srdečně vás zdravíme z Bystřice nad 
Pernštejnem. Už jsme ve vašem no-

vém působišti byli na návštěvě, i když 
jen virtuálně. Podle toho, co jsme vi-
děli, to tam máte hezké a útulné. Ani si 
nedovedeme představit, kolik starostí, 
práce a zařizování vás to všechno stá-
lo a ještě asi bude stát, než si všechno 
„sedne“ a než se zabydlíte. My na vás 
všechny myslíme, nezapomněli jsme 
na vás, vždyť se s Proglasem modlí-
me a jsme účastni na mších svatých 
– dá se říct – každý den. V nejbližší 
době vám pošleme menší příspěvek. 
Přejeme vám všem hodně zdraví, síly 
a Božího požehnání do dalších let. Ať 
všechno, co vás čeká, s Boží pomocí 
zvládnete. Alena a Vlastimil

Moc ráda poslouchám nedělní dopo-
lední varhanní koncerty, vybírám si 
z hudebních siest a také z večerních 
nedělních koncertů. Byla jsem de-
set let varhanicí. Ty varhany v neděli 
doporučuji úspěšně svým známým. 
Chtěla bych vyjádřit svůj dík za ty 
krásné chvilky, dost důležité obzvlášť 
v této době, kdy kultura spí. Jsou 
drobným kamínkem, který v tomto 
nemilém čase osvěží.  Daniela

Přílohu redakčně
připravila Alena Scheinostová

V nových prostorách vás rádi přivítáme, jako během Noci kostelů 2021.

Vybrali jsme z vašich ohlasů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vyplněný a podepsaný formulář odešlete na adresu Radio Proglas, Olomoucká 7, 618 00 Brno

 
 

  


