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Milí poslu-
chači, přátelé, 
jako i vy, i my 
tvůrci vysílání 
máme za sebou 
nesnadný rok. 
S vaší vynikající 
podporou se dílo 
zástavby nového 
pronajatého pro-

storu podařilo. V lednu 2021 jsme se 
přestěhovali z brněnské Barvičovy na 
Olomouckou, což je za nepřerušeného 
vysílání husarský kousek. Všechna 
čest firmám a zejména kolegům a ko-
legyním. Je toho hodně, na co jsme si 
s chutí zvykli hned, a také leccos, na 
co si zvykáme postupně. Máme velkou 
radost a vy posluchači užitek z nové, 
větší Kaple a z velkorysejších prostor 
Recepce. Ve vysílání je jistě poznat, jak 
přibylo živých koncertů kapel v cyklu 
Jak se vám líbí. Koncertní studio začalo 
sloužit i zamýšlenému pronájmu, což 
jednak pomáhá povědomí o naší poloze, 
jednak přináší prostředky k dokončení 
nákupu techniky. Naši technici studio 
vyladili do krásy i do akustické věrnosti. 
Už jsme započali i videostreaming 
některých koncertů a dalších pořadů. Ve 
vysílání jste si také mohli povšimnout 
vynikající práce z redakce zpravo-
dajství a publicistiky. Naši redaktoři 
opět získali ocenění Vládního výboru 
pro zdravotně postižené. O čtvrtých 
útercích přichází na mši svatou světící 
biskup Pavel Konzbul. 

Díky větším prostorám se konečně 
dostáváme k léta plánované digitalizaci 
starších analogových záznamů, ke sken-
ování obalů CD nosičů, abychom jich 
desetitisíce mohli odvézt do sběrného 

Martin Holík 
holik@proglas.cz

Ohlédnutí za rokem 2021
dvora. Zákon je již nevyžaduje, dnes se 
vše převádí do zvukových souborů. 

Co komplikuje život všem, je již téměř 
dva roky trvající pandemie koronaviru. 
Zejména pro moderátory a také redak-
tory, kteří natáčí pořady trvalé hodnoty, 
je velmi obtěžující mít trvale nasazené 
respirátory. To, že náklady na protivi-
rová opatření jdou už do statisíců, je 
zbytečné připomínat. Provedli jsme 
tisíce povinných testů. Jsme vděční, že 
lékařská služba přicházela testovat přímo 
na naše pracoviště. S mírnými obavami 
vzhlížíme stejně jako rodiny a senioři 
k novým cenám elektřiny, což se týká 
zejména našich FM vysílačů. Přes toto 
všechno se dařilo s vaší velkorysou 
uživatelskou podporou ve skončeném 
roce všechno zvládnout. 

Když jsem byl v prosinci 2021 na valné 
hromadě majitelů soukromých rádií, 
s údivem jsem zjistil, kolik rozhlas-
ových stanic v tomto období z finančních 
důvodů zaniklo nebo bylo koupeno 
mediálními domy miliardářů. Naše rádio 
si hradíme sami, je to jedinečný koncept! 

Otevírají se možnosti dalšího rozvoje 
Proglasu; líbil by se samostatný hudební 
program, mnozí také voláte po posílení 
duchovní složky našeho vysílání. Mohla 
by být samostatná! Promýšlíme možnosti; 
nebylo by dobré se ukvapit, ale současná 
dostupnost levného DAB+ vysílání nás 
k podobným úvahám téměř vyzývá. 

Prosíme též o modlitbu za nás 
v Proglasu; jako mnohá zaměstnanecká 
uskupení, i nás dostihly vztahové těžkosti, 
související jak s obecnou situací doma 
i ve světě, tak mj. i s tím, že stárneme. Já 
se již za dva a půl roku stanu poživatelem 
starobního důchodu.



Habža a Kika
mestecko@proglas.cz

1. ŠKOLA 
Český jazyk – Na který slovní druh se 
ptáme otázkami kde, kam, jak, kdy, proč?
Slovenština – Co je kaleráb? 
Dějepis – Jak se jmenoval první pražský 
kamenný most?
Zeměpis – Se kterou zemí má Česká 
republika nejdelší společnou hranici?
Matematika – Určete obvod čtverce, 
jehož obsah je 1 cm2.
Biologie – Co je to Smetanka lékařská?
Angličtina – Co sem nepatří? Nose, face, 
hand, eye, ear. 

2. HŘIŠTĚ
Ve které zemi je tradičním sportem 
sumo?
3. MUZEUM REKORDŮ

Jaký průměr měla největší pizza na světě?
4. KOSTEL 

Proti komu bojoval Gedeon?
5. KINO

Jak se jmenoval Vaškův pes ve filmu 
Jak vytrhnout velrybě stoličku?
6. KNIHOVNA

Nejznámější hrdina spisovatele Alana 
Alexandera Milneho je ...?
7. NEMOCNICE

Kde se nachází kladívko, kovadlinka 
a třmínek?
8. HVĚZDÁRNA 

Kolik ruských kosmonautů se pro-
cházelo po Měsíci?
9. POTRAVINY

Základem pokrmu zvaného tzatziki 
jsou? 
10. AUTOŠKOLA

Od kolika let smí dítě sedět na motorce 
jako spolujezdec?
11. VETERINÁRNÍ ORDINACE

Welsh Corgi Pembroke je?
12. STÍNADLA

Jak se jmenoval časopis Rychlých šípů?

Rozhlasové městečko 
Po několikaleté pauze se na vlny Proglasu 
vrátil soutěžní pořad Rozhlasové 
městečko. Jeho brány se otevírají každou 
středu v 16 hodin. Průvodci vám budou 
Radek Habáň a Kristína Kubačková. 
A jaká místa můžete v městečku 
například navštívit?  Vyzkoušejte si to:    

1. příslovce, kedlubna, Juditin most, 
Německem, 4 cm, pampeliška, hand 2. Japonsko 
3. 39,6 m 4. Midjáncům 5. Ben 6. Medvídek Pú 
7. uchu 8. žádný 9. okurky a jogurt 10. od 12 let 
11. pes 13. Tam-Tam.

Správné odpovědi: 

Radek Habáň a Kristina Kubačková



Vývoj vážné hudby na Proglasu
Chtělo by se mi napsat na počátku byl 
tón, ale ten tu byl už mnohem dříve než 
Radio Proglas. Avšak od prvopočátku 
se počítalo s tím, že vážná a duchovní 
hudba bude mít v jeho vysílání svůj vý-
znamný prostor. Prvními redaktory byli 
Ladislav Kadlčík a Petr Hlaváček. Ti do-
stali prázdnou databázi, do které začali 
zapisovat díla světové hudební literatu-
ry, aby z nich pak sestavovali první hra-
cí listy z oblasti vážné a duchovní hud-
by. Tak to bylo téměř rok – od počátku 
vysílání až do října 1996 – kdy jsem je-
jich práci převzala já. Do rádia jsem při-
šla už v lednu 1996 jako hudební reži-
sér, a i poté jsem společně se skvělým 
zvukařem (dnes již zesnulým) Roma-
nem Langem v legendárním studiu Go-
liáš natočila spoustu snímků. Z nich pak 
vzešly i první kazety vydané Proglasem, 
nazvané Písničky z Radia Proglas. Prá-
ci po obou zmíněných redaktorech jsem 
převzala v době, kdy se připravovalo vá-
noční vysílání. Vzpomínám si, že prv-
ním novým CD, které jsem do rádia po-
řídila, bylo Vánoční oratorium Johan-
na Sebastiana Bacha. Bylo v pořadí 499. 
Postupem času se databáze rozrostla na 
více než 3000 CD. Některá stále kupu-
jeme, ale mnohá již dostáváme zdarma 
od interpretů, kteří nás během let začali 
brát jako solidní médium, ve kterém sto-
jí za to, aby jejich nahrávky zazněly. Od 
prvního dne dodnes se ve stejném čase 
vysílá polední Hudební siesta. Kde co se 
v rádiu přejmenovalo, kde co se změni-
lo, ale Hudební siesta je společně s po-
lední modlitbou více jak 26 let na svém 
místě. Je pravdou, že zpočátku bývala 
delší – hodinu a půl. Po jejím zkrácení 

do 13. hodiny, kdy začínají zprávy Pro-
glasu, jsme přidali 90minutový (v sou-
časnosti 150minutový) nedělní večerní 
Koncert vážné a duchovní hudby. Nej-
prve jsem díla do vysílání jen vybírala, 
z řad moderátorů ale časem vzešel po-
žadavek, zda bych jim mohla k jednotli-
vým skladbám napsat pár řádek k ohlá-
šení. Od té doby začaly do éteru prou-
dit zajímavosti o skladbách, autorech, 
interpretech, ale třeba i o hudebních ná-
strojích. Bylo to pro mě nové a napína-
vé dobrodružství, kdy jsem z různých 
zdrojů vyhledávala informace a mnohdy 
jsem se nestačila divit, co jsem se dozvě-
děla. Velmi mě to bavilo a obohacovalo 
a ráda jsem to předávala dál. K ohlašo-
vání Hudebních siest jsem přidala texty 
i k nedělní ranní duchovní hudbě a k ve-
černímu koncertu. Tehdy se také zrodi-
la myšlenka pravidelně sledovat výročí 
skladatelů a Hudební siestu v den výro-
čí nasměrovat k životu a dílu jubilující-
ho autora. To se stalo impulzem k mno-
ha dalším pořadům, které mi tak trochu 
spadly z nebe. Jako příklad uvedu sérii 
vynikajících relací o Franzi Schuberto-
vi, které pro Proglas vytvořil muziko-
log a schubertolog Vojtěch Kyas PhDr.. 
Další změnu během let zaznamenal po-
řad Jak se vám líbí opera. Z původních 
45 minut jsme jej se změnou názvu na 
Tóny ze scény prodloužili na 70 minut. 
Opery nemusíme tolik kouskovat. Větši-
nu si jich poslechneme během dvou so-
botních večerů. Když jsem se začala sta-
rat o vážnou hudbu, byla jsem tehdej-
ší šéfredaktorkou Marií Blažkovou po-
žádaná, abych vymyslela nějaký hudeb-
ní pořad. Tak vznikla 30minutová Hud-



Milan Tesař
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ba současnosti, která se později přejme-
novala na týdeník Oktáva. Také náplň se 
proměnila. K naučným pořadům o hud-
bě přibyly rozhovory s umělci i s orga-
nizátory národních a mezinárodních fes-
tivalů. V rámci Oktávy jsme odvysíla-
li také cykly: Dialog hudby a víry (kte-
rý vyšel na dvou CD a prodává se do-
dnes), Ptáci v hudbě, Hudba na zám-
cích, Malé dějiny hudby a nyní vysíláme 
mou labutí píseň Pohledy do dějin hud-
by. Protože Proglas jde s dobou, vznikly 
také jeho webové stránky. V oddílu hud-
ba jsem dostala svůj „šuplíček“ Klasika, 
který jsem začala naplňovat pozvánkami 
k poslechu vybraných pořadů, a do rub-
riky koncerty zařazuji pozvánky na hez-
ké akce. Ta je nyní dost prázdná, protože 
koncertů, ba celých festivalů bylo kvů-
li coronaviru mnoho zrušeno. Na webu 
také najdete audioarchiv s odvysílanými 
Oktávami i program vysílání klasiky. Tak 
jak se v průběhu uplynulých 26 let měni-
ly a přesouvaly časy vážné a duchovní 
hudby, změnil a přesune se i jejich tvůr-
ce. Čas plyne, dospěla jsem důchodové-
ho věku a blíží se chvíle, kdy žezlo krá-
lovny hudby předám dalším. Ráda bych 
vám touto cestou poděkovala za mnohá 
slova chvály, kterými jste mě po léta za-
hrnovali. Jsem si vědoma toho, že patři-
la především skladatelům a interpretům, 
kteří pro nás hudební hody připravili, že 
jsem byla jen rukou, která vám je k uchu 
přistrčila. Přesto jsem byla za každou 
vaši reakci vděčná. Víte, člověk za mik-
rofonem vlastně ani nikdy neví, jestli ho 
na druhé straně někdo poslouchá. 

Věřím, že vysílání vás i mě (už jen 
jako naslouchající) bude i nadále bavit.

Klára Beránková
berankova@proglas.cz

I když by se mohlo stát, že epidemie ko-
ronaviru dění v kultuře zbrzdila, pro 
mne jako hudebního redaktora a drama-
turga Proglasu byl rok 2021 spíše nepře-
tržitý sprint: 

1. Už více než rok stojí Proglas v čele 
odborného panelu evropských rozhlaso-
vých redaktorů WMCE. Díky tomu vám 
můžeme nabízet krásnou hudbu ze všech 
koutů Evropy i z dalších zemí. 

2. Před rokem jsme díky podpoře Mi-
nisterstva kultury ČR spustili webový 
portál Hudební rozhovory. Najdete na 
něm několik tisíc rozhovorů s hudební-
ky, vydavateli nebo pořadateli festivalů 
z posledních zhruba patnácti let. Folk, 
jazz, blues, world music, alternativní 
hudba, vokální hudba i folklor. 

3. Loni v létě začalo naplno fungovat 
naše nové Koncertní studio (strana 7). 
Vyzkoušeli jsme už i koncert s diváky 
a videopřenosy na kanálu YouTube. Prv-
ní kapela už si v našem studiu nahrála 
své CD. 

4. Jako zástupce Proglasu jsem 
se loni poprvé zúčastnil světového 
hudebního veletrhu WOMEX, pěti-
denní akce, na které se můžete po-
tkat s muzikanty, vydavateli a dal-
šími důležitými lidmi z celého svě-
ta. 

5. S kolegy jsme pro vás připravi-
li 222 nových vydání pořadu Jak se 
vám líbí, 51 kol hitparády Kolem se 
toč a 48 hudebních týdeníků Slyš-
te, lidé! Jsme rádi, že jste u toho 
s námi a že nás podporujete.

Hudební sprint
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„Vás tady zase je,“ 
slýcháme ve zpra-
vodajském koutu 
brněnské redak-
ce, když jdou ko-
lem někteří vti-
pálkové. Editor 
Filip Breindl žer-
tem reaguje, že za 
tyto průpovídky 
vybíráme koru-
nu. Pokud ovšem 
není špatná epide-
mická situace, je fakt, že každý stůl je ob-
sazený, často místa sdílíme a někdy do-
konce chybí. Jsme za to rádi. Mimo jiné 
to znamená, že je o nás zájem i z řad stu-
dentů, kteří zde absolvují povinnou pra-
xi. Poslední dobou dokonce musíme zá-
jemce odmítat. 

„Stážisté výborně oživují náš kolektiv, 
přinášejí do něj nový elán. Kromě toho 
nám umožňují lépe rozložit síly, pokrýt 
více akcí apod. Všichni se ve zpravodaj-
ské profesi neustále učíme, jejich přítom-
nost nám pomáhá si to uvědomovat,“ po-
znamenává Breindl, který také tento obor 
vyučuje na Fakultě sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity. Redaktorka Eva Svo-
bodová souzní: „Mít ve zpravodajství 
praktikanty je příjemné zpestření. Kaž-
dý je jiný, má jiné silné stránky a přiná-
ší nový svěží vítr. Je hezké vidět, jak se 
studenti rozvíjejí a zlepšují. A když pak 
po uplynutí stáže někteří v redakci zůsta-
nou, je to o to větší radost, protože vidí-
me, že jim to nejen do profesního života 
něco dalo, ale že je zpravodajská práce 
zaujala, že se v ní chtějí rozvíjet i dál. Ve-
lice rádi zůstáváme v kontaktu s těmi, kte-

ří už u nás skončili. Je to totiž i milá spo-
lečenská záležitost ☺.“ 
V poslední době nám udělalo radost, že 
po krátké letní zkušenosti projevila zájem 
u nás působit Adéla Šimoníková, student-
ka žurnalistiky v Olomouci. Nebývá to to-
tiž automaticky ani pravidlem, ne všich-
ni se osvědčí, ne všem až živelné tempo 
práce vyhovuje. Posluchači už také mo-
hou několik týdnů slyšet Nikolu Samco-
vou, která si během tří měsíců osvojila re-
dakční práci natolik, že plynule pokračuje 
a mívá už samostatné ranní služby. „Mým 
snem bylo pracovat v rádiu a pro praxi 
jsem se rozhodovala mezi Českým rozhla-
sem a Proglasem. Po pohovoru na Pro-
glasu jsem byla přesvědčená, že to je mé-
dium pro mě. Ocenila jsem přívětivý pří-
stup a líbilo se mi tu. Zůstala jsem, pro-
tože mě práce ve zpravodajství naplňuje 
a baví. Mám ráda lidi, se kterými pracuji 
a pracuje se mi tu dobře. Cítím, že se kaž-
dým dnem posouvám a učím. Jsem ráda, 
že jsem součástí zrovna Proglasu – kvůli 
lidem i práci, kterou odvádíme,“ přibližu-
je své motivace čerstvá absolventka baka-
lářského programu ekonomie Nikola.

Stážisté ve zpravodajství

Zpravodajská redakce



Anděl Páně – polední modlitba
Barvínek – pořad pro děti i dospělé, kteří si 

ještě nezapomněli hrát. 
Blahopřání – hrajeme oslavencům a jubi-

lantům každou neděli. Od 15 hodin volejte svá 
blahopřání do živého vysílání na 543 217 242.

Čtení na pokračování – interpretace    
a dramatizace knih (od novinek po klasiku), 
které pobaví, potěší i dojmou).

Denní modlitba církve – ranní a večerní 
chvály.

Dnešek v kalendáři – významná výročí, 
světce i jmeniny připomínáme každý den.

Dnešní evangelium – otevíráme ve všední 
dny i v sobotu a neděli.

Dopoledne s Proglasem – od pondělí do 
pátku zajímaví hosté, podnětné rozhovory, 
duchovní útěcha, aktuální informace, ale třeba i 
čas pro oddechnutí a úsměv. 

Dotýkání světla – podněty k prohloubení 
života víry. 

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, 
žalmy, kantáty či varhanní hudbu.

Duchovní slovo – výběr textů z Písma, spisů 
světců a dalších významných autorů.

Folklorní okénko – tematický hodinový 
folklorní pořad pro milovníky lidových písní. 
Medailony osobností, rozhovory, pozvánky 
a hudební novinky.

Folklorní sedmička – cílem folklorní hit-
parády je upozornit na nahrávky cimbálových 
muzik a lidových hudeb napříč etnografickými 
regiony Čech, Moravy a Slezska a s pokorou 
k lidové písni ukázat jejich krásu „způsobem 
veskrze moderním“. 

Hrajte, kapely! – tematický hodinový pořad 
pro milovníky dechovky. Rozhovory, pozvánky 
a informace o novinkách v dechové hudbě.

Hudební listování – jednou měsíčně listu-
jeme kulturním magazínem UNI, jindy vám 
nabízíme aktuality z naší internetové stránky 
hudba.proglas.cz. 

Hudební siesta – nabízí předehry, koncerty 
a symfonie z období baroka a klasicismu, 
romantismu, současnosti a 20. století, známé 
skladby všech období.

Jak se vám líbí – rozhovory s interprety, 
organizátory festivalů, vydavateli; koncerty ze 
studia; informace z hudebního světa. 

Jitro s dechovkou – čtvrthodinku skladeb v 
podání dechových orchestrů.

Knihovnička – literární novinky pohledem 
redakce i přizvaných hostů.

Kolem se toč – hitparáda písniček, které máte 
rádi. Pořad plný soutěží a hudebních informací.

Komorní hudba – zní na Proglasu denně v 
1.00.

Koncert vážné a duchovní hudby – nabízí 
skladby mimořádné délky a kvality každou 
neděli.

Křesťan a svět – pořad o životě křesťanů ve 
společnosti, svědectví, portréty osobností.

Křížová cesta – starobylá modlitba 
s rozjímáním vždy první pátek v měsíci, 
v postní době každý pátek.

Kukadlo – aktuální informace o programu 
a dění v Proglasu naladíte vždy v pondělí.

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 
– modlíme se v pátek, kromě prvních pátků 
v měsíci.

Modlitba za rodiny – připojte se každou 
neděli.

Modlitba růžence – zní v pondělí, úterý, 
středu, čtvrtek, pátek a v sobotu.

Mše svatá – pro ty, kteří nemohou jít do 
kostela, vysíláme přímý přenos mše v 18.00 v 
úterý, čtvrtek a pátek, v neděli v 9.00.

Myšlenka na den – krátké zamyšlení, úvaha 
či fejeton pro všední i sváteční den.

Na kanapi – půl hodiny zpěvu bez doprovodu 
hudebních nástrojů přináší A cappella na kanapi 
první a třetí neděle v měsíci. Každou druhou, 
čtvrtou, příp. pátou neděli v měsíci vám 
nabízíme Synkopy na kanapi, tedy půlhodinu 
kvalitního domácího nebo zahraničního jazzu.

Nedělní a sváteční pohádka – delší klasi-
cké i moderní příběhy a pohádky v neděli a ve 
svátky.

Noční bdění – krátce po půlnoci ze soboty na 
neděli můžete na Proglasu poslouchat půlhodinu 
jazzu, blues nebo world music. Hrajeme vždy 
z jednoho aktuálního alba.

popis pořadů



všední dny

slovesné zpravodajské hudební pro děti náboženské

Hymna a chorál Svatý Václave
Dopoledne s Proglasem (R)
Komorní hudba
po » Z archivu vzděl. cyklů
út » Kukadlo (R)
st » Křesťan a svět (R)
čt » Dotýkání světla (R)
pá » Z archivu slovesných pořadů
Písně
po » Z archivu hudebních pořadů
út » Z archivu hudebních pořadů
st » Folklorní okénko (R)
čt » Hrajte, kapely! (R)
pá » Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Jitro s dechovkou

Dopoledne s Proglasem
Zprávy Proglasu, počasí
Písně
Relace Trans World Radia
Vonička 
Čtení na pokračování
Písničky před polednem
Myšlenka na den
Polední modlitba
Hudební siesta
Zprávy Proglasu, počasí
13+
Písně
Dnešek v kalendáři
Třikrát z Proglasu
Písničky pro hezké odpoledne
Zprávy Proglasu, počasí

00:00
00:05
01:00
02:00

02:25
03:00

04:00
04:45

09:00
10:00
10:05
10:15
10:30
11:00
11:30
11:57
12:00
12:05
13:00
13:05
13:30
13:45
14:00
14:30
15:00

Písničky pro hezké odpoledne
pá » Modlitba Korunky
po » Kukadlo, písně
út » Barvínek
st » Rozhlasové městečko
čt » Za pět 5 (R)
pá » Křesťan a svět (R), písně 
po » Kolem se toč (R)
út » Slyšte, lidé! (R)
st » Folklorní okénko
čt » Hrajte, kapely!
pá » Oktáva
Myšlenka na den
Modlitba růžence » po, st 
Mše svatá » út, čt, pá
Hudební zastavení
Večerní zíváček
Jak se vám líbí
Večerní zprávy Proglasu, počasí
po–čt Z regionálních studií
pá » Vzdělávací cyklus
Radio Vatikán
Večerní chvály
Křesťanské písně
Čtení na pokračování
po » Vzdělávací cyklus (R)
út–pá Z regionáních studií (R)
po » Noční linka, písně
út » Živý růženec, duchovní hudba
st » Noční cukrárna
čt » Živý růženec, duchovní hudba
pá » Živý růženec, duchovní hudba
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

15:05
15:10
16:00

16:55

17:55
18:00

18:35
19:00
19:15
20:00
20:15

20:45
21:05
21:15
21:30
22:00

22:30

23:50
23:58

05:00
05:27
05:30
05:45
06:00
06:05
06:20
06:45
07:00
07:15
07:45
08:00
08:05

Písně
Myšlenka na den
Písně
Radio Vatikán (R)
Dnešní evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Ranní zíváček
Zprávy ČRo Dvojka
Pozvánky
Třikrát z Proglasu
Zprávy ČRo Dvojka
Písně ra

nn
í m

ag
az

ín

www.proglas.cz/program
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sobota neděle

(R) značí opakování (reprízu) pořadu

Hymna a chorál Svatý Václave
Noční bdění
Písně
Komorní hudba
Oktáva (R)
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Myšlenka na den
Písně
Dnešní evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R)
Písně
Relace Trans World Radia
Pozvánky a písničky
Vonička pro milovníky dechovky
Barvínek (R)
Písně
Myšlenka na den
Polední modlitba
Hudební siesta a poezie
Knihovnička (R)
Dnešek v kalendáři
Písničky pro hezké odpoledne
Zprávy Proglasu, počasí
Jak se vám líbí (R)
Hudební listování 
Písně
Za 5 pět
Myšlenka na den
Zprávy Proglasu, počasí
Písně
Folklorní sedmička
Večerní zíváček
Slyšte, lidé!
Dotýkání světla
Radio Vatikán
Večerní chvály
Tóny ze scény
Živý růženec
Písničky k usínání
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

00:00
00:05
00:30
01:00
02:00
03:00
04:00
05:57
06:00
06:30
06:35
06:50
07:00
07:30
08:00
09:00
10:30
11:00
11:40
11:57
12:00
12:05
13:30
13:45
14:00
15:00
15:15
16:00
16:30
16:55
17:55
18:00
18:10
18:30
19:00
19:15
20:15
20:45
21:05
21:20
22:30
23:10
23:50
23:58

Hymna a chorál Svatý Václave
Kolem se toč
Komorní hudba
Za pět 5 (R)
Písně
Z archivu hudebních pořadů
Písničky před svítáním
Varhanní hudba
Písně
Myšlenka na den
Křesťanské písně
Dnešní evangelium
Ranní chvály
Duchovní slovo
Radio Vatikán (R)
Písně
Relace Trans World Radia
Duchovní hudba
Mše svatá
Varhanní hudba
Vzdělávací cyklus (R)
Proglaso
Myšlenka na den
Polední modlitba
Hudební siesta a poezie
Knihovnička
Dnešek v kalendáři
Nedělní pohádka
Blahopřání
Písničky z archivu
Na kanapi
Dotýkání světla (R)
Písně
Myšlenka na den
Modlitba za rodiny
Písně
Večerní zíváček
Kolem se toč
Křesťan a svět
Radio Vatikán
Večerní chvály
Koncert vážné a duchovní hudby
Duchovní slovo
Půlnoční modlitba

00:00
00:05
01:05
02:00
02:40
03:00
04:00
05:00
05:30
05:57
06:00
06:30
06:35
06:50
07:00
07:15
07:45
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:57
12:00
12:05
13:30
13:45
14:00
14:30
16:00
16:30
16:55
17:20
17:55
18:00
18:30
19:00
19:15
20:15
20:45
21:05
21:20
23:50
23:58
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Noční cukrárna – oslazení nočního života 
s posezením u hudby staré i nové, s pozváním 
na koncerty a k filmovému plátnu – a nejen to! 
Každou středu v noci.  

Noční linka – pozdně večerní společná 
zamyšlení nad tím, čím žijeme, nad našimi 
radostmi, nadějemi i zklamáními, nad chvílemi 
každodenními i svátečními. Kontaktní pořad 
pro vás, o vás a s námi.

Oktáva – týdeník o dění ve vážné hudbě –      
– rozhovory s interprety vážné hudby, poz-
vánky na festivaly, významná výročí známých 
hudebních skladatelů.

Písničky z archivu – české nebo slovenské 
hity i rarity staré patnáct, padesát i devadesát let 
vysíláme v neděli.

Pozvánky – na zajímavé kulturní, náboženské 
či vzdělávací akce zveme každý všední den 
a v sobotu.

Proglaso – biblický soutěžní kvíz pro děti 
každou neděli dopoledne.

Radio Vatikán – denně záznam českého 
vysílání, repríza každý všední den v sobotu 
a v neděli.

Ranní magazín – informace o dění ve světě 
i našich regionech, o očekávaných událostech 
daného dne, živé vstupy, pohled do kalendáře, 
předpověď počasí.

Ranní zíváček – písničky a soutěže pro 
školáky k příjemnému vstávání. 

Rozhlasové městečko – každou středu si 
můžete zasoutěžit v Rozhlasovém městečku 
Radka Habáně.

Slyšte, lidé! – hudební týdeník Milana 
Tesaře. Profily interpretů, novinky z různých 
žánrů, tematické seriály. Vysíláme každou 
sobotu, repríza úterý.

Střípek poezie – verše v řeči vázané i volné 
coby součást polední Hudební siesty.

Tóny ze scény – vám přinášejí české i světové 
opery na pokračování i melodie ze slavných 
operet.

Třikrát z Proglasu – rubrika, ve které vždy 
třemi skladbami představujeme nová hudební 
alba různých žánrů nebo zveme na zajímavé 
koncerty a festivaly.

Trans World Radio (TWR) – pořady našich 
spolupracovníků z evangelikálních církví naj-
dete ve vysílání v průběhu celého týdne. Na 
sobotní frekvenci Proglasu v sobotu – hodi-
nový pořad s hostem, který se hlouběji dotýká 
nejčastěji biblických témat. Vysílá se živě, 
s možností telefonických kontaktů. Archivní 
pořad Studna slova přináší v neděli rozbor bib-
lických textů v podání Jiřího Hurty.

Večerní zíváček – pro chvíle před usnutím 
vybíráme pro mladší děti kratší pohádky, 
pověsti i příběhy. Součástí je i modlitba.

Vonička lidových písní – půlhodinku pro 
milovníky lidové písně moravské, české i slov-
enské s pozvánkami na různé folklorní akce 
naladíte v pondělí, ve středu a v pátek.
Vonička pro milovníky dechovky – půlhodin-
ku písní v podání moravských i českých decho-
vých hudeb a pozvánky na plesy a koncerty.
Vzdělávací cykly – nabízíme k poslechu v pá-
tek, repríza neděle a v pondělí.

Za 5 pět – publicistických 45 minut přináší 
každou sobotu setkání s výjimečnými hosty 
a rozhovory na relevantní a aktuální témata, 
která často mohou být vnímána jako morálně 
problematická nebo zatížená stereotypy. Pořad 
vychází vstříc náročnému a kritickému poslu-
chači, čerpá z kompetencí zkušené autorské 
dvojice jako dramaturgů a průvodců pořadem 
– Hany Scharffové a Petra Viziny. 

Zprávy – krátké zprávy vysíláme od pondělí 
do pátku v 10.00, 13.00 a 15.00. Hlavní zpra-
vodajskou relaci zařazujeme každý všední den 
ve 20.00. O víkendu zprávy připravujeme na 
15. a 18. hodinu. Informační servis doplňujeme 
zprávami Českého rozhlasu Dvojky, které 
přebíráme vždy ve všední dny ráno v 7.00 
a v 8.00. Každý všední den po zprávách sleduj-
te 13+ – rozhovory, ve kterých se vydáváme 
k jádru aktuálních událostí.

Z regionálních studií – informace, zajíma-
vosti a rozhovory ze studií v Praze, Olomouci, 
Ostravě, Hradci Králové, Litoměřicích 
a Českých Budějovicích. Vysíláme vždy 
pondělí–čtvrtek, reprízu naladíte následující 
den.

popis pořadů



Koncertní sál – nahrávací studio

Informace o pronájmu studií 
naleznete na webu:

nahravacistudia.proglas.cz  
Pro využití studia kontaktujte 

Proglas na adrese: 

nahravacistudio@proglas.cz 
nebo využijte kontaktní                   

formulář, který naleznete na výše 
uvedené adrese.

Koncertní sál – nahrávací studio je s plo-
chou 85 m2 vhodné pro nahrávání jed-
notlivých nástrojů i celých kapel, muzik 
a menších souborů či pěveckých sborů.

foto: Rigips – Jan Kroupa



| www.proglas.cz/podporit-proglas |

Hospodaření Proglasu

Pavlína Janošková
ekonom@proglas.cz

Co přinesly změny v roce  2021
Tak máme za sebou první rok na novém 

místě. Změnili jsme adresu a přestěhova-
li se blíže k centru Brna. Bylo to nároč-
né, ale stálo to za to. Máme větší prosto-
ry, krásnou kapli, výborné koncertní stu-
dio, lepší technologie. Ale i větší nájem, 
výraznější spotřebu energií, více pracov-
ních úvazků. A ještě nám chybí peníze na 
spoustu dodělávek. Důležité však je, že 
vysíláme a pracujeme.

Po přestěhování se nám zajímavě změ-
nil poměr jednotlivých výdajů. V přilo-
ženém grafu je tato změna názorně vi-
dět. Vybrala jsem rok před (2019) a rok 
po (2021). 

Kromě změny poměru došlo i ke změ-
ně výše výdajů. V roce 2019 jsme potře-

bovali na provoz cca 2,5 mil. měsíčně, ale 
v roce 2021 to bylo už cca 3 mil. měsíč-
ně (větší prostory – větší platba za nájem 
a energie). Na darech jsme v roce 2021 
dostali krásných 37 mil., takže jsme vše 
zaplatili a ještě mohli dokončit někte-
ré dodělávky, např. vybavení nové kaple 
židlemi a dveřmi.

Rok 2022 bude vlivem vysoké inflace, 
výrazného zvýšení energií i valorizace 
mezd finančně ještě náročnější.  
Milí přátelé, posluchači, podporovatelé, 
děkujeme vám za štědrou finanční pod-
poru. Opravdu si toho velmi vážíme. Těší 
nás, že společně vytváříme dílo Progla-
su a těšíme se na tuto krásnou spoluprá-
ci i v roce 2022.

Srovnání poměru výdajů 
r. 2019 a r. 2021

nájemné 
a energie

vysílání

mzdy

ostatní

20
19

20
21

20
19

20
21

20
19

20
21

20
19

20
21



Klub přátel nejen Radia Proglas
Věřte, nevěřte, vloni na podzim jsem si 
v den státního svátku zažila „Vánoce“.
V našem novém působišti na Olomoucké 
v Brně jsme čekali 28. října milou návště-
vu z Ostravy – P. Leoše Ryšku s jeho far-
níky z Ostravy-Heřmanic a spolupracov-
níky z TV NOE.
Protože tento den bylo volno a současně 
byly tzv. podzimní prázdniny, nebylo v rá-
diu ani zdaleka tak živo jako v běžných 
dnech. Přesto zhruba po desáté hodině 
Proglas ožil, a to doslova. Z vrátnice jsme 
dostali informaci, že přijel autobus z Os-
travy a za chvíli začaly proudit skupinky 
návštěvníků. Byla jsem pověřena u vstu-
pu nabídnout desinfekční prostředky, tak-
že jsem měla možnost se se všemi přiví-
tat. K mému překvapení se mezi Heřma-
nickými objevila řada známých i z jiných 
částí Ostravy, které už jsem třeba nevidě-
la řadu let, takže hned u vítání bylo ve-
selo. Po drobném občerstvení následovalo 
přivítání panem ředitelem Martinem Holí-
kem a krátká beseda. Povídalo by se dlou-
ho, témat bylo mezi sobě blízkými řada, 
ale bylo třeba se přesunout do kaple, aby-
chom společně prožili v úžasné atmosfé-
ře mši celebrovanou P. Holíkem a P. Ryš-
kou. Hlavním celebrantem byl P. Holík 
a P. Ryška měl promluvu. Oba chvílemi 
letmo „zavadili“ okem o hodinky – blížilo 
se totiž poledne a z kaple byla přenášena 
společná polední modlitba. Úderem dva-
nácté se už vlnami Proglasu nesla modlit-
ba Anděl Páně. 
Pak následovala prohlídka rádia. Moc 
rádi jsme se „pochlubili“ novými moder-
ně vybavenými studii, pracovišti redak-
torů, pracovišti zvukařů i techniků, krás-
ným koncertním sálem, knihovnou, recep-
cí a v neposlední řadě zázemím pro všech-

ny v podobě kuchyňky vybavené tak, aby 
si zaměstnanci mohli při práci připravit 
občerstvení.
Protože Ostraváci mířili ještě do Morav-
ského Krumlova, museli jsme se záhy roz-
loučit. 
Na čtvrtek 28. října 2021 budu vždycky 
vzpomínat jako na mimořádně krásný den, 
a to nejen proto, že bylo nádherné počasí, 
sváteční den, ale také proto, že jsem zaži-
la nádhernou atmosféru, v níž se na chví-
li propojilo Radio Proglas s Televizí Noe, 
lidé vytvořili radostné společenství a spo-
lečně jsme si svátek oslavili. 
Zkrátka – jako druhé Vánoce…         

Ellen Janalíková

Průkazka
Bylo nebylo: jedno páteční květnové 

odpoledne na recepci zazvonil telefon a 
příjemný hlas se ptal na paní S. Protože 
paní toho příjmení na Proglasu nepracuje, 
pídila se recepční po důvodu, proč ji vo-
lající hledá právě zde. A důvod byl nad-
míru zajímavý. Paní S. ztratila na parko-
višti u supermarketu peněženku i s dokla-
dy a mezi nimi byla průkazka člena Ra-
dia Proglas. 

Člověk, který peněženku našel, ji při-
nesl na pokladnu. Paní pokladní průkazku 
objevila a okamžitě do Proglasu zavolala. 

Recepční vyhledala dle jména a byd-
liště majitelku ztracených dokladů, kte-
rá měla v databázi naštěstí uvedený i tele-
fon. Stačilo již jen zatelefonovat a dokon-
čit tak úlohu našeho rádia v příběhu maji-
telky peněženky a šťastného nálezu. Člen-
ská průkazka může mít tedy i tuto výhodu.

Jaroslava Cýrusová



Z dopisů posluchačů
Milí, pracovat dobře v křesťanských 

médiích nebo je podporovat dary či 
modlitbou znamená dle nás podílet se 
na Kristově kněžství. Vždyť při křtu 
jsme byli pomazáni na kněze, proroka 
a krále…  

Lidka a Tomáš
Posloucháme Radio Proglas od samého 

začátku vysílání a jsme vám vděční za 
vaši práci. Pro nás vyrostlé v komunismu 
je to pořád prostě zázrak, že z éteru 
slyšíme modlitbu nebo mši svatou, Boží 
slovo a pořady, které jsou povzbuzením, 
útěchou a posilou. Zvláště teď v pan-
demii, když se do kostela nedostaneme. 
Děkujeme vám. Přejeme vám Boží 
požehnání i v osobním životě a ať se Boží 
dílo daří.                              S pozdravem

Josef

Protože byla více než osm let jen 
omezeně pohyblivá, byli jste jejím 
hlavním spojením s duchovním světem 
a velkou radostí, vážila si toho, že se po 
letech totality dožila svobodné společnosti 

a možnosti poslouchat vlastní křesťanskou 
stanici. Proto vám chci jejím jménem ještě 
jednou naposledy poděkovat za vše, co 
děláte. Také jsem za ni dnes odeslala malý 
příspěvek, jak si to sama přála.

Marie
V audioarchivu jsem si našla některé 

starší pořady, je to skvělá věc, za kterou 
jsem vám vděčná.

Martina 
Poslouchám vás denně a cením si úžasné 

práce, jakou odvádíte, ať už je to super 
muzika pro každého, nebo i velice kvalitní 
rozhovory a mluvené slovo. Pomáháte mi 
žít šťastný život.

Pavlína
Jsem moc rád, že stále máme možnost 

poslouchat Proglas.                           Žehná
P. Karel

Věřte mi, že mě váš e-mail se sdělením, 
že bude na maminku pamatováno při mši 
svaté a při modlitbě růžence, opravdu 
dojal. Neplakala jsem, ani když maminka 
zemřela, ani na jejím pohřbu, ale taková 

radostná nečekaná zpráva 
mi vehnala slzy do očí. 
Děkuji. Ať Vám Bůh žehná. 

S pozdravem
Věra

Děkuji za vaše vysílání. 
Doufám a vyprošuji vám 
mnoho věrných poslu-
chačů a hlavně štědrých 
sponzorů. Bůh vám žehnej!

Vaše vděčná a věrná  
posluchačka

Daniela



Areál Amulle
Olomoucká 7, 618 00 Brno
tel: 543 217 241, 511 118 800
radio@proglas.cz

Kontakty

www.proglas.cz

Dny otevřených dveří a pouť křesťanských médií
Zveme vás na pravidelná setkání spojená s prohlídkou Proglasu v úterý odpoledne 

nebo ve čtvrtek dopoledne na Olomouckou 7 v Brně. Každé úterý v 18 hodin pak 
na mši svatou do nové kaple Ducha Svatého v prostorách Proglasu.

Srdečně zveme na pouť ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2022 v sobotu 
28. května 2022. Poutní mše svatá se uskuteční v 11.00 v kostele Neposkvrněného 
Početí Panny Marie v Brně na Křenové 21a.                                              

                                                                          Všichni jste vítáni, těšíme se na VÁS! 

Vstup – bezbariérový s rampou

Recepce



Děkujeme
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Radio Proglas
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Kontakt do živého vysílání:
tel.: 543 217 242 I SMS: 775 132 132
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