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V loňském roce se stalo mnoho událostí. 
Jistě i spousta krásných, potěšujících. 
Nelze však opominout tu strašlivou, že 
se v Evropě válčí. Že zcela nesmyslně 
umírají lidé. Rozum velí volat: “Nechejte 
toho konečně!” 

Proglas o tom všem musí referovat. 
Přinášíme informace a fakta například 
proto,  abyste vy posluchači věděli, jak 
a za koho se společně modlit. 

V úžasu stojím před velkorysostí všech, 
kteří pomáháte. Ubytování, shánění práce 
pro ukrajinské maminky, výuka češtiny, 
závoz potravin a dalších potřeb přímo 
na Ukrajinu. Když připočteme vysokou 
inflaci a ceny energií, není divu, že 
jsou občané, firmy i neziskovky v těžké 
situaci. 
V Proglasu jsme snížili počet zaměst-
nanců, smlouváme výše faktur, objednali 
jsme profesionálky, které poradí, jak ještě 
lépe hospodařit. Oslovili jsme vás, pod-
porovatele, a vy jste skutečně byli štědří. 
Fiskální rok se podařilo uzavřít “jen” 
s 10% ztrátou, tedy 4,9 mil. Kč. Tento 
schodek překlenujeme půjčkami a dále 
snižujeme výdaje, jak to jen jde. V příloze 
Katolického týdeníku jsme vám napsali 
prosbu: „Sežeň dalšího podporovatele!“. 

P. Martin Holík 
holik@proglas.cz

Ohlédnutí za rokem 2022
 K pronájmu nabízíme 
velké Koncertní studio. 
Umíme uveřejňovat spon-
zorské vzkazy (5–7 vteřin 
před/po pořadu: Tento 
pořad podporuje Trn s.r.o.) 

Ještě je spravedlivé 
zmínit, co se odehrálo 
na začátku roku 2022: 
Značný počet pracov-
níků, pracovnic a stu-
dentů vyjádřilo nespoko-
jenost s vedením stanice. 

Nepočkali na změny a odešli. Ať se 
stalo, co se stalo, dnes je tu nová ge-
nerace šikovných lidí, nové typy pořadů, 
dostává se nám pod kůži synodální cho-
vání a jsme rádi, že se současný program 
líbí. V celé společnosti panuje velká 
únava, je vysoká nemocnost, rozpadají se 
přátelství, která měla přetrvat celý život, 
společníci firem se rozcházejí, umělecké 
soubory jsou rozhádané, mnohé nezisk-
ové organizace pláčou, že jim chybí moc 
peněz.

V roce 2023 se také konečně otevírá 
naplno možnost vysílat v levném kvalit-
ním pásmu DAB+, pro které jsou běžně 
k dostání rozhlasové přijímače. I v této 
fázi nedostatku se domníváme, že je 
pravý čas zřídit jeden další celodenní 
program, nejspíše pro pastorační účely, 
aby se lidé měli s kým modlit, zklidnit 
se atd. Uvidíme, zda se najdou sponzoři. 
Takový kanál je mnohonásobně levnější 
než současný program.

Jsme vám, milí čtenáři, moc vděční, 
že Proglas stále považujete za naše 
společné dílo a podle možností je pod-
porujete a užíváte. 
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Jan Hanák
sefredaktor@proglas.cz

Nové pořady – jak to jde? 
S podzimem minulého roku se ve 

vysílání Proglasu krom jiného objevilo 
několik nových pořadů a jsem rád, že si 
poměrně rychle našly své posluchače, 
jak ve vysílání, tak v podcastových 
aplikacích. 

Průvodce modlitbou podle staré 
ignaciánské tradice každou neděli 
podvečer připravuje řeholnice a te-
rapeutka Klára Maliňáková v tan-
demu se zvukařem Tomášem Hlávkou, 
jako zrcadlo, meditativní ohlédnutí za 
uplynulým dnem. Krom jiného i o této 
modlitební praxi, ale též například 
o pozici ženy v současné církvi vznikl 
s Klárou rozhovor v novém cyklu Za kos-
telem. Ten je též hodně poslouchaný. 
Jde o pětačtyřicetiminutová interview, 
která otevírají i kontroverznější témata. 
Ne vždy hosté tohoto pořadu zastávají 
postoje v souladu s katolickou věroukou 
či mravoukou. Proglas je žurnalistické 
médium, nikoliv kazatelna, přičemž role 
tazatele v tomto pořadu spočívá v korekt-
ním profesním žurnalistickém přístupu, 
ať už je host z jakékoli strany 
názorového spektra, ať už 
s ním osobně souhlasím, 
či nikoliv. Jemný, něžný 
měsíčník poezie a vůbec vy-
soké literatury Pěna dní 
připravuje s vhledem sobě 
vlastním Jan Novotný. Jeho 
nezaměnitelná autorská po-
loha vykresluje tlumené klidné 
tóny tvorby Proglasu zname-
nitým způsobem. V Barvínku 
se již pravidelně objevuje 
dětský klub Sluchátko 
pod vedením přední české 

dokumentaristky a pedagožky Andrey 
Hanáčkové a formálně i obsahově čeří 
stojaté vody. Díky za to. Jak svět vidí 
děti? A jak ho vidí nejmladší dospělí? 
Pořad  GenZ týden co týden přináší 
témata těch nejmladších dospělých, kteří 
jsou zároveň rozhlasovými tvůrci, s jejich 
křehkostí a vnímavostí. Zároveň se již pro 
tento rok chystá i několik solitérních stu-
dentských dokumentů tvořených přímo 
pro Proglas v dramaturgii přední česko-
dánské dokumentaristky Brit Jensen. 
Úkolem pro Radioreport v tomto roce je 
vycizelovat z něj řadu reportážní tvorby 
par excellence. 

Mohl bych psát ještě mnoho, ale 
raději se setkejme přímo ve vysílání či 
v podcastu, kde jsme jako rozhlasáci 
více doma. Jsme vám vděční za přízeň 
a třeba i za konstruktivní dialog, pokud 
něco z vysílání oceňujete nebo naopak 
kritizujete. V pořadu Rudl se nad tím 
s produkčním týmem scházíme každé 
pondělí. 

Děkujeme!  
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Podcasty

Váš chytrý telefon už nyní obsahuje 
aplikaci Google Podcasty (Android) 
nebo Apple Pocasty (iOS). Stačí do 
vyhledávače zadat Radio Proglas. Proč 
ale vůbec podcasty poslouchat?

1. Kdykoli a kdekoli
Nejprve se usaďte doma, nebo v práci 

(šéfovi ani muk). Zkrátka někde na 
Wi-Fi. Otevřete si aplikaci a jednotlivé 
pořady stáhněte a přidejte do fronty 
přehrávání. Pak můžete vyrazit kamkoli 
do světa a my vás budeme doprovázet 
i bez internetu.

2. Je to praktické
Především poslech podcastů v autě je 

mnohem praktičtější, než poslech audio-
archivu. Po skončení epizody automa-
ticky začíná další a není třeba na nic 
klikat, a tím pádem ohrožovat sebe 
i ostatní. 

3. Nic vám neunikne
I z důvodu uspěchanosti a „rozlítanosti“ 

naší doby není jednoduché zachytit vše, 

Pořady Radia Proglas vždy s se-
bou – kdykoli a kdekoli. 
Díky podcastovým aplikacím.

co byste chtěli slyšet přímo v živém 
vysílání. Třeba Myšlenka na den: Před 
šestou ráno ještě spíte, před polednem 
je porada v práci a před šestou večer 
přebalujete dvojčata. Aplikace vám 
novou epizodu připomene a poslechnete 
si ji, až budete mít čas. 

4. Nejen živé vysílání
Nejposlouchanějšími podcasty z naší 

dílny jsou Myšlenka na den, deník Na stole 
je téma a týdeník Za kostelem. V nabídce 
Radia Proglas najdete také pořady GenZ, 
Za 5 pět, Radioreport a Knihovničku.

Hledáme cesty, jak vám touto cestou 
nabídnout i hudební pořady.

Petr Najman
najman@proglas.cz

slovo.proglas.cz/podcasty
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Pěna dní

Za vrcholný stupeň nejniternější lid-
ské komunikace pokládám mnohé básně 
– verše, jejichž podstata je ozvěnou 
nesena z hlubin bezedných, obdobně 
jako slova starozákonního žalmisty.

Poezie může ukrývat velké téma 
na nepatrném poli, jedno čtyřverší je 
svým sdělením schopno předčít sáhod-
louhý prozaický text. Živil jsem v sobě 
přesvědčení, že nejryzejší způsob, 
jakým lze poezii přijímat, je její tichá 
četba, tedy jakési důvěrně-vzdálené 
společenství autora a čtenáře; jako čtenář 
si totiž sám určuji časový horizont, 
který k zachycení básnických metafor 
potřebuji, dopřávám si zastavení či opa-
kovaný návrat k verši, který hned ne-
rozkryji, tak jako se vracím k určitému 
řádku v dopise, na nějž jsem dlouho 
čekal. Ano, jako osamocený čtenář 
básně dokonce nabývám pocitu, že ji její 
autor adresoval přímo mně. 

Právě rozhlas však disponuje výteč-
nými možnostmi, jak poezii citlivě 
tlumočit posluchači. Verše jsou vyslove-
ny, mikrofonem zachyceny a následně 
zaznamenány, posléze pak přicházejí 
k naslouchajícímu – tento proces může 
ve srovnání s již zmíněnou tichou četbou 
vzbudit nemenší míru citově důvěrného 
prožitku. Dokonce zde vnímám nový 
rozměr: verše ožívají, nyní a zde, hlasem 
člověka – jen hlas nesoucí sdělení; 
posluchač stále zůstává v samotě svého 
pokoje, Někým je mu ale zvěstováno 
poselství Někoho.

Poezii nacházím nejen u básnických 
textů. V dětství mi učaroval svět ven-
kova, takového, který už dávno není, 
a přece kdesi v nás zůstává jeho odraz. 
Silné pouto mě váže ke koním, snad pro 
jejich zvláštní tajemství: snoubí se v nich 
totiž ušlechtilost a vznešenost se značnou 
mírou vnitřní plachosti a křehkosti. 
V tom se jim možná občas podobáme…

David Herbert Lawrence

BÍLÝ KŮŇ

Mládenec kráčí k bílému koni,
aby mu nasadil ohlávku.
Kůň na něho v tichosti hledí.
Jsou tak tiší, jsou v jiném světě.

(přeložil Pavel Šrut)

Od listopadu 2022 uvádíme každou 
první neděli v měsíci nový slovesný 
cyklus Pěna dní, který představuje 
soudobou i klasickou poezii.

Jan Novotný
novotny@proglas.cz

Jan Novotný a koník Punťa
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Studio Olomouc
sice patří mezi regionální studia 

Proglasu, ale doba pandemická nás 
naučila rychle a efektivně pracovat 
s pomocí techniky – natáčet rozhovor 
prostřednictvím videohovoru je pro 
nás dnes už zcela běžné. A má to jasné 
výhody – o co méně fyzicky cestu-
jeme, o to více premiér vám můžeme 
předložit. Svým způsobem se tak stírá 
teritoriální vymezení našich studií 
– hosta si můžeme vybrat z druhého 
konce republiky nebo třeba z opačné 
polokoule. Redaktoři často také pracují 
z města, kde bydlí. 

Tvář pořadům cyklu Radioreport dá-
vají spolu se mnou Magdaléna Kubatková 
a Gabriela Žilinská, z Vysočiny jako 
redaktor nejčastěji do cyklu Na stole je 
téma přispívá farář ČCE Daniel Ženatý, 
z Opavska nabízí inspirativní osobnosti 
ředitel festivalu Slunovrat Vašek Müller. 
Technicky pořady jistí zvukový mistr 
Jarda Topinka. 

Jednou měsíčně z našeho studia 
vysílají děti pro děti – dětský rozhlasový 
kroužek Sluchátko vede vysokoškolská 
pedagožka a dokumentaristka Andrea 
Hanáčková. Sluchátko v Barvínku je 
magazín plný energie – tu, spolu s radostí 
ze života a odvahou do všedních dní, 
vám ze srdce přejeme a těšíme se na 
slyšenou!

Radka Rozkovcová
olomouc@proglas.cz

Kontakty
• facebook.com/proglasolomouc  
• Blažejské nám. 4, 779 00 Olomouc

Studia Proglasu v regionech
Studio Ostrava

má za sebou další úspěšné období. Ve 
vysílání Proglasu můžete pravidelně 
poslouchat nejen večerní pořady 
z regionu, ale nově i v dopoledních 
hodinách pořady z cyklu Na stole je 
téma. Každou 3. neděli v měsíci (kromě 
července a srpna) živé vysílání Modlitby 
rodin. Každé pondělí se můžete nejen 
s námi, ale také s pracovníky Telepace 
a Televize Noe pomodlit v pravé 
poledne Anděl Páně. V postní době 
živě vysíláme pobožnosti Křížových 
cest. V Pozvánkách během týdne vás 
upozorňujeme na zajímavé regionální 
akce a v neposlední řadě se staly 
důležitou součástí naší práce příspěvky 
pro zpravodajskou redakci. 

Studio Ostrava se do vysílání Proglasu 
zapojuje již 26. rokem, a tak spolu 
s vámi, posluchači, nejen děkujeme za 
uplynulé roky činnosti, ale společně 
prosíme našeho Pána také o požehnání 
do dalších let.

Antonín Žolnerčík
ostrava@proglas.cz

Kontakty
• telefon: 511 118 887 
• Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava 1

Studio Praha 
má dlouhou historii. První pořady 

začala skupina dobrovolníků natáčet 
nedlouho po vzniku naší rozhlasové sta-
nice, v tehdejším dominikánském studiu 
Veritas. Naše studio požehnal v listopadu 
roku 1996 biskup Jaroslav Škarvada. Od 
samého počátku sídlíme v budově, kde 
se nachází pražská Katolická teologická 
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fakulta a seminář. Dnes připravujeme 
pořady především do rubrik Radioreport, 
Na stole je téma a Oktáva. Pokrýváme 
dění z hlediska pozvánek a zpravodajství 
v pražské, litoměřické, českobudějovické 
a plzeňské diecézi. Jako redaktoři zde 
spolu se mnou působí Jana Rambousková 
a Mikuláš Vochozka. 

Často se také stává, že host přijde 
k nám do studia a natáčí s ním na dálku 
kolega z hlavní brněnské redakce, nebo 
z našeho jiného studia. To vše dnes tech-
nika umožňuje. 

Je pro nás důležitý kontakt s vámi, 
našimi posluchači. Níže najdete, jak se 
s námi můžete spojit. Děkujeme předem 
za vaše ohlasy, tipy nebo pozvánky. 

Pavel Smolek
praha@proglas.cz

Kontakty
• telefon: 220 181 319, 511 118 883
• Thákurova 3, 160 00 Praha 6

    
Studio Hradec Králové

Mám radost, mimo jiné, z nového 
cyklu s názvem Roztroušená inspirace, 
v němž se snažím mapovat jednot-
livé strhující životní příběhy klientů 
Domova sv. Josefa v Žirči. Ten se jako 
jediný u nás v republice specializuje na 
léčbu roztroušené sklerózy. Jeho klienti 
na vozíčcích jsou neuvěřitelně stateční 
a optimističtí a při rozhovorech s nimi 
si uvědomíte, jak jsou naše problémy 
proti těm jejich nicotné. V cyklu budeme 
pokračovat i v roce 2023. 

Pozvánky z regionu pro vás připravuje 
kolegyně Markéta Pudilová.

Na závěr vybírám citát ze svého 
rozhovoru s Miloněm Čepelkou ze září 
roku 2022:

„Ohlédnu-li se do dějin, mnohokrát 
už to vypadalo, že konec světa je jaksi 
za rohem. Domnívám se, že zatím se 
z toho lidstvo vždycky nějakým způ-
sobem vyhrabalo. A já věřím, že ne-
bylo Božím záměrem, aby tento svět 
pominul, ale naopak, aby se něja-
kým způsobem zvednul k nadčaso-
vému a nadosobnímu smyslu existen-
ce. Přál bych si, aby lidi přišli k ro-
zumu, což se, bohužel, neděje. Mám 
naopak pocit, že rozum stále ztrá-
címe. Tím ale neříkám, že rozum je 
všechno. City jsou důležité, ale vel-
mi často nás zavádějí. V reakci na to, 
co se děje, je stále mnoho zcela ne-
uspořádaných citů a chybí znalost 
dějin, okolností, souvislostí. Hlavně 
souvislosti nám unikají. Jsme se vším 
velmi rychle hotovi, hned máme ná-
zor a hned ho také prosazujeme. Ne! 
Pravda je jistě jen jedna a jsou i díl-
čí pravdy, cesta k nim je však obtížná, 
dlouhá a měla by být konána v poko-
ře. Ale hlavně – Pravda je někde nad 
námi.“

A právě pokorné a trpělivé hledání 
Pravdy přeji sobě i vám. 

Martin Weisbauer
hradec.kralove@proglas.cz

Kontakty
• telefon: 739 038 720, 495 063 423
• Velké nám. 32/40, 500 03 Hradec 

Králové

proglas.cz/kontakty-a-info/regionalni-studia
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Jan Špilar – kadeřnictví, kostel a divadlo

O jeho kadeřnictví lze s nadsázkou 
říct, že jde o nejoblíbenější brněnskou 
zpovědnici. Spojuje v sobě kadeřnic-
kého génia, mnicha, mima, aktivistu, 
otce, dědu, roztančenou oficínu a klid-
ný pohled. Jako mladík se zaslou-
žil o jednoho z Oscarů pro Formano-
va Amadea. Byl pozván do Hollywoo-
du, místo toho mu bylo souzeno Brno 
a sláva v kadeřnické Paříži. Co říká 
dnes jako osmapadesátiletý muž?

Chci dosáhnout harmonie bytí.

Každé pondělí se přihlašuješ do vysílá-
ní Proglasu s Modlitbou z oficíny. To 
bylo tak, že sis řekl, že Proglasu pomů-
žeš, když je třeba, anebo je v tom něja-
ká tvá třeba i osobní vize?

Vize, no jasně.

Jaká?
Já mnohdy něco udělám a nevím, jaký 

to bude mít ještě jiný dopad. Takže přišla 
tvá nabídka, možnost, tak jsme se domlu-
vili, chystal jsem se na to celé léto, pak 
samozřejmě trošku s nervozitou jsem za-
čal a teď už jsem klidnější, už si to i vy-
chutnávám, tak jako vyhledávám ty polo-
hy, je to lepší. Ale vzpomněl jsem si, že 

když jsem v roce 2011 svému zeti Janu 
Říčnému zadával architektonickou podo-
bu tohoto prostoru, této současné mé ofi-
cíny, když jsem mu zadával indicie, co 
tam chci mít, tak to bylo, že chci kadeř-
nictví, kostel a divadlo. A první návrh tak 
skutečně vypadal, jenom to nešlo realizo-
vat, protože by se kvůli tomu musela zbo-
řit půlka domu, a na to jsme neměli ani 
peníze. Takže se návrh předělal do sou-
časné podoby. Ale ten kostel tam chyběl 
a já jsem tím strašně trpěl, protože jsem 
si říkal: Já jsem chtěl kostel, nějakou kap-
li nebo nějaké místo meditační nebo as-
poň roh nějaký nebo něco. A nic tam ne-
bylo. A teď najednou přijde Jan Hanák do 
Proglasu a snaží se v tom díle udělat něco 
nového a nabídne mi, abych tam měl kos-
tel. No tak... já jsem z toho úplně hotovej. 
To, že to pomáhá Proglasu, to si úplně ne-
uvědomuju, protože když něco dělám, co 
druzí lidi vnímají jako pomoc, tak já vní-
mám, že se to má normálně dělat. Ale to-
hleto je významné pro mě, protože jsem 
někde něco plácnul, před nějakými deseti 
lety a ono se to takto naplnilo. A vlastně 
je to ještě lepší, protože ani nemusím vy-
táhnout paty a navíc mě nikdo nevidí, jak 
tam šaškuju, jak se u toho kroutím, prostě 
co tam dělám, když to dělám. No stojí to 
za to. Přijďte se podívat.

To je dobrá synchronicita. Tak pokud 
by si to někdo chtěl ověřit, může přijít 
osobně a zažít tě při Modlitbě z oficíny 
i vizuálně, nebo lépe snad být součás-
tí této bohoslužby. Každé pondělí před 
šestou večerní v oficíně Jana Špilara na 
Údolní ulici č. 6 v Brně. Díky.

Za rozhovor děkuje 
Jan Hanák
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Zpravodajství
Vás tu ale je! 
…slýcháme často od lidí procházejí-

cích kolem zpravodajské redakce. Zpra-
vodajství na Proglasu totiž jsou nejen re-
lace. Pro moderátory chystáme zprávič-
ky do proudového vysílání během celého 
dne, domlouváme a připravujeme pod-
klady pro živé rozhovory, to nejzajíma-
vější pak publikujeme na webu a sociál-
ních sítích. 

Ve všední dny se na vysílání podílejí 
většinou tři lidé. První přichází na 7. ráno 
a krátce po 8. seznamuje posluchače s té-
maty, kterým se zpravodajství ten den 
bude věnovat, následně zpracovává aktu-
ality jak pro zprávy, tak proudové vysí-
lání až do 13. hodiny. V 9 hodin nastu-
puje příslužba, to je často nováček, který 
získává dovednosti, nebo naopak někdo 
ostřílený, který je k ruce méně zkušené 
ranní službě. Není ve vysílání tolik sly-
šet. Věnuje se zejména příspěvkům pro 
moderátory, sleduje generální audien-

ci papeže Františka a různé tiskové kon-
ference, z nichž to nejdůležitější přináší 
veřejnosti. Koordinuje také pozvánkový 
blok, do kterého přispívají kolegové z re-
gionů, a připravuje podklady pro násle-
dující den. Třetí služba nastupuje kolem 
poledne a chystá relaci v 15 a rozšířenou 
v 17 hodin, kde se odráží i vývoj toho, 
o čem jsme referovali během dne. 

Informace pro zpravodajství aktivně 
hledáme také na cizojazyčných webech 
a v agenturách. Mnohé ověřujeme a tele-
fonicky získáváme podrobnosti. Pokud to 
personální a finanční situace dovolí, sna-
žíme se i o reportování z místa. 

Máme několik zásad; zpráva, pokud 
u ní nedojde k posunu či rozšíření, zazní 
během 24 hodin max. třikrát. Opaková-
ní sice je „matka moudrosti“, ale „čeho je 
moc, toho je příliš.“ A z článků na webu 
upřednostňujeme ty, které s velkou prav-
děpodobností nenajdete ani na webu čes-
ké redakce Vatican News nebo Cirkev.cz.

Jaroslava Otradovcová
otradovcova@proglas.cz

Zpravodajská redakce



Písně uklidňující i burcující
Publicista a hudebník Jiří Plocek ve své 

knize Píseň jako symbol tvrdí, že každou 
píseň můžeme vnímat jako symbol. Kaž-
dá píseň má nějakou roli, ostatně zná-
me písně duchovní, politické, milostné… 
a různé jiné. 

A písně různých rolí a různého cha-
rakteru vám nabízíme v našem vysílá-
ní. Když si Proglas pustíte, uslyšíte pís-
ně (od lidových po rockové), které máte 
rádi, i ty, které ještě neznáte, ale mohly 
by se vám zalíbit. Některé mají za úkol 
potěšit, jiné možná trochu vyprovokovat 
nebo třeba přinutit k hloubání. 

Je samozřejmé, že v době vánoční hra-
jeme koledy a další písně s vánoční te-
matikou, zatímco na Velký pátek vybí-

ráme písně o kříži a utrpení. V den pa-
mátky Jana Palacha se ve vysílání kaž-
doročně objevují písně o tomto hrdinovi, 
17. listopadu vzpomínáme na Karla Kry-
la, Martu Kubišovou nebo Jaroslava Hut-
ku, v srpnu v písních protestujeme proti 
sovětské okupaci. 

Nejúspěšnější písně v naší hitparádě 
v době covidu reagovaly právě na tuto 
pandemii. A mezi 25 nejčastěji vysílaný-
mi písněmi na Proglasu v loňském roce 
se jich hned pět týkalo ruského útoku na 
Ukrajinu. Je pochopitelné, že na závaž-
né události umělci reagují písněmi. Tako-
vými, které potěší, i těmi, které kladou 
otázky. Obojí do našeho vysílání patří. 

Soaré
To je název nového pořadu, který pro 

vás v roce 2023 bude pravidelně připra-
vovat redakce klasické a duchovní hudby. 
Každou čtvrtou neděli v měsíci ve 21.15 
se můžete těšit na poutavý hodinový pro-
gram s průvodním slovem. V tento svá-
teční den bude tradiční večerní koncert 
o něco kratší a plynule naváže na Soaré.  

O čem pořad bude? O hudební histo-
rii, o významných skladatelích a o zají-

mavostech jednotlivých slohových ob-
dobí. Zaměří se i na slavná díla z oblasti 
symfonické, koncertantní a komorní tvor-
by, na osobitou hudební řeč autorů, na in-
terprety nebo na srovnání různých na-
hrávek. První pořad Soaré uslyšíte v ne-
děli 26. února. Jeho námětem bude hud-
ba na dvoře pruského panovníka Fried-
richa II. Velikého, který se do dějin za-
psal jako milovník umění a výborný flét-
nista. V osmnáctém století ve své králov-
ské kapele zaměstnával přední hudební-
ky té doby, včetně Františka a Jiřího An-
tonína Bendy, Carla Philippa Emanuela 
Bacha nebo Johanna Joachima Quantze. 
Historické okénko doplní ukázky z tvor-
by těchto skladatelů. 

Přeji vám všem v roce 2023 radostná 
setkání s hudbou při poslechu Proglasu!

Milan Tesař
tesar@proglas.cz

Kateřina Graffová
graffova@proglas.cz
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Slyš.to
Milí současní i budoucí příznivci na-

šeho audionakladatelství Slyš.to. Ačkoli 
loňské dění příliš nepřálo rozšíření pod-
niku, jehož výnos podporuje vysílání Ra-
dia Proglas, pár vlastních i převzatých 
novinek jsme nabídli. 

Od ledna jste si mohli skrze Slyš.to po-
řídit Zpěvník k žádaným CD Bylinky, Ná-
řadí a Vánoce  z dílny Josefa Fojty a Ema-
nuela Míška. Koncem letních prázdnin 
jsme uvedli do prodeje vzdělávací cyk-
lus, který jste mohli znát z vysí-
lání Proglasu – 

Úvod do eschatolo-
gie s teologem prof. Vojtěchem Novot-
ným a redaktorkou Janou Beránkovou. 
Před začátkem adventu k nám doputo-
vala z výroby novinka dua Fojta a Mí-
šek, Rok se strýčkem Emu. Ten s oslem 
Jáchymem pravidelně promlouvá k ma-
lým i větším divákům televize Noe. Pár 
dnů před Vánocemi se objevilo v e-shopu 
Slyš.to sedm staronových titulů naklada-
telství Paulínky. Stín Otce od Jana Dob-

raczyńského, Úmluva od Zofie Kossako-
vé a S Bohem v Rusku od Waltra Josepha 
Ciszka zaznamenaly před časem poslu-
chačský ohlas v našem Čtení na pokra-
čování. Koncem roku Proglas zařadil ve 
stejném cyklu knihu Sophie de Mullen-
heimové Podepsána Charlotte, nahráv-
ku také  můžete koupit na portálu Slyš.to. 
V novém roce jste možná ve Večerní po-
hádce slyšeli Setkání s pastýři od Marie 
Grace Datenové. 

Na Slyš.to je rovněž k mání, stejně jako 
další audiokniha z téhož cyklu – Popou-
po aneb Podivuhodná pouť pouští od Zu-
zany Holasové. Můj růžový život s Bohem 
a rakovinou od Corinny Kohröde-Warn-
kenové je poslední z loňských počinů. 
Doufáme, že některý udělal radost vám 
nebo těm, které jste obdarovali. 

Těšíme se, že rok 2023 bude bohatý 
na dobré novinky v každém směru a že 
k tomu Proglas a Slyš.to svým dílem při-
spějí.

Jiří Vitouch
info@slys.to
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Jak jsme si vedli v roce 2022
Jak jsme si v roce 2022 vedli z hlediska 

příjmů? Na darech jsme obdrželi celkem 
31,7 milionu Kč. Jak uvidíte dál, dary 
jsou naprosto zásadní a stěžejní součás-
tí financování Proglasu. 

Na projekt Hudební rozhovory jsme 
získali dotace z Ministerstva kultury 
a Jihomoravského kraje v celkové výši 
322 tisíc Kč, a dále dotaci na Noc kos-
telů ve výši 39 tisíc Kč. Naší samostat-
nou činností (pronájmy studií, vysílačů, 
rozesílání zásilek pro evropskou hitpará-
du WMCE) jsme vydělali 527 tisíc Kč. 
Oproti minulým rokům jsme nedosta-
li žádný příspěvek od České biskupské 
konference. Celkem tedy za rok 2022 či-
nily příjmy 32,6 milionu Kč.

Na straně výdajů jsme se snažili co nej-
víc šetřit, ale i tak vzhledem ke zvýšení 
cen energií i dalších vstupů jsme měli vý-
daje 39,1 milionu Kč (oproti roku 2021 

Srovnání výdajů v letech 2019–2022

Dominik Laudát
ekonom@proglas.cz

snížení o 6,9 milionu, ale v tom roce byly 
investice v souvislosti s budováním  no-
vých prostor na Olomoucké 7. Rok 2022 
jsme tedy skončili se ztrátou 4,9 milionu.

Jaký je výhled do roku 2023? Vzhle-
dem k dalšímu nárustu cen musíme za 
prvé dále šetřit a za druhé se snažit zís-
kávat další prostředky. Jednak zvyšová-
ním počtu přispěvatelů, jednak dalšími 
způsoby. Velkou nadějí pro nás je anga-
žování dvou nových fundraiserek, které 
nám budou novými nápady radit s další-
mi možnostmi získávání příjmů. 

Radio Proglas svým financováním fun-
guje jako typická nezisková organizace. 

Na závěr opět poprosím o vaši neutu-
chající podporu – doba je opravdu těžká, 
ale věřím, že Radio Proglas bude nadále 
užitečně sloužit.
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Líbí se vám vysílání Proglasu?

4200043003/5500
Raiffeisenbank a.s.

Sabina Hauserová
shauserova@proglas.cz

Rudl
Každé pondělí v 17.10 najdete pořad 
Rudl. Co vás pod tímto tajemným ná-
zvem čeká? Šéfredaktor Jan Hanák 
a produkční tým Proglasu listují vašimi 
dopisy, vítají nové členy Klubu přátel, 
dávají nahlédnout do zákulisí Proglasu.

Připomínky, pochvaly či vzkazy posí-
lejte na rudl@proglas.cz. Pojďme spo-
lečně tvořit pořad Rudl. Na slyšenou! 

QR kód pro platbu 
mobilem na č.ú.:

Podpořte své rádio!

13

proglas.cz/podpora

Abychom mohli lépe plánovat naše vý-
daje, preferujeme pravidelné příspěvky. 
Dary na Nadační fond Radia Proglas je 
možné si odečíst od základu daně, potvr-
zení vám zašleme v únoru 2024.

Děkujeme, že na nás v této nelehké 
době myslíte!

Více informací najdete na:

Slovesné pořady, přenosy mší svatých, 
modlitby, zpravodajství i hudba, kterou 
jinde neuslyšíte – to a mnohem více tvo-
ří vysílání Radia Proglas, které je zcela 
závislé na vašich darech. Jak nás může-
te podpořit?
Dárcovskou SMS
Nově můžete přispět i částkou 190 korun.

Darujme.cz 
Přes portál Darujme.cz – stačí najít Ra-
dio Proglas.

Poštovní poukázkou
Složenkou typu A – můžete použít vlože-
nou poukázku v magazínu Vlnění.

PŘEVODEM 
Úhradou částky na účet Nadačního fondu 
Radia Proglas: 

DMS PROGLAS 30
DMS PROGLAS 60
DMS PROGLAS 90
DMS PROGLAS 190

na telefonní číslo

Podpořte nezávislé, neziskové rádio dárcovskou SMS

Více na
 www.darcovskasms.cz

Cena DMS 30/60/90/190 Kč
87 777

JEDNORÁZOVĚ TRVALE

DMS TRV PROGLAS 30
DMS TRV PROGLAS 60
DMS TRV PROGLAS 90
DMS TRV PROGLAS 190

Bezplatné zrušení SMS ve tvaru STOP PROGLAS

Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.



Z dopisů posluchačů
Z dopisů posluchačů
(redakčně upraveno)

Milí přátelé v Proglasu, věřte, že naše 
křesťanské rádio je v mých denních mod-
litbách (již od r. 1998) a mám velkou radost 
z toho, jak prosperuje. Díky Pánu Bohu 
a vám všem. Kéž vám (i nám) Bůh žehná 
i v dalším roce.

Marie 
Vážení a milí Proglasáci, nový koncept 

programu Proglasu mně velmi vyhovuje – 
jinými slovy poslouchám vás denně. Jste 
opravdu moji průvodci životem. Jednotlivé 
tituly teď nevysypu z rukávu, ale když mi 
pořad “sedne” pošlu penízky. Věřím, že je 
nás mnohem víc. Děkuju.

Jana 
Za všechno, co vytváříte, za všechny 

pořady, zkrátka za celé vysílání vaší stan-
ice, které mě provází po většinu dní, moc 
děkuji. Je mým společníkem a kamarádem 
od rána do večera, ať jsem v kuchyni, na 
zahrádce, či v autě. Také jsem moc ráda, 
že vaše řady obohatil svými znalostmi 
a zkušenostmi P. Jan Hanák. V modlitbě 
vzpomínám na vás všechny.

Marie 
Dobrý den, dnes vám píšu za vaši věrnou 

posluchačku, která si život bez Radia 

Proglas “na uchu” nedovedla představit. 
Jde o mou maminku paní Marii z Holešova, 
která nám odešla tam nahoru “do nebíčka”. 
Moc vám děkuji, že jste jí dělali takového 
skvělého společníka životem. 

Přeji krásný den a ještě jednou moc 
děkuji.

Alena
Myslím, že skladba pořadů už je docela 

pestrá. Mně se líbí, co vysíláte. Hodně 
jste omládli. Rádi posloucháme zajímavé 
rozhovory, zamyšlení i hudební pořady. 
Odpolední siesta i poslech vážné hudby 
třeba i v noci. Čtení na pokračování, 
přenosy mše svaté, teď v neděli večer byla 
moc příjemná meditace. Zprávy z Vatikánu. 
Vaše rádio je alespoň pro mě oddych od 
všedních starostí i posílení naděje. 

Jana 
Vážení přátelé, chci vám velmi poděkovat 

za vaše vysílání, které je pro mě velkou 
vzpruhou, ale také tišící oázou, která je lepší 
než všechna možná sedativa a psychofar-
maka. Jenom prosím co nejméně politiky, 
ta se k náboženství nehodí a v minulosti 
nedělala církvi dobré jméno mezi lidmi. 

Pavel 
Mockrát děkuji za to, co děláte, aktuálně 

jste jediné rádio, na kterém se v poslouchání 
všichni shodneme a máme vybrané oblíbené 
pořady. 

Eva 
Díky za vaše pořady a za vaši prospěšnou 

činnost. Jsme vděčni Bohu, zvláště po 
dlouhých letech nesvobody, že máme dnes 
možnost poslouchat křesťanskou stanici. 
Přejeme vám i nám, aby tomu tak bylo 
i nadále.  

Leo a Marie
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Kontakty

www.proglas.cz

Jak autem?
Do navigace zadáte: Neklanova, Brno. 

Na vrátnici u závory řeknete: Jedu do 
Proglasu, a dáte se ostře doleva po 
kostkách a kolejích asi 100 metrů. Před 
vámi vpravo uvidíte velkou budovu se 
střechou tvaru zubů pily, ve které se na-
chází Proglas. V zadní části je parkoviště 
Proglasu. Na různých místech jsou 
směrovky, určitě nás najdete.

Všichni jste vítáni, těšíme se na vás!

Najdete nás v areálu Amulle na kři-
žovatce ulic Olomoucká a Životského. 
MHD od Hl. nádraží v Brně:
       - tramvaj č. 8, 9 a 10
       - autobus č. 44, 47, 49, 76, 77, 84
       - trolejbus č. 31, 33

Tramvají pojedete směrem na Líšeň, 
Juliánov a Stránskou skálu.
Výstupní stanice je Životského.

Jak dál za vrátnicí?
Po 50 m zahnete doprava a ve směru 

kolejí jdete rovně asi 100 m, přijdete na 
větší dlážděné prostranství, kde se vydáte 
vlevo k velkému vstupu a již budete 
v objektu nového rádia. Ve vestibulu, 
s rampou pro vozíčkáře, půjdete podle 
směrovek k zadnímu žlutému výtahu 1A. 
Vyjedete do 3. podlaží a jste v rádiu.

tel: 543 217 241, 511 118 800
radio@proglas.cz

Adresa
Radio Proglas
Areál Amulle
Olomoucká 7, 618 00 Brno
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Křížovka
Jak pozorně posloucháte Proglas? Ověřte si své znalosti☺

1. Nedělní večerní pořad sestry Kláry Maliňákové
2. Nejposlouchanější podcast Proglasu
3. Rubrika o hudbě vysílaná 2x denně 
4. Pondělní pořad, ve kterém mj. odpovídáme na     
 vaše dotazy
5. Básnický měsíčník Jana Novotného
6. Pořad se studentskými dokumenty a debaty   
 s autory

7. Pořad Rádia 7 s psychologem Markem Macá-  
  kem
8. Od pondělí do pátku vysíláme vždy v 9.00
9. Týdeník s podtitulem „Žádné téma není tabu“,  
  který připravuje Jan Hanák

10. Čtvrteční hudební pořad o prolínání žánrů
11. Týdeník pro děti
12. Audionakladatelství Proglasu

V tajence najdete název úspěšné kampaně, díky 
které jsme mohli vybudovat nové rádio. Děkujeme 
za podporu, jste spolutvůrci!

 Tajenka: Rybuneutopíš

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
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12.
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