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Co nás čeká po dovolených?
Milí čtenáři, blíží se čas prázdnin 

a dovolených. Někteří se vypravíte na 
chalupu, kluci a děvčata na tábor. Možná 
budou letos dovolené skromnější, pro-
tože nevíme přesně, jak na nás dopadnou 
zvyšující se ceny energií a inflace. 

I pracovníci a pracovnice Proglasu 
potřebují odpočívat, program proto bude 
odlehčený. Tak či tak, Proglas bude 
samozřejmě i nadále vysílat 24 hodin 
denně. 

Na léto připravujeme pořady, kte-
rým se nedostalo zasloužených opako-
vání. Po Kláře Beránkové, jíž nastávají 
babičkovské a seniorské úkoly, a které 
velmi děkujeme za mnohaletou a obě-
tavou práci, budou duchovní a vážnou 
hudbu vybírat Štěpán Graffe a jeho 
švagrová Kateřina Graffová (více na 
str. 7). Folklorní pořady a hudbu chystá 

dlouholetá spolupracovnice Proglasu 
Helena Bretfeldová.

Od června můžete slyšet novou mode-
rátorku Alenu Šedivou, přičemž starší 
hlasy z vln Proglasu nezmizí, pro-
tože stále zaznívají ve stovkách pořadů 
a v Myšlenkách na den či Pohádkách. 

Proglas je místem důvěry, profesiona-
lity a proporčnosti. V čím dál kompli-
kovanějším světě chce být místem, na 
které se dá spolehnout. A to i v případě 
vnitřních starostí a neklidů, jaké vidíme 
i v mnoha tvůrčích kolektivech. 

Držme palce moderátorům, zacvičo-
vání je mnohaměsíční proces; děkujeme 
za trpělivost s případnými nedostatky. 
Držme palce zpravodajcům, takoví 
vyrůstají někdy i roky. 

Co připravujeme na čas po prázdni-
nách, se dočtete v rozhovorech s  no-

vým výkonným ředitelem 
ing. Martinem Tollnerem 
a zejména  s novým šéfre-
daktorem Proglasu P. Janem 
Hanákem, který odpovídá 
i na otázky kam rádio smě-
řuje nebo na čem s redaktory 
pracují.

Máme radost z tvorby, 
a těšíme se ze spolupráce 
s vámi posluchači. Přejeme 
krásné letní dny vám i vašim 
rodinám.

Martin Holík, 
jednatel společnosti 

a  redaktor náboženské redakce
holik@proglas.cz

Na titulní straně: P. Jan Hanák a P. Juraj Spuchľák na Pouti křesťanských médií 28. května 2022. 

P. Martin Holík



 Za rozhovor děkuje Jaroslava Otradovcová
otradovcova@proglas.cz

Kudy vedla vaše cesta do Proglasu? 
Měl jsem namířeno úplně jinam. Pak 

jsem objevil na webu Proglasu inzerát, 
že se hledá zástupce ředitele. Poslal jsem 
svůj životopis a prošel přijímacím poho-
vorem. Od začátku února jsem nastou-
pil hned jako nový výkonný ředitel. Jsem 
vystudovaný inženýr ekonomie se zamě-
řením na podnikání a management. 

Co si na Proglasu ceníte? A co nejra-
ději posloucháte?

Především si na něm cením jeho sta-
tusu křesťanského média, jeho jedineč-
nosti. Originalita spočívá i ve spojení 
s posluchači, kteří službu rádia přijímají 
a rádio podporují. Také nelze opomenout 
hudební vysílání Proglasu, které dlouhá 
léta kultivuje Milan Tesař k napro-
sté výjimečnosti. Ve chvílích oddechu 
si rádio rád pustím, díky pestrému pro-
gramu tam vždy najdu, co potěší.

Není tajemstvím, že se Proglas po per-
sonální i obsahové stránce proměňuje. 
V jakém stavu se z vašeho pohledu ředi-
tele nyní nachází? 

V dané chvíli v Proglasu dochází 
k poměrně velké obměně zaměstnanců 

Rozhovor s Martinem Tollnerem
a zároveň k žádoucímu snížení 
počtu zaměstanaců. S novými 
lidmi přicházejí nové impulzy. 
Je to pro rádio bezesporu nová 
šance. Proglas dokazuje, že je 
stále mladé rádio.

Kde jej vidíte za pět nebo dest 
let? Jaké kroky k tomu podni-
káte, nebo plánujete udělat?

Nezapírám, že rádio Proglas 
a jeho dosavadní osmadvace-
tileté působení vnímám jako 

Boží dílo ve světě. Vědomí, že se na něm 
též podílím, je pro mě v mé angažova-
nosti důležité. Garantem obsahu vysílání 
a programového směřování je nový šéf-
redaktor P. Jan Hanák. Má moji plnou 
důvěru a podporu. Určitě dojde k výrazné 
změně programového schématu. Ambicí 
rádia by mělo být oslovení nové gene-
race posluchačů. Rozšíření počtu a utu-
žení vazby podporovatelů přinese beze-
sporu zlepšení finanční stability. I rádio 
Proglas musí usilovat o udržitelný rozvoj. 

Nedílnou součástí této snahy se stane 
využívání nových technologických mož-
ností, např. podcastů, rozšíření digi-
tálního pozemního vysílání DAB+ při 
zachování vysokého technického stan-
dardu vysílání. Pro rádio zůstane stá-
lou výzvou držet krok s technologickým 
vývojem. 

Úroveň vysílání závisí na kvalitní práci 
všech zaměstnanců rádia. Na optimálním 
složení pracovního kolektivu neustále 
pracujeme a budeme pracovat. Považuji 
to za svůj velký úkol.                         

Výkonný ředitel Martin Tollner



Proč jsem se stal šéfredaktorem

Redakční porada

Proč jsem se stal šéfredaktorem 
Proglasu?

Věřím, že to skoro nikoho z vás neza-
jímá, ale pokud přece, pak to píšu právě 
vám. Proglasem míním samozřejmě roz-
hlasovou stanici toho jména. 

Důvodem těchto pár řádků je, že ke 
mně doputovaly různé dohady o mých 
motivech a některé mi docela upřímně 
vadí. Tak tedy... nevzal jsem to proto, 
abych cokoliv či kohokoliv legitimizoval 
a už vůbec ne proto, že bych to považoval 
za vrchol své kariéry. 

Motiv je od začátku docela prostý, 
totiž pomoci projektu, který považuji 
jak z hlediska řekněme duchovního, tak 
žurnalistického za výjimečný a který se 
ocitl v těžké nouzi. Že to celé dospělo 
až k nabídce vstoupit do něj jako šéfre-
daktor, je dílem.. náhody(?)... Ducha sva-
tého(?)... ale zcela určitě ne mého úsilí, 
protože, když se to objevilo na stole, hle-
dal jsem opravdu důkladně dost argu-
mentů proti a stejně důkladně jsem se 

rozhlížel kolem, kdo jiný by to mohl vzít. 
Jenže situace v rádiu nebyla zrovna jed-
noduchá a bylo celkem zřejmé, že nikdo 
jiný, kdo by mohl alespoň s nadějí něja-
kého rozumného výsledku do těch slo-
žitých vztahů vstoupit, se široko daleko 
prostě nenacházel. 

Celý svůj dospělý život jsem zvyklý, že 
si stezky profesní ani životní moc nevy-
mýšlím, že se mi nejrůznější zákruty 
a odbočky jednoduše stávají a někdy 
i dost nepříjemně a nezbývá než je buď 
vzít do hry, nebo od nich celkem poho-
dlně utéct, což mi ale vždycky přišlo 
nejen zbabělé, ale hlavně v důsledku dost 
neplodné. Takže jsem do té role vstoupil, 
s respektem ke všem, kteří se na tomto 
projektu podíleli a podílejí, i když toho 
bylo nedávnými událostmi i dost poni-
čeno. Dobrá kamarádka mi v této sou-
vislosti napsala: „Moje rada (a la Halina): 
Chceš-li zůstat hrdina, nelej ocet do 
vína.“ Tak nevím, jestli chci být hrdina, 
ale ocet do vína lít nebudu, tedy kalit 



Šéfredaktor Jan Hanák

Otázky připravila Jaroslava Otradovcova
otradovcova@proglas.cz

to nové, co může vzniknout, minulými 
bolestmi a zraněními. Co naopak dělat 
budu (a již se tak děje), je stabilizace 
redakční práce a vytvoření tvůrčích sku-
pin, které dle mého soudu umožní smys-
luplněji provázanou tvorbu, vývoj a nepo-
chybně i postupnou inovaci programu, 
to vše s úctou ke každému jednotlivému 
tvůrci, s respektem k jeho schopnostem 
a nápadům, podle principu, že čím blíže 
samotné tvorbě se přemýšlí a rozhoduje, 
tím lépe.. A zdá se mi, že dobré věci se už 
za těch pár týdnů dějí a cosi se rodí. 

Jestli se to podaří, to samozřejmě 
nevím, jde o živý organismus, ale 
poměrně velkou naději mám. Jsem v tom 
vlastně i dost svobodný, čemuž možná 
pomáhá i to, že jsem šéfredaktorem na 
půl úvazku, a to doslova i přesažně. Na 
nic jiného než tvorbu nemám čas ani 
energii. 

Pokud by snad někdo měl nějaký dotaz 
či připomínku, sem s tím, jen prosím 
o strpení s mou případnou odpovědí, pro-
tože té práce je fakt dost. Díky☺.

Na začátku dubna ses chopil progra-
mového kormidla, kam nyní vysílání 
směřuje?

No, nevím, jestli jsem se chopil zrovna 
kormidla, ale budiž. Teď po bouři ještě 
dost namáhavě veslujeme, ale už se opra-
vují stěžně, aby až vítr zavěje.. to mi dává 
smysl. Duch vane, kudy chce. Žádný dik-
tát, co musíme naplnit, ale radost z tvorby 
nás vede. A ono to bude znát. Je brzo říct, 
co přesně bude nového, ale v tvůrčích 
skupinách se už opravdu tvoří. Například 
vyvstala celkem zajímavá výzva oslovit 
mládež v zásadním bodě jejich dospívání, 
někdy mezi 14.–15. rokem. A ne infan-
tilně, jak se pohříchu často i v církvi děje. 
Jak ukazuje i probíhající synoda, současná 
mládež konce základky, ve věku biřmo-
vání, které je má vybavit do náročného 
dospívání, touží spíš po moudře mode-
rované debatě než po poučování či fak-
tografickém drilu. Tuto věkovou skupinu 
moc neumí žádné tuzemské médium. 

V jakých pořadech tě lidé budou moci 
slyšet?

Určitě při bohoslužbách . Ale i v růz-
ných interview a v připravovaném novém 
pořadu s pracovním názvem GenZ, který 
představí studentskou tvorbu a vůbec 
vhled „poslední“ generace do událostí 
a jevů, s jejím svébytným vnímáním a cit-
livostí. V programu se objeví více repor-
tážní i dokumentární tvorby. Mám velkou 
radost, že budeme spolupracovat s doku-
mentaristkou a pedagožkou Andreou 
Hanáčkovou a moc doufám, že i s drama-
turgyní a dokumentaristkou Brit Jensen, 
zakladatelkou DokuVlny na Radiu Wave, 
a snad i s dalšími. Mnohá jednání nyní 
probíhají.

Jan Hanák 
hanak@proglas.cz

Zeptali jsme se šéfredaktora



Hudba

Proglas je sice rádio a rádiem zůstane, 
ale díky internetu vám můžeme pra-
videlně nabízet i obrazovou podobu 
některých našich pořadů. Konkrétně jde 
o koncerty kapel a písničkářů z našeho 
Koncertního studia, které od letošního 
roku pravidelně vysíláme i na kanálu 
YouTube. 

Pro vás to znamená, že si takový kon-
cert můžete vychutnat hned několika způ-
soby. Můžete jej samozřejmě poslouchat 
živě z rádia, a to ve všední dny od 19.15. Ve 
stejnou dobu se však můžete na internetu 
dívat na tentýž pořad ve video podobě. 
Obrazová verze pak zůstává v archivu 
YouTube a zvukový rozhovor si můžete 
kdykoli později poslechnout z našeho 
webu www.hudebnirozhovory.cz, který 
vznikl díky podpoře Ministerstva kul-
tury ČR a Jihomoravského kraje. 

Za mikrofonem v hudebním deníku 
Jak se vám líbí (který vedle koncertů 
ze studia obsahuje i rozhovory nad 
novými alby nebo pozvánky na festivaly) 
se v letošním roce nejčastěji objevují 
Jannis Moras, Martin Kyšperský, Anna 
Janošková a já, tedy Milan Tesař. 

Stejně jako v minulých letech vám 
v pořadu Jak se vám líbí vedle toho nej-
lepšího z české a slovenské hudební 
scény představujeme i zajímavé zahra-
niční osobnosti a kapely. Jannis Moras, 
který má řecké kořeny, se i v našem vysí-
lání zaměřuje mimo jiné na špičkové 
hudebníky z Řecka a Kypru a v poslední 
době vám jich představil už pěknou 
řádku. Já zase využívám kontaktů, které 
mám díky vedení mezinárodního panelu 

Milan Tesař
tesar@proglas.cz

Hudba z domova i ze světa, zvukem i obrazem 
World Music Charts Europe (WMCE). 
Díky tomu se mi daří zvát k mikrofonu 
na dálku zajímavé hudební osobnosti 
z celého světa. Spoustu silných setkání 
jsem zažil také loni na světovém vele- 
trhu WOMEX v Portugalsku nebo letos 
na jaře na skvěle obsazeném festivalu 
Budapest Ritmo. Na druhou stranu se pro 
vás dál snažím objevovat i nové české 
kapely a písničkáře, například v předko-
lech festivalu Porta nebo na tuzemských 
jazzových a bluesových akcích. 

 

Od května 2022 má folklorní vysílání 
Proglasu na starosti naše (staro)nová 
kolegyně, zkušená hudební publicistka 
Helena Bretfeldová. V minulosti pro vás 
už deset let připravovala jako externí 
spolupracovnice rádia pořad Folklorní 
okénko. Nyní se k této práci do rádia 
vrátila a bude mimo jiné pokračovat ve 
svých oblíbených tématech, jako jsou 
například muzikantské rody Moravy. 

Těší se však i na různé tematické 
pořady (v minulosti zpracovala například 
téma „dopravních nehod“ v lidových pís-
ních) nebo na přesahy folkloru do jiných 
žánrů. 

Helena Bretfeldová se zabývá také blue-
grassem nebo jazzem. I když tedy její 
hlavní doménou na Proglasu bude lidová 
hudba, jistě ji časem budete slýchat 
i v hudebních pořadech jiných žánrů. 

Za lidovou hudbou s Helenou 
Bretfeldovou 



Vážná a duchovní hudba

Pokud jste četli Vlnění Radia Proglas, 
pak už víte, že přichází jedna dlouho plá-
novaná změna. A tou je výměna redak-
tora pro vážnou a duchovní hudbu. Po 
26 letech, které jsem strávila na této 
pozici, odcházím do důchodu. Buďte bez 
obav, nepřijdete o nic z toho, nač jste byli 
zvyklí. Nahradí mě dva mladí redaktoři. 

O každodenní vysílání polední Hudební 
siesty, komorní i duchovní hudby, 
i o nedělní Koncert vážné a duchovní 
hudby, se bude starat Kateřina Graffová. 
Bude vás obohacovat informacemi 
o skladatelích i skladbách, krátkými 
poučnými vhledy do oblasti hudebních 
nástrojů i forem.  Nejprve vše převezme 
v podobě, jakou jsem zavedla. Možná 
časem přinese zajímavé změny. Necháme 
se překvapit. 

Co se týče týdeníku Oktáva, ten bude 
mít na starosti Štěpán Graffe. Novinkou, 
kterou již zavedl, jsou sice zatím nepra-
videlné, ale docela časté a hlavně zají-
mavé živé koncerty z našeho nového 
Koncertního studia. Během nich si bude 
povídat s hostujícími umělci – o nich 

i o skladbách, které interpretují. Pro tuto 
práci má výborné předpoklady. Je totiž 
primáriem Graffova kvarteta a mnoho let 
uvádí koncertní vystoupení tohoto tělesa. 
Kromě Oktávy bude mít na starosti také 
sobotní Tóny ze scény – pořad, který 
nabízí opery a operety – a články na 
našem webu týkající se vážné a duchovní 
hudby. 

Oba dva redaktoři budou přispívat 
k rozšíření archivu o nové nahrávky sta-
rých i novějších skladeb. 

Na jejich práci se těším stejně jako 
jako vy. Z místa za mikrofonem se pře-
sunu k rozhlasovému přijímači a budu 
si vychutnávat vše, co pro nás připraví. 
Snažila jsem se předat jim to, co jsem 
se naučila, ale věřte mi, orientovat se ve 
všech slohových obdobích s lehkostí není 
jednoduché. O tom jsem se sama mno-
hokrát přesvědčila. Naposledy při tvorbě 
cyklu Malé dějiny hudby, kdy jsem si 
myslela, že v pěti až osmi dílech zma-
puji české klasicistní skladatele, kteří 
žili v emigraci. V tomto úzce zaměře-
ném a nepatrném časovém úseku dějin 
hudby jsem objevila tolik zajímavostí, 
že to vyšlo na 13 hodinových pořadů. 

Buďme tedy zpočátku vůči 
nastupujícím redaktorům 
benevolentní. Dopřejme 
jim nějaký čas, ať si nové 
redakční boty vychodí. Už 
jen seznámit se s tím, co je 
na více než 3000 CD není 
jednoduché. 

Přeji sobě i vám krásné 
chvíle s dobrou hudbou.

Klára Beránková
berankova@proglas.czKlára Beránková a Štěpán Graffe



Dominik Laudát
ekonom@proglas.cz

Hospodaření Proglasu
Vážení posluchači a podporovatelé Pro-

glasu,
v této pro spoustu lidí ekonomicky 

nelehké době (…) A to tu žijeme v míru.
Z hlediska hospodaření Radia Proglas 

je pozitivní uhrazení veškerých nákladů 
spjatých se stěhováním, přípravou a zaří-
zením nových prostor na Olomoucké 7. 
Toto bylo možné díky vaší nesmírné 
mimořádné štědrosti v letech 2020 a 2021, 
moc všem dárcům děkujeme.

Od začátku roku 2022 nastou-
pily určité problémy, které trápí 
nejen nás, ale i velkou část lidí u 
nás i v zahraničí. Výrazné zvýšení 
cen energií (topení i elektřina pro 
studia, vysílače signálu také jedou 
na elektřinu) i velké většiny ostat-
ních vstupů nás staví do nelehké 
situace. Naše příjmy zůstávají 
zhruba stejné, ale náklady se 
výrazně zvýšily. 

Na rozdíl od většiny firem, 
které své zvýšené náklady pro-

www.proglas.cz/podporit-proglas

Ekonom Dominik Laudát

Meziroční 
nárůst cen energií 
v brněnském sídle 
v lednu až dubnu 
2021 a 2022
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250 000 Kč

200 000 Kč

150 000 Kč

100 000 Kč

50 000 Kč

0,00 Kč
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LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN

mítnou do vyšších cen výrobků a služeb, 
my toto udělat nemůžeme – naše příjmy 
jsou z velké většiny tvořeny vašimi dary. 
Tomuto se snažíme čelit zvýšenou úspo-
rou nákladů, ale i tak na nás všechno 
zdražení tvrdě dopadá. Proto dále pro-
síme o vaši štědrost, děkujeme.

Ještě jednou díky za všechnu vaši dosa-
vadní i budoucí podporu – duchovní 
i finanční.



Klub
Klub přátel byl od roku 1998 

do konce dubna tohoto roku, 
pod obětavým vedením Slávky 
Habáňové, která práci pro Klub 
vykonávala vždy velmi svědo-
mitě a starostlivě, pro potřeby 
všech členů Klubu. Nyní ji na 
jejím místě vystřídala nová kole-
gyně Lenka Večeřová. Vize 
Klubu přátel se nemění, je nad-
časová a je pořád tím, co láká 
posluchače křesťanské rozhla-
sové stanice – být součástí sdru-
žení lidí dobré vůle, jenž vidí 
Proglas jako zajímavý a důležitý. 
Jsou to ti, kteří chtějí být rádiu 
velkou oporou a dobrovolně spo-
lupracovat, dle momentálních 
možností, na chodu vysílání, 
např. tím, že šíří dobré jméno Proglasu, 
modlitbou, dále tím, že podle možností 
přispívají finančně (výše daru je dobro-
volná). Členem Klubu přátel Radia Pro-
glas může být jak jednotlivec, tak i rodina 
(její členství je kolektivní), právnická 
osoba, dále společenství posluchačů, pří-
znivců nebo společenství farní a řeholní. 
Jen díky podpoře darů, kterých si velmi 
ceníme, můžeme vysílat 24 hodin denně 
a přinášet vám slovo a hudbu, která 
pozvedá duši blíž k Bohu. 

Jako poděkování za službu, kterou se 
rozhodnete pro Proglas dělat, je naše ujiš-
tění o pravidelných modlitbách a mších 
svatých, sloužených za členy Klubu přátel 
– 1. úterý v měsíci za zemřelé členy, 
2. úterý za nemocné členy, 3. úterý za 
členy. Dále máte možnost poslouchat 
celé vysílání až sedm dní zpětně a uplat-
nit slevu v našem e-shopu a ve vybraných 
knihkupectvích a poslouchat ničím neru-
šené vysílání bez reklam.

Upozornění – zrušené účty u Sberbank
Připomínáme, že účty Nadačního fondu a Radia Proglas u banky Sberbank jsou zru-
šeny – banka v ČR ukončila svou činnost. Své platby prosím směřujte na účet Nadačního 
fondu Radia Proglas 4200043003/5500.                                                                                               Děkujeme.

Správce Klubu Lenka Večeřová

Lenka Večeřová
klub@proglas.cz



Děkujeme – vaší podpory si vážíme

Slyš.to

QR kód pro platbu 
mobilem na č. ú.:

4200043003/5500 
Raiffeisenbank a.s.

BEZ REKLAM
DÍKY VÁM

Chcete poslouchat mluvené slovo od 
Proglasu nebo hudební CD podle vlast-
ního výběru a svých časových možností? 

S pomocí titulů z našeho audio-
nakladatelství Slyš.to můžete obje-
vit HRAD V NITRU, připomenout si, 
že VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS a zaku-
sit, že PÁN SE STARÁ. Přestát chvíle, 
kdy vás dostihne PŘÍTEL STESK. 
Hledat cesty k ODPUŠTĚNÍ, ponořit 
se do studia BIBLE V LITURGII nebo 
POLITICKÉ FILOZOFIE. Vzhledem 
k ruské agresi na Ukrajině promýš-
let téma CÍRKEV A VÁLKA. Dětem 
pustit pohádku V TICHOŠLÁPKÁCH 
JE POŘÁD VESELO nebo VODNÍK 
KOCIÁN A JEHO PŘÁTELÉ či O KOZE 
V BETLÉMĚ. Zajít na BYLINKY, místo 

herbáře vzít ZPĚVNÍK. Na prázdninách 
a dovolených pořídit SELFÍČKA. 

Po pandemické pauze rozšiřujeme 
nabídku. V edici Znáte z Proglasu vyjde 
začátkem letošního léta ÚVOD DO 
ESCHATOLOGIE s podtitulem JEŽÍŠ 
KRISTUS, PRVNÍ I POSLEDNÍ – cyklus 
rozhovorů teologa Vojtěcha Novotného 
a redaktorky Jany Beránkové k nauce 
o posledních věcech světa a člověka.

Vybírejte na slyš.to, případné dotazy, 
přání a připomínky směřujte na adresu: 
info@slys.to. 

Jiří Vitouch
info@slys.to

Missa intima a Hrad v nitru
Autorská dvojice Josef Fojta & Emanuel 
Míšek společně s komorním sborem Anima 
Una se sbormistrem Pavlem Kociánem, 
komorním orchestrem Musica Festa pod vede-
ním Stanislava Vavřínka, Jiřím Kučerovským 
a dalšími vynikajícími hudebníky vás jeho 
tvůrci ve třech cyklech zvou do vašich vlast-
ních „Hradů v nitru” i k intimnímu setkání 

s Absolutnem i s těmi, kteří už ví.

Audioknihy v MP3 nebo v některých 
případech CD ke stažení 

si můžete zakoupit na webu:

www.slyš.to



Kontakty

Hlavní redakce Brno
Olomoucká 7, 618 00 Brno
telefon:  543 217 241, 511 118 800
telefon do živého vysílání pouze ve 
vyhrazených časech a ve vyhrazených 
pořadech: 543 217 242
SMS do živého vysílání (nelze volat, jen 
psát SMS): +420 775 132 132
radio@proglas.cz

Studio Praha
Thákurova 3, 160 00 Praha
telefon: 511 118 883, 220 181 319
praha@proglas.cz 

Studio Olomouc
Blažejské nám. 4, 779 00 Olomouc
telefon:  511 118 895 
olomouc@proglas.cz

Studio Ostrava
Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava 1
telefon:  511 118 887
ostrava@proglas.cz 

Studio Hradec Králové
Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
500 03 Hradec Králové
telefon:  495 063 423, 511 118 889
hradec.kralove@proglas.cz

Budova – v jejímž 3. podlaží Proglas sídlí

Stolní kalendář 2023 vyšel s texty 
Šebestiána Pavla Smrčiny OFM, 
který působí v sídlištní farnosti 
v Plzni. Kromě běžné pastorace slouží 
také v mediálním prostoru svými kaž-
dodenními krátkými zamyšleními.

Kalendář obsahuje odkazy na texty 
evangelia, upozornění na liturgické 
slavnosti, týdny žaltáře i poznámky 
o změně liturgického období. 

Vydalo jej Nakladatelství Cesta 
a k dipozici je v našem e-shopu nebo 
přímo v rádiu v Brně na Olomoucké 7 
za cenu 75 Kč.

Kalendář na rok 2023
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Luštění pro děti
Vyškrtej z tabulky dvojice stejných písmen. Zbylá písmena, čtená po řádcích,                       
ti prozradí tajenku – jeden z pořadů Radia Proglas pro děti.
TAJENKA ............................

ISSN 2695-0278

www.proglas.cz

fb.com/proglas

@radioproglas

@radioproglas

YouTube Radio Proglas

junior.proglas.cz

Přehled pořadů pro děti 
a mladé, návody a kontakty 

jak se dá zapojit do telefonické 
soutěže nebo kdy naladíte 
večerní a nedělní pohádky, 

najdete na webu:
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