
RADA ČESKÉ REPUBLIKY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

100 00 Praha 10, Krátká 10 tel.: 02.781 38 30 fax: 02.781 08 85 e-mall: lnfo@rrtv.cz http://www.rrtv.C2 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

Účastník řízení: RADIO PROGLAS s.r.o 
Barvičová 85 
Brno 

PSČ: 602 00 

Jednatel: Ing. Martin Holík 

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel. 

Č.j.:Ru/285/Oo/Wf 
Zasedání Rady 21 bod 39 
Vyřizuje : F.Kučera 

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti 
dané § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání, v platném znění, podle § 12 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, a § 46 zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení, v platném 
znění, vydává toto 

1) Rada uděluje společnosti RÁDIO PROGLAS, s.r.o., se sídlem v Brně, Barvičová 85, IČO: 
49435001, 1 i c e n c i k p r o v o z o v á n í r o z h l a s o v é s t a n i c e s n á z v e m 
RÁDIO PROGLAS. 

Licence se uděluje na dobu 6 let, a to ode dne 7.6.2001 do 7.6.2007. 

2) Specifikace vysíláni: v pásmu V K V I I , název stanice je RÁDIO PROGLAS. Časový rozsah 
vysílání je 24 hodin denně. Základní charakteristika programu: Rodinné rádio. 

3) Technické prostředky určené k vysílání: 

kmitočtová síť sestávající z kmitočtů : 

r o z h o d n u t í : 

mailto:lnfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.C2


107,5 MHz/2,88kW BRNO-MĚSTO 
93,3 MHz/ 20 kW JESENÍK 
97,9 MHz/20 kW L I B E R E C 
96 MHz/0,400 kW PŘÍBRAM - DRAHLÍN 
105,7 MHz/0,200 kW UHERSKÝ BROD - VODÁRNA 
90,6 MHz/0,5 kW HOSTÝN 

dle příslušných listů technických parametrů. 

V souladu s ustanovením § 12, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, v platném znění, je provozovatel s licencí povinen zcela dodržovat veškeré 
údaje týkající se programové skladby, uvedené ve smyslu § 11 odst. 1 výše citovaného zákona v jeho 
žádostí o licenci č. RR 0485. Tyto údaje tvoří text 10 stran přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příslušné listy technických parametrů tvoří příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, 
příloha č. 6 a příloha č. 7 

Přílohy č. 1 -7 jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podkladem pro rozhodnutí Rady byla žádost účastníka řízení č.j. RR 0485, doručená Radě dne 
7.8.2000 a zaevidovaná v knize došlé pošty Úřadu Rady pod č.j. 2361, s údaji stanovenými v § 11 
zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, a ostatní písemné doklady (zejména projekt rozhlasové 
stanice RÁDIO PROGLAS, výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem 
v Brně v oddíle C, vložce 11866, a bankovní informace o účastníku řízení od ústavu Komerční 
banka a.s., pobočka Brno-Město ze dne 27.7.2000), předložené v průběhu správního řízení a 
projednané při předběžném slyšení dne 19.9.2000 a při veřejném slyšení dne 3.10.2000. 

Při posuzování žádosti Rada v souladu s § 10 odst. 5 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění, 
konstatovala, že udělením licence žadateli nezaloží jeho dominantní postavení v hromadných 
sdělovacích prostředcích působících v České republice. Rada usoudila, že projekt respektuje zájem 
veřejnosti a přispívá k názorové pluralitě a nabízí dostatečně pestrou a vyváženou skladbu 
programu. 

Rada konstatovala, že společnost RÁDIO PROGLAS s.r.o., je způsobilá stát se provozovatelem 
s licencí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 468/91 Sb., v platném znění. 

O povinnosti dodržovat programovou skladbu rozhodla Rada v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 
zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění dle 
kterého Rada může rozhodnout, že údaje týkající se programové skladby uvedené žadatelem 
v žádosti o licenci budou zčásti nebo zcela závazné pro provozovatele vysílání. Rada rozhodla, že 
údaje uvedené v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí jsou pro provozovatele závazné zcela. 



Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši Kč 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., 
v platném znění, dne 9.8.2000. 

P O U Č E N Í : 

Proti výroku o udělení licence není opravný prostředek přípustný. 

Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci dnem, kdy Radě bude účastníkem řízení 
doručeno písemné prohlášení, že licenci bez výhrad přijímá. Toto prohlášení musí být doručeno do 
30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, jinak rozhodnutí o udělení licence zaniká a na žádost se 
pohlíží, jako by nebyla podána. 

V Praze dne 7.11.2000 

Ing. Martin Muchka 
místopředseda Rady České republiky pro 

rozhlasové a>féIépSaT>ysílání 



Příloha č.l 

Název stanice: RÁDIO PROGLAS 
Časový rozsah vysílání: nepřetržitě 24 hodin denně 
Základní charakteristika programu: rodinné rádio 

Profil s tan ice 

Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. 
Podává pestrou a ucelenou nabídku pro všechny věkové skupiny. Je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím i zábavným médiem. 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

• Rádio Proglas nebude vysílat reklamy 
• Vysílací čas různých křesťanských církví bude sledovat jejich zastoupení ve společnosti 
• Podíl mluveného slova neklesne pod 35% 
• Podíl kulturních pořadů neklesne pod 9% slovesných pořadů 
• Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 8% slovesných pořadů 
• Podíl vážné hudby neklesne pod 20% z hudební produkce 
• Podíl folklórní hudby neklesne pod 8% hudební produkce 
• Každý pracovní den přineseme zprávy z pokrytých regionů 
• P^^imMtersúJCTÍ čnxdb Atritiwvťtay a spiisovny 
• Dodržíme průhlednost hospodaření a majetkových poměrů vysílatele. 
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Ak tuá ln í p r o g r a m o v é s c h é m a 

Kategorie programů a jejich procentuální zastoupení: 

náboženské pořady 7,1% 
kulturní a slovesné pořady 12,3% 

zprá vy a publicistika 10,5% 
pořady pro děti a mládež 3,9% 

vzdělávací pořady 5,8% 
klasická a duchovní hudba 14,9% 

populární a výplňová hudba 41,2% 
folklorní hudba 4,5% 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů pořadů k 1. 7. 2000 

folklórní hudba 
4,5% 

populární a výplňová 
hudba 
41,2% 

náboženské pořady 
7,1% 

klasická a duchovni 
hudba 
14,9% 

kulturní a slovesné 
pořady 
12,3% 

vzdělávací pořady 
5,8% 

zprávy a publicistika 
10,5% 

pořady pro děti a 
mládež 
3,9% 

Výplňovou hudbou rozumíme nejen „dohrávky" mezi pořady, ale i písně použité převážně 
ve slovesných pořadech. 



Slovesné pořady (39,4 %) 
Mluvené slovo tvoří ve vysílání Radia Proglas téměř 40% vysílacího času. Kromě 

vlastního i přejatého zpravodajství a publicistiky přináší pořady kontaktní, kulturní, 
vzdělávací, zábavné a náboženské, pořady pro děti a mládež, pro ženy a pro seniory. Slovesné 
pořady jsou koncipovány tak, aby posluchače oslovovaly, informovaly, bavily, povznášely i 
vzdělávaly, se snahou po srozumitelnosti pro všechny věkové kategorie. 

Zpravodajství a publ icist ika (10,5 %) 
/.../ 

Zpravodajství 

• BBC - zpravodajské relace BBC přebíráme v 6:00, 7:00, 8:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 
a 16:00. Půlhodinový pořad BBC v 8 hodin nabízí také komentáře, také relace ve 13 hodin 
je rozšířená, patnáctiminutová. Ostatní zpravodajské vstupy trvají tři a pět minut. 

• Zrcadlo dne - hlavní zpravodajská relace v 19:00. Zhruba 13 minutové zpravodajství 
shrnuje vše podstatné zdění domácího, zahraničního i ze života církví, nechybějí 
předtočené reportáže a telefonické vstupy. 

• Zprávy z regionů vysíláme především v rámci ranního magazínu v proudu hudby. 
Informace písemně či formou krátkých telefonických vstupů připravují naši zpravodajové a 
síť spolupracovníků. Zahrnují kulturní akce, dění na radnicích měst či obcí, zajímavosti 
z celého světa... Aktuálně zařazujeme během dne přímé i předtočené telefonické vstupy 
z akcí celostátního významu. 

Publicistika 

• Zrcadlo týdne - pořad s premiérou v sobotu v 19 hodin (R - ne 03:00), věnující se 
aktuální události týdne na pomezí veřejného a náboženského dění. Pořad je doplněn 
přehledem hlavních událostí ze života církví. 

• Křesťan a svět - o tom, že křesťan nežije ve skleníku, ale že má (a může) ovlivňovat dění 
kolem sebe, vypovídají rozhovory s praktikujícími křesťany z různých oblastí 
společenského života. Vysíláme v neděli v 17:00 (R - út 22:30). 

• Magdazín - mozaika nápadů a rozhovorů nejen pro ženy, každou středu od 9:05 (R - so 
11:00). 

• Všimli jsme si - reakce na aktuální události doma i ve světě, prostor pro představení 
neobvyklých projektů a aktivit. Nepravidelně v pátek v 16:30. 

• Publicistický magazín - pořad o věcech veřejných, které zajímají nejširší okruh 
posluchačů (rodinné finance, sociální zákony, komunální politika), aktuality a souvislosti 
politického života v Česku vysíláme v pátek v 16:30 (R - st 0:05). 

• Česká redakce Rádia Vatikán - denní čtvrthodinové pořady informující posluchače o 
událostech ve Věčném městě, národní i světové katolické církvi. Denně ve 20:45 (so a ne 
ve 20:15), repríza od pondělí do pátku v 8:45, v neděli i vysílání slovenské redakce od 
7:00. 

Sport 

Zpravodajské relace jsou doplňovány také pravidelnými informacemi ze světa sportu, ve 
všedních dnech v 6:00, 7:00, 11:00, 15:00 a 21:30. Během víkendu je sportovní zpravodajství 
v závislosti na jiném uspořádání programové skladby zařazeno v sobotu večer ve 22:30 a 
v neděli ráno v 6:00 a večer ve 22:30. 
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Své místo ve vysílání má každý den včetně sobot a nedělí 20 minut po 16. hodině 
desetiminutový magazín Sport echo. Zprávy, do něj zařazované, jsou vybírány i řazeny podle 
popularity daného sportu .Nechybějí tedy informace z kopané, ledního hokeje, tenisu, atletiky 
a dalších sportovních odvětví. 

/.../ 

Kulturní, kontaktní a ostatní slovesné pořady (12,3 %) 

Kultura 

Posluchačům přinášíme pravidelné informace o aktuálním dění v kultuře, výtvarném 
umem, hudbě, divadle, filmu či literatuře. Zprávy jsou nabízeny formou pozvánek a 
kulturního servisu - a to nejen z míst pokrytých signálem, ale i z větších měst republiky 
signálem zatím nepokrytých - především však každodenním vysíláním četby, výběrem 
hudby, víkendovými chvilkami poezie, literárními, divadelními a filmovými kritikami, 
studiovými rozhovory s umělci, vědci a osobnostmi akademického a kulturního světa. 
• V pořadu Čtení na pokračování vybíráme z knih duchovních i odpočinkových, děl 

slavných i neznámých autorů. Při výběru titulů mimo jiné čerpáme pro oživení 
pozapomenutých čtenářských zážitků ze zlatého fondu české literatury. Mnohé tituly jsou 
vybírány ve spolupráci s renomovanými nakladatelstvími, která tak upozorňují na nové, 
zajímavé a hodnotné tituly Pořad vysíláme od pondělí do pátku v 11:05, opakování je týž 
den ve 22:00. 

• Dnešek v kalendáři je každodenní příležitostí vzpomenout na významné osobnosti 
náboženského, kulturního, vědeckého a veřejného života a oživit důležité události. 
Zařazujeme jej od pondělí do pátku ve 14:15, v sobotu v 15:45, v neděli v 18:30. 

• Nedělní pohádka rozhodně patří k svátečnímu času. Pozvánka do klasického i moderního 
pohádkového světa patří malým i velkým v neděli po čtrnácté hodině. 

• Pozvánky na besedy, přednášky, semináře, divadelní představení, koncerty vážné hudby a 
jiné zajímavé akce vysíláme každý všední den od 14.30 do 15.00 a v sobotu od 15.00 do 
15.50, dále pak v průběhu pořadu Vítejte senioři {ve čtvrtek od 9.45 dol0.25). 

• Střípek poezie je nedílnou součástí polední Hudební siesty v sobotu a neděli. Na jeho 
přípravě a interpretaci se podílejí mimo jiné i herci a režiséři brněnských divadel. 

Kontaktní pořady 

Kontaktní pořady jsou určeny všem věkovým skupinám posluchačů a jsou zařazeny 
v různých denních dobách tak, aby nabízely především opuštěným lidem možnost 
k vystoupení ze samoty. Prostřednictvím rubriky Vzkazy umožňuje vysílání i kontakt 
jednotlivých posluchačů mezi sebou. 
• Pořad Blahopřání znamená pro posluchače příležitost poslat svým milým hudební 

„kytičku" s gratulací v neděli ve 14:30. 
• Listárna je aktuální reakcí redaktorů i vedení Proglasu na dopisy posluchačů v úterý, 

středu a čtvrtek v 15:40. 
• Noční linka - o radostech i strastech běžného života si lze zcela otevřeně popovídat pět 

minut po půlnoci z pondělka na úterý. Ucho a srdce otevřené k naslouchání a možná i 
nějakou tu radu nabízí střídavě katolický kněz a redaktorka Proglasu. 

• Vzkazy znamenají pro posluchače možnost zapojení se do vysílání. Zařazujeme je denně 
od 16:05 do 16:20, v neděli od 16:00. 
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Ostatní s lovesné pořady 

Do této kategorie zařazujeme i pořady regionálních studií, které přibližují posluchačům 
život v jednotlivých krajích, seznamují je s historií a osobnostmi regionu, informují o 
současném dění. Obsah pořadů určují aktuálně po dohodě s hlavní redakcí v Brně. 
• Na sobotní frekvenci Proglasu (TWR) - pětasedmdesát minut zámyslem, biblických úvah, 

reportáží, písniček apod. Vysílány jsou živě, s možností telefonických dotazů. 
• Studia Proglasu - aktuální pořady z e studií Radia Proglas - olomouckého studia Radim, 

pražského studia Kristián, ostravského studia Hedvika a královéhradeckého studia Vojtěch. 
Příležitostně nabízíme příspěvky pražského dominikánského studia Veritas a Pohlednici ze 
Šternberka. 

Pořady pro děti a mládež (3,9 %) 

Velká pozornost je věnována také malým a mladším posluchačům, kterým nabízíme široké 
spektrum pořadů. Denně nechybí ranní zastavení s modlitbou, soutěží a písničkami, večerní 
pohádka a modlitba, jednou týdně magazín Barvínek, nedělní soutěž Proglaso, nedělní 
odpolední pohádka a ve spolupráci s rádiem Hlas naděje půlhodinový pořad Sobotníček. 

Mládeži jsou určeny mimo většiny pořadů populární hudby také magazín Do života a 
Noční cukrárna s písničkami, soutěžemi a zajímavými hosty. Rádio Hlas naděje připravuje 
pro Radio Proglas středeční půlhodinový pořad pro mládež kolem čtrnácti let, nazvaný 
Meloun. 
• Hodinový magazín Barvínek je určen dětem od 6 do 10 - 12 let . Postavička zvídavého 

slona Míti v něm zastupuje dětského posluchače s jeho osobitým pohledem na svět. Pořad 
už navštívili lidé z nejrůznějších oborů - divadelníci, hudebníci, sportovci, umělci, 
přírodovědci, sběratelé nejrůznějších předmětů apod. a nechyběli ani hosté zvučných jmen 
(Jitka Molavcová, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a další). Mimo to jsou v rámci Barvínků 
zařazovány také soutěže o zajímavé ceny a rozhlasové hry pro děti z vlastní autorské 
dílny. Barvínek vysíláme každé úterý od 17. do 18. hodiny (R v sobotu v 9:30). 

• Čtení pro děti - malým a mladším posluchačům otevírá svět děl časem prověřených i 
novinek na poli dětské literatury každou sobotu od 14 hodin. 

• Do života - informace, zajímavosti, postřehy a písničky především s mladými a pro mladé 
zařazujeme v úterý v 19:15. Pustit se s Radiem Proglas Do života znamená nakouknout do 
dění kolem nás, jak ho možná neznáte nebo jak jste o něm ještě neslyšeli a objevit 
obyčejně neobyčejné lidi, kteří něco neobyčejně obyčejného zažili nebo umějí, hostem už 
byli divadelní režisér, televizní zpravodaj, filmoví herci, mistři světa v krasobruslení i 
svatý Mikuláše; navštívili jsme Ameriku, Portugalsko, Rumunsko, Izrael; vystoupili jsme 
na nejvyšší horu světa (bez kyslíkového přístroje). 

• Noční cukrárna přináší proud písní, zajímavostí a povídám především pro ty, kteří 
nemohou spát - dvouhodinový maratón začíná každou středu od 23 hodin a nabízí koláž 
informací ze světa kultury. 

• Fata Morgana - věda, astronomie, počítače, elektrotechnika, kosmické lodi, lidské tělo 
tvoří nepřebernou studnici poznatků a vědění. Pořad o vědě a technice vysíláme nejen pro 
mládež každou středu v 16:30. (R - sobota 8:45). Střídavě připravuje kolektiv deseti 
dobrovolných autorů různých profesí. 

• Meloun je relací, určenou především dospívajícím ve věku kolem čtrnácti let, 
připravovanou pražskými studenty z okruhu rádia Hlas naděje, pracujícího v úzké 
návaznosti na Církev adventistů sedmého dne. Snahou autorů je vytvářet Moderní 
Emancipované Laděný Občasník Určený Nezletilým posluchačům. Autoři se pokoušejí 
vytvářet vtipné, poučné a odpočinkové pořady. Meloun vysíláme ve středu od 19:15 hod. 
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• Večerní čtvrthodina pro děti vychází ze zkušenosti, že před spaním je dobré prohodit 
s dětmi pár milých slov, uklidnit se, popovídat si. Rozhlasový „večerníček" má každý den 
od 18:45 podobu pohádky, pověsti či zajímavého příběhu ze života dětí. A nechybí ani pár 
milých tónů před usnutím. 

• Proglaso - pořad se formou telefonického či písemného kvizu věnuje rozšiřování znalostí 
o Bibli. V průběhu uplynulých let se do soutěže aktivně zapojilo na 3000 dětí, v současné 
době je v databázi účastníků zaznamenáno na 1350 dětí, z nichž se na tři stovky do soutěže 
zapojuje aktivně. Tento hodinový pořad vysíláme každou neděli v 10.55. 

• Ranní živáček - pěkné písničky, krátká, ale napínavá soutěž a mnohdy i něco navíc čeká 
na děti, vypravující se do školy. Vstávat je proto nejlepší v 6:45. 

• Sobotníček je sobotní pořad adventistů z rádia Hlas naděje, vysílaný vždy v sobotu v 
16.30. Malí posluchači se pravidelně setkávají s kamarádem Honzou a ptákem PePe, který 

je zároveň duší celé šňůry pořadů. Pořad je určen především předškolním dětem, které mají 
možnost s jeho tvůrci komunikovat prostřednictvím soutěží. 

Vzdělávací pořady (5,8 %) 

Vzdělávací pořady (ne duchovní) 
/ . . . / 
• Čtvrthodinku Trans World Radia vysíláme každý všední den od 7:45. 
• Soutěsky (po) se nazývá úvahový pořad věnovaný „úzkým", obtížným místům života. 
• Bible pod lupou (út) je pořad zabývající se podrobně jednotlivými tématy nebo 
poselstvími některé biblické knihy. / . . . / 
• Kde nás boty tlačí (st) je relace zabývající se otázkami typu všedního života na pozadí 
evangelií. 
• Otazníky (čt) se nebojí pokládat otázky, na něž odpovědět nemusí být pro křesťana vždy 
jednoduché. 
• Brýlemi slova (pá) poskytuje zámyslem nad životem ve světle biblického textu. Autory 
úvah jsou nejčastěji kazatelé a faráři různých křesťanských církví. 
• Čteme z křesťanských periodik - pravidelný průřez články nejrůznějších křesťanských 
novin a časopisů. Vysíláme v sobotu v 17:30 (R - ne 6:05). 
• Knihovnička - recenze, hodnocení a představení nejrůznějších literárních titulů, nezřídka 
také představení nových knih v neděli ve 13:20 (R - út 9:15, so 23:30). 
• Minuty pro zdraví - rozhovory s lékařem, případně odpovědi na dotazy posluchačů, vždy 
v pondělí v 9:15. Rozebíraná témata zahrnují otázky endokrinologie, alergologie, pediatrie, 
dětské urologie, bioetiky a zdravého životního stylu. 
• Rodinný stůl - pořad je založen na pravidelných půlhodinových setkáních s hosty nad 
obyčejnými tématy zajímavými pro rodinu. Připravováno v pražském rádiu Hlas naděje na 
pondělí v 19.15. 
• Vítejte, senioři - hodinka nejen pro naše starší posluchače, vždy ve čtvrtek od 9:45. 
• Rom znamená člověk - příležitostný pohled do života našich romských spoluobčanů. 

Vzdělávací duchovní pořady 

V současnosti se o vysílací čas dělí 10 křesťanských církví: římskokatolická církev, sedm 
nekatolických církví spolupracujících v rámci mezinárodní křesťanské rozhlasové misie TWR 
(Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů, 
Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická augšpurského vyznání, Jednota bratrská, 
Církev bratrská). Samostatné pořady mají kromě již zmíněné Církve československé husitské 
také Pravoslavná církev v ČR, řeckokatolická církev a Církev adventistů sedmého dne. 
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/ . . . / 
• Bible od A do Z - autorem cyklu krátkých rozhlasových zamyšlení je Etienne Dahler, člen 

katolického společenství „komunita Blahoslavenství" z rádia Communauté de Béatitude v 
Provenci. Autor podává výklad jmen, prostředí, zvyků a svátků biblického světa, překládá 
Jiří Stejskal, vysíláme v pátek v 9:15. V rámci tohoto pořadu vzniká i relace Židovské 
svátky, zařazovaná aktuálně ke konkrétním datům židovského kalendáře. 

• Čtení z liturgie hodin - výběr toho nejkrásnějšího z Písma, promluv, traktátů, knih a prací 
církevních otců a světců, jak jsou předkládány katolickou církví pro každodenní rozjímání. 
Denně ve 23:45. 

• Encykliky - výklady a rozbor dokumentů římskokatolické církve podávané publicistickou 
formou s ohledem na současného posluchače. Připravují odborně vzdělaní duchovní i laici. 
Vysíláme každou sobotu v 18:30 (R - ne 5:00). 

• Kostely - povídání o historii pražských, českých a moravskoslezských kostelů a 
současném životě okolo nich vysíláme v neděli v 10:30. 

• Krůčky k jednotě - pořad věnovaný křesťanským církvím a dějinám ekumenismu z 
pohledu teologa (čt 22:30, R - pá 14:30). 

• Kulatý stůl víry - Společná setkání zástupců jednotlivých církví a denominací nad 
otázkami nejen v oblasti víry. Šestkrát ročně v pátek v 16:30. 

• Myšlenka na den - příležitost ke krátkému zamyšlení, praktický námět pro den připravují 
kněží, laici i pracovníci Proglasu. Vysíláme od pondělka do pátku v 5:27, v sobotu a neděli 
v 6:27 (R-11:57 a 15:57). 

• Pořad Církev adventistů sedmého dne aneb Ze života církve. Jde o jediný pořad svého 
druhu v naší republice, kde je prezentován život Církve adventistů sedmého dne mimo 
řady jejích členů. V pořadu se kromě pravidelné homilie některého z kazatelů církve 
mohou posluchači dovědět o činnosti jednotlivých církevních sdružení - činností 
humanitami organizace ADRA počínaje a adventistickým nakladatelstvím Advent-Orion 
konče. Nechybí ani místo pro aktuální prezentaci některých akcí církve v naší republice a 
v neposlední řadě také pro zpravodajství z celého světa. 

• Pořad Církve československé husitské jednou měsíčně nabízí posluchačům pohled do 
života této církve nejen v brněnské diecézi. 

• Pořad Pravoslavné církve v České republice rozšiřuje jednou týdně naše vysílání o pohled 
na východní křesťanskou spiritualitu (pá 19:15, R st 22:30). 

• Studna slova (TWR) - biblické výklady z dílny Jiřího Hurty každou neděli v 7:45. 
• Světem bible (TWR) - nejznámější a také nejposlouchanější pořad Trans World Radia. 

Celý cyklus obsahuje podrobný výklad celé Bible, rozpracovaný do půlhodinových relací. 
Pořady jsou zařazeny na 21. hodinu každého všedního dne. 

Náboženské pořady (7,1 %) 

Modlitby vysíláme živě a na jejich přípravě se podílí téměř dvacet společenství, několik 
rodin, řádové sestry i řada jednotlivců. Patří sem přenosy bohoslužeb, krátké duchovní vstupy 
v průběhu dne a vzdělávací duchovní pořady. 

/ . . . / 
• Anděl Páně - polední pozvání ke krátké modlitbě, denně ve 12:00. 
• Denní modlitba církve - modlitba stavějící na textech starozákonních žalmů, příležitost 

pro otevření či zakončení dne. Ranní chvály v 5:40, o sobotách a nedělích v 6:30, večerní 
chvály pak ve 21:45 ve všední den a ve 22:05 v sobotu a neděli. 

• Denní tichá chvíle - zamyšlení nad liturgickými texty, které předkládají posluchačům 
úryvky z Písma svatého. Každý všední den v 17:55, v sobotu a neděli ve 22:00. 
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• Křížová cesta - starobylá modlitba s rozjímáním o utrpení Božího Syna. V postní době ve 
středu a pátek; během roku první pátky v měsíci ve 14:45. 

• Modlitba rodin - křesťanské rodiny z okruhu posluchačů Radia Proglas se společně modlí 
v neděli v 18:00. 

• Modlitba růžence - v pondělí a ve středu v 18:00, v sobotu ve 20:30. Modlitby se 
pravidelně účastní 13 společenství z Brna a okolí, mezi něž patří děti, mládež, střední i 
starší generace. Přímluvy této společné modlitby jsou věnovány všem potřebným, 
současnému životu posluchačů a celému světu. První sobotu v měsíci je modlitba přebírána 
v latině z živého vysílání Radia Vatikán. Živý růženec s možností telefonického zapojení 
posluchačů vysíláme v úterý a pátek ve 23:00. 

• Mše svatá - především pro ty, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužeb, vysíláme přímý 
přenos katolické mše svaté v úterý ze studia Radia Proglas, ve čtvrtek a v pátek v 18:00 a v 
neděli v 9:00 z chrámu svatého Augustina v Brně - Masarykově čtvrti. Při slavnostních 
příležitostech přenášíme bohoslužby i z Prahy, Ostravy, Olomouce a jiných měst. 

/ . . . / 

Hudební pořady (60,6 %) 

Populární hudba (41,2 %) 

/ . . . / 1. proud písní v době „mezi pořady" (úseky v délce 15-90 min), 2. koncipované 
hudební pořady, 3. písně jako součást slovesných a komponovaných pořadů. 

Výběr písní do hudebních bloků „mezi pořady" 

Radio Proglas, protože nejde o hudební rádio, zaměřené na jeden styl, se snaží nabízet 
posluchačům široké žánrové spektrum. Přednost dáváme českým písním, které tvoří v různé 
denní doby 50-90 % hraných skladeb. / . . . / 

Ve vysílání převažují české (a slovenské) písně před jinojazyčnými. Porovnáme-li denní a 
noční vysílání, představuje česká a slovenská produkce v noci 61 % a během dne dokonce 
72 % z počtu odvysílaných písní / . . . / Ze zahraniční produkce samozřejmě (z důvodu nejsnazší 
dostupnosti a také obliby) jsou na prvním místě písně zpívané anglicky, avšak nahrávky 
v jiných jazycích představují nezanedbatelných 8 %. 

Speciální hudební pořady: 

Jak se vám líbí 

/ . . . / 

Zajímavým zpestřením pořadu Jak se vám líbí je možnost zahrát si ve studiu naživo. 

/ . . . / 
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K las i cká a d u c h o v n í hudba (14,9 %) 

/ . . . / Vážná hudba má své pravidelné vysílací časy. 

Ve všední den č a s y v á ž n é h u d b y 

ve všední den 

Ráno jsou to dva čtvrthodinové bloky (5:30 
a 9:00), kde zní instrumentální hudba období 
baroka a klasicismu. Pravidelná polední 
Hudební siesta (12:05) je hodinový pořad 
koncertní a symfonické tvorby zaměřený v 
úterý a čtvrtek na hudbu barokní a klasicistní 
(celkem 701 skladeb), v pondělí, středu a pátek 
jsou zařazována díla od období romantismu až 
po současnost (celkem 520 skladeb). Výjimku 
tvoří dny významných hudebních výročí a 
velké svátky. Doba večerního klidu (23:00) je naplňována čtyřiceti pěti minutami duchovní 
hudby vždy v pondělí, čtvrtek a pátek (celkem 1836 skladeb). Zde mohou posluchači 
vyslechnout jak mše, tak kantáty, duchovní písně, sbory či koledy, tak, jak to odpovídá 
liturgickému roku. Noční vysílání (1:00) je denně obohaceno hodinovým blokem komorní 
hudby (celkem 1368 skladeb) - smyčcovými kvartety, trii , sonátami, písněmi, světskými 
sbory atp. Zvláštní postavení má na Radiu Proglas varhanní hudba všech stylových období 
(celkem 491 skladeb), která pravidelně v úterý, čtvrtek a pátek doplňuje čas po ukončení 
přenosu mše svaté (18:35). 

V sobotu 

úlerý, čtvrtek, pátek pondělí, čtvrtek, pátek I 

Časy vážné hudby 2 3 0 1 

v sobotu 22^- ' — \ 2 

^ \ 3 

2 0 / W \ 4 

17 \ 
.o A 18 

17 \ ' 
• — " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 6 

h 

1 6 \ / / 
1 5 J M 

14 ^ ^ ^ ^ ^ H — - * - ^ ™ 
13 2 H 

patří ranní hodiny (5:25) opět bloku 
instrumentální barokní a klasicistní hudby, aleje 
mu dán třicetiminutový prostor. I sem však 
zařazujeme kratší, lehčí skladby. Také polední 
Hudební siesta je rozsáhlejší než ve všední den. 
V devadesáti minutách zazní koncertní a 
symfonické skladby baroka a klasicismu 
doplněné Střípkem poesie. V noci (2:00) je opět 
dán prostor komorní hudbě. 

Nedělní 

vysílání lze charakterizovat jako sváteční. Proto je také více než v jiné dny dán prostor 
vážné hudbě. Ranní čtyřicetiminutový vstup (5:15) je čistě varhanní a měl by příjemně naladit 
do svátečního dne. Bezprostředně před přímým 
přenosem bohoslužby předchází hodinový blok 
duchovní hudby (8:00), kde jsou zařazovány 
delší skladby jako mše, duchovní kantáty či 
oratoria. Po ukončení bohoslužby (10:00) zní 
opět varhany, při významnějších příležitostech 
Te Deum. Slavnostnější je také Hudební siesta, 
opět s delší časovou dotací. (70 min), sestavená 
ze známých skladeb všech období a stejně jako 
v sobotu doplněna Střípkem poezie. 
Vyvrcholením svátečního večera je 

Časy vážné hudby 2 3 0 1 
T '— o v neděli 

JĚr \ 4 

19 w \ b 

18 

17 \ C \ h 
i e \ / \\ \ / « 

13 12 W 
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devadesátiminutový koncert (20:30). Zařazována jsou díla jak světská, tak duchovní, která 
posluchač nemá mnohdy možnost slyšet (pro jejich délku a náročnost) ani na koncertech. 
Stejně jako jiné dny je i v neděli v noci zařazena komorní hudba (23:00). Závěr vysílání patří 
půlhodince tvorby autorů dvacátého století (2:00). 

/ . . . / 

Hudební pořady s klasickou hudbou 

Jak se vám líbí opera a opereta: vysílá se v sobotu večer (21:20) a je určen milovníkům 
jevištní hudby. Jedná se o pořad seriálového typu, ve kterém vždy na pokračování zazní celá 
opera (celkem 39 oper). Vždy se střídá jedna české a jedno světové dílo a večer s operetou 
(celkem 136 skladeb). Nechybí seznámení s obsahem libreta, s životem autora i okolnostmi 
vzniku toho kterého díla. Dbáme na to, aby dílo zaznělo vždy v tom jazyce, ve kterém bylo 
zkomponováno. Výjimku tvoří pouze opereta, kde si posluchači žádají české verze. 

Oktáva: vysílá se vždy v úterý v 16:30 s reprízou ve čtvrtek pět minut po půlnoci. Tento 
pořad se věnuje zajímavostem hudebního dění doma i v zahraničí. Předkládá rozhovory 
s mladými interprety vážné hudby, se současnými hudebními skladateli, s organizátory 
hudebních festivalů apod. Připomínáme významné výročí domácího či zahrariičního 
skladatele. Několikrát do roka je zařazena oblíbená telefonická soutěž, kdy posluchači 
poznávají známá díla z oblasti „vážné" hudby./.../ 

Folklor a d e c h o v k a (4,5 %) 

Folklor a dechová hudba mají v programovém schématu Radia Proglas své místo už od 
začátku vysílání. Jestliže po zahájení vysílání patřilo dechovce a folkloru čtyřicet pět minut 
týdně, v roce 2000 posluchači mohou ve více než sedmi hodinách týdně nahlédnout do 
pokladnice lidových tradic, písní a zvyků všech regionů Moravy, Čech a částečně i Slovenska. 

Každý všední den patří tomuto hudebnímu žánru hodina vysílání. Brzy ráno nabízíme čtvrt 
hodiny Jitro s dechovkou. Podle ohlasů posluchačů víme, že i přes brzkou ranní hodinu je pro 
ně toto zástavem pravidelnou součástí dne. Další čtvrthodina, tentokrát odpoledne, patří 
cimbálovým muzikám. Dopolední půlhodinová Vonička lidových písní splňuje hned několik 
funkcí. Nabízí lidové písně v podání nejrůznějších kapel, formou pozvánek informuje o 
zajímavých folklorních akcích a upozorňuje na výročí významných osobností folkloru. / . . . / 
Speciální třičtvrtěhodinové pořady jsou připravovány na dva dny v týdnu. Čtvrteční Jak se 
vám líbí dechovka patří milovníkům dechové hudby, sobotní Folklorní okénko příznivcům 
cimbálové muziky. V pořadech kromě písniček nechybějí rozhovory s interprety, skladateli či 
vydavateli. / . . . / 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

"V\ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

r . 
Účastník řízení: RADIO PROGLAS s.r.o. 

Barv ičova 85 

Brno 

PSČ: 602 00 

L J 

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE 

Č.j.: Rz/189/01 \Í\W 

Zasedání Rady 12 / bod 27 
Vyřizuje: F.Kučera 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") vydává v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 
21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, 
vydává toto 

A) Změna licence k provozování rozhlasového vysíláni, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/285/99 ze 
dne 9.11.1999, ve znění platných změn, o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 
14.6.2001 a evidovaným pod č.j. 2178 v knize došlé pošty Úřadu Rady, spočívající ve změně licenčních 
podmínek, a to textu přílohy č. 1 rozhodnutí o udělení licence redukcí jejích původních 10 stran na 3, s e 
s c h v a l u j e . 

Účastník řízení je povinen plnit údaje o programové specifikaci, programové skladbě, jakož i údaje 
programu. Tyto údaje jsou obsaženy v textu 3 stran pří lohy č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Příloha č. 1 je nedílnou součást í tohoto rozhodnutí. 

B) Účastník řízení je povinen Radě předložit písemný doklad o tom, že vysílá v souladu s předmětnou 
změnou do 30 dnů od jejího provedení. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 3000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 
18.7.2001. 

r o z h o d n u t í : 
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Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek k Městskému soudu v Praze ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. Opravný prostředek je podán včas i tehdy, byl-li podán u Rady y téže lhůtě. 

V Praze dne 10.7.2001 

Ing. Martin Muchka 



Příloha ž.l 

Název stanice: 
Časový rozsah vysílání: nepřetržitě 
Základní charakteristika programu: 

RADIO PROGLAS 
24 hodin denně 

rodinné rádio 

Profil s tan ice 

Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. 
Podává pestrou a ucelenou nabídku hudebních Žánrů i slovesných pořadů pro všechny 
věkové skupiny. Je kulturním, informačním, náboženským, vzdělávacím i zábavným 
médiem. 

Návrh kontrolovatelných programových parametrů 

• Rádio Proglas nebude vysílat reklamy 
• Vysílací čas různých křesťanských církví bude sledovat jejich zastoupení ve společnosti 
• Podíl mluveného slova neklesne pod 35 % 
• Podíl kulturních pořadů neklesne pod 9 % slovesných pořadů 
• Podíl pořadů pro děti a mládež neklesne pod 8% slovesných pořadů 
• Podíl vážné hudby neklesne pod 20 % z hudební produkce 
• Podíl folklórní hudby neklesne pod 8 % hudební produkce 
• Každý pracovní den přineseme zprávy z pokrytých regionů 
• Projev moderátorů bude kultivovaný a spisovný 
• Dodržíme průhlednost hospodaření a majetkových poměrů vysílatele. 

Zde navržené podíly kontrolovatelných parametrů budou dodrženy v rámci vysílacího 
týdne podle následujících rozložení programových prvků - odlišných pro všední dny, soboty a 
neděle. 



Rozložení programových prvků b ě h e m všedního dne 

1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů. 

5:00 - 9:00 Informačně-hudební magazín se zprávami o dění v regionech; v 6, 7, 8 hod. 
zpravodajství; vysílání pro děti; sezónní dopravní servis, přejaté publicistické a zpravodajské 
relace. 

9:00 - 12:00 Kulturní a společenský magazín: hudební vysílání s podílem folklórní hudby; 
v i l hod. zpravodajství; čtení na pokračování. 

12:00 -13:00 Koncert vážné hudby 

13:00 -18:00 Hudební vysílání; kulturní pozvánky; kontaktní pořady pro děti, mládež i 
dospělé; přehled dění v regionech; v 13, 14, 15, 16 hod. zpravodajství; kulturní a publicistické 
pořady. 

18:00 -18:45 Duchovní pořad; hudba. 

18:45 - 20:00 Vysílání pro děti; v 19 hod. zpravodajství; hudební vysílání; pořady o dění ve 
společnosti a v církvích. 

20:00 -1:00 Duchovní a hudební vysílání: hudební pořad se speciálním zaměřením; 
kontaktní, kulturní a duchovní pořady; publicisticko-zpravodajský pořad. 

Rozložení programových prvků b ě h e m soboty 

1:00-5:00 Hudební vysílání - všechny žánry 

5:00 - 9:15 Hudební vysílání; duchovní pořady a náboženský magazín; publicisticko-
zpravodajský pořad, 

9:00-12:00 Hudební vysílání s podílem folklórní hudby; vysílání pro děti; kulturní a 
společenský magazín pro ženy; zpravodajství v i l hod. 

12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby 

13:30 -19:00 Hudební vysílání; vysílání s vyšším podílem programových prvků pro děti a 
mládež: Čtení, magazín, pohádka; zpravodajství v 16 hod. 

19:00 - 20:30 Zpravodajství v 19 hod.; hudební vysílání; specializovaný hudební pořad; 
publicisticko-zpravodajský pořad věnující se aktuální události týdne na pomezí veřejného a 
náboženského dění. 

20:30 - 1:00 Duchovní vysílání; specializovaný hudební pořad; večerní pořady pro mladé. 
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Rozložení programových prvků během neděle 

1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů. 

5:00 - 9:00 Hudební vysílání s převahou vážné hudby; duchovní pořady; publicisticko-
zpravodajský pořad. 

9:00 - 12:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry; publicistika; kontaktní 
pořad pro děti. 

12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby; kulturní pořady 

13:30 - 18:00 Odpolední vysílání s hudbou, informacemi, vysíláním pro děti, slovesnými 
pořady, rozhovory s praktikujícími křesťany z různých oblastí společenského života a 
zpravodajstvím v 16 hod. 

18:00 - 18:30 Duchovní pořad. 

18:30-22:05 Kulturní pořad; vysílání pro děti; hudební vysílání - všechny žánry; 
publicisticko-zpravodajský pořad Radia Vatikán. 

22:05 - 1:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry. 

Zpravodajství se vysílá ve všední den v 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, v sobotu v 11, 
16 a v neděli v 16 hodin. Nejméně 20 % zpravodajství je připravováno vlastní zpravodajskou 
redakcí, ostatní je přebíráno z BBC. 

Ve svátečních dnech (Vánoce, Velikonoce apod.) budou do vysílání zařazovány 
specializované duchovní programové prvky a hudební vysílání bude mít zvýšený podíl 
duchovní hudby. 
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RADA PRO ROZHLASOVÉ À TEtEVIZNl VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, httpy/www.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: 

RADIO P R O G L A S s.r.o. 

Barvičova 85 

602 00 Brno 

L J 

Rozhodnutí o prodloužení licence 

Rp/1/05 
Zasedání Rady 24/ poř. č. 30 
Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 odst. 8 
a § 2 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 16. prosince 2004 toto 

Doba platnosti l icence k provozování rozhlasového programu RÁDIO PROGLAS prostřednictvím vysílačů, 
udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/285/00 ze dne 14. listopadu 2000, ve znění pozdějších změn, se na 
základě žádosti účastníka řízení, prodlužuje do 7. června 2015. 

Účastník řízeni podáním doručeným Radě dne 2. prosince 2004, evidovaným v knize došlé pošty Úřadu 
Rady pod č.j. 2004.12.2.12, požádal o prodloužení doby platnosti předmětné licence o dobu 8 let, tj. do 
7. června 2015. 

Podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., Rada na žádost provozovatele vysílání s licenci dobu 
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát, a to u rozhlasového vysílání o 
dobu 8 let. Na žádost provozovatele vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence I na kratší 
dobu. 

Podle ustanovení § 12 odst. 11 zákona č. 231/2001 Sb. Rada licenci neprodlouží v případě, že žadatel 
nesplňuje podmínky podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 

R O Z H O D N U T Í : 

Odůvodnění: 

mailto:info@rrtv.cz
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Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádost i : 

• ověřený výpis z obchodního rejstříku z 29. listopadu 2004; 
• čestné prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo nebylo zahájeno konkurzní řízeni, 

řízení o vyrovnáni a že nevstoupil do likvidace; 
• potvrzeni Finančního úřadu Bmo I, že ke dni 29. listopadu 2004 nemá daňové nedoplatky; 
• potvrzení Městské správy sociálního zabezpečení Brno, že k 30. listopadu 2004 nemá splatný 

nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
• čestné prohlášeni, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištěni s potvrzeními: 

VZP ČR Brno ze dne 29. listopadu 2004, že nemá splatný nedoplatek na pojistném ani na penále; 
Zdravotní pojišťovna MV ČR ze dne 30. listopadu 2004, že neeviduje splatný nedoplatek pojistného a 
penále; 
OZP Brno ze dne 1. prosince 2004, že nemá splatný nedoplatek pojistného a penále; 
VoZP Brno, že ke dni 30. listopadu 2004 nemá splatný nedoplatek pojistného ani na penále. 

• čestné prohlášení, že mu v posledních 5 letech nebyla zrušena licence nebo registrace; 
• výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu: 

Martin Holík - 1 9 . listopadu 2004 - nemá záznam; 
• čestné prohlášení, že není společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností 

zřízených provozovatelem vysílání ze zákona. 

Rada na základě posouzení žádosti rozhodla v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 231/2001 Sb. a 
licenci prodloužila na dobu do 7. června 2015. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši 15 000,- Kč dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, v platném zněni, dne 1. prosince 2004. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnuti není možné podat žalobu dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

V Praze dne Jedna 2005 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

r 
Účastník řízení: Rádio Proglas, s.r.o. 

Barvičova 85 

602 00 B r n o 

L J 

ROZHODNUTÍ 

Č.j'.: Rz/197/05 

Zasedání Rady 16 / poř. č. 23 

Vyřizuje: Jan Fučík 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 
písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení (správního řádu), v platném znění, udělila dne 6. září 2005 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanici 
RÁDIO PROGLAS, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/285/00 ze dne 7. listopadu 2000 (ve znění změn), 
o kterou účastník řízení požádal dopisem doručeným Radě dne 11. srpna 2005 a to: 

se změnou licenčních podmínek spočívající ve změně programu následujícím způsobem : 

Název stanice: RÁDIO PROGLAS 
Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně 
Základní charakteristika programu: rodinné rádio 

s o u h l a s 
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Profil stanice 

Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojetí hodnot. Podává pestrou a 
ucelenou nabídku hudebních žánrů i slovesných pořadů pro všechny věkové skupiny. Je kulturním, 
informačním, náboženským, vzdělávacím i zábavným médiem. 

Kontrolovatelné programové parametry 

1. Rádio Proglas nevysílá reklamy. 
2. Rádio Proglas nabízí ve svém vysílání prostor křesťanským církvím. 
3. Podíl mluveného slova neklesá pod 35 %. 
4. Podíl kulturních pořadů neklesá pod 7 % slovesných pořadů. 
5. Podíl pořadů pro děti a mládež neklesá pod 6 % slovesných pořadů. 
6. Podíl vážné hudby neklesá pod 16 % hudební produkce. 
7. Podíl folklórní hudby neklesá pod 6 % hudební produkce. 
8. Každý pracovní den se vysílají zprávy z pokrytých regionů. 
9. Projev moderátorů je kultivovaný a spisovný. 
10. Vysílatel dodržuje průhlednost hospodaření a majetkových poměrů. 

Podíly kontrolovatelných parametrů se dodržují v rámci vysílacího týdne podle 
následujících rozložení programových prvků—odlišných pro všední dny, soboty a neděle. 

Rozložení programových prvků během všedního dne 

1:00 — 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů. 
5:00 — 9:00 Informačně-hudební magazín se zprávami o dění v regionech; zpravodajství; vysílání pro děti; 
nepravidelně sezónní dopravní servis, přejaté publicistické a zpravodajské relace. 
9:00 — 12:00 Kulturní a společenský magazín: hudební vysílání s podílem folklórní hudby; zpravodajství; 
čtení na pokračování. 
12:00 — 13:00 Koncert vážné hudby. 
13:00 — 18:00 Hudební vysílání; kulturní pozvánky; kontaktní pořady pro děti, mládež i dospělé; přehled 
dění v regionech; zpravodajství; kulturní a publicistické pořady. 
18:00 — 18:45 Duchovní pořad; hudba. 
18:45 — 20:00 Vysílání pro děti; zpravodajství; hudební vysílání. 
20:00 — 1:00 Duchovní a hudební vysílání; publicisticko-zpravodajský pořad; pořady o dění ve společnosti a 
v církvích; kontaktní, kulturní a duchovní pořady; hudební pořad se speciálním zaměřením. 

Rozložení programových prvků během soboty 

1:00 — 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry 
5:00 — 9:00 Hudební vysílání; duchovní pořady a náboženský magazín; publicisticko-zpravodajský pořad. 
9:00 — 12:00 Hudební vysílání s podílem folklórní hudby; vysílání pro děti; kulturní a společenský magazín; 
zpravodajství. 
12:00 - 13:30 Koncert vážné hudby 
13:30 -19:00 Hudební vysílání; vysílání s vyšším podílem programových prvků pro děti a mládež: 
čtení, magazín, pohádka, zpravodajství. 
19:00 - 20:30 Zpravodajství: publicisticko-zpravodajský pořad věnující se aktuální události týdne na pomezí 
veřejného a náboženského dění; hudební vysílání: specializovaný hudební pořad. 
20:30 - 1:00 Duchovní vysílání; specializovaný hudební pořad; večerní pořady pro mladé. 

Rozložení programových prvků během neděle 

1:00 - 5:00 Hudební vysílání - všechny žánry; reprízy slovesných pořadů. 
5:00 - 9:00 Hudební vysílání s převahou vážné hudby; duchovní pořady; publicisticko-
zpravodajský pořad. 
9:00 -12:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry; vzdělávací pořad; kontaktní pořad 
pro dětí. 
12:00 -13:30 Koncert vážné hudby; kulturní pořady 



13:30 - 18:00 Odpolední vysílání s hudbou, informacemi, vysíláním pro děti, slovesnými pořady, 
s rozhovory s praktikujícími křesťany z různých oblastí společenského života a se zpravodajstvím. 
18:00 - 18:30 Duchovní pořad. 
18:30 - 22:05 Vysílání pro dětí; publícisticko-zpravodajský pořad Radia Vatikán; kulturní pořad: 
hudební vysílání - všechny žánry. 
22:05 - 1:00 Duchovní pořady; hudební vysílání - všechny žánry. 

Zpravodajství se vysílá ve všední den v 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, v sobotu v 11, 16, 18 a v neděli v 16 hodin. 
Nejméně 20 % zpravodajství připravuje vlastní zpravodajská redakce, ostatní je přebíráno podle aktuálního 
smluvního vztahu s BBC. 

Ve svátečních dnech (Vánoce, Velikonoce apod.) se do vysílání zařazují specializované duchovní 
programové prvky a hudební vysílání má zvýšený podíl duchovní hudby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Účastník řízení zaplatil správní poplatek stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, 
dne 3. srpna 2005. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 



RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: ¡nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz 

^ Účastník řízení: 

RADIO P R O G L A S s.r.o. 
Barvičova 85 
602 00 Brno 

L J 

r ROZHODNUTI 

Č.j.: Rz/267/05 
Zasedání Rady 23/bod 42 
Vyřizuje: Mgr. Vanda Vaiglová 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a 
§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysílání"), a ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správního řádu), v platném znění, udělila dne 22. prosince 2005 

se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání na stanicí 
RÁDIO PROGLAS (udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/148/02, Ru/232/03 a Ru/285/00, ve znění změn), 
o kterou účastník řízení požádal dopisem ze dne 23. listopadu 2005, a to: nahrazením stávajícího 
přejímaného vysílání BBC zpravodajstvím a publicistikou vlastní redakce zpravodajství, doplňovanými 
relacemi ČRo, BBC, Radia Vatikán a Radia Lumen, podle aktuálních smluvních vztahů (viz přílohy). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu. 

Správní poplatek dle § 74 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. byl účastníkem řízení uhrazen. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb. 

s o u h l a s 

V Praze dne rosince 2005 

mailto:!nfo@rrtv.cz
http://www.rrtv.cz


Účastník řízeni: Rádio Proglas s.r.o. 
IČ: 494 35 001 
Barvičova 85 
602 00 Brno 

ROZHODNUTÍ 
Sp.zn.: 2009/406/cun/PRO 
č.j.: cun/ &<?O élO&{ 
Zasedání 7. / poř. č. 14 
Vypracoval: Mgr. František Čunderllk 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 
1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.. o provozování rozhlasového a televizního vysíláni a o změně dalších 
zákonů, v platném zněni (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 a násl. zákona č 500/2004 
Sb., správní řád, v platném zněni (dále jen „správní řád"), vydala toto 

r o z h o d n u t í 

Rada uděluje provozovateli Rádio Proglas s.r.o., souhlas se změnou licence k provozování rozhlasového 
vysíláni prostřednictvím vysilačů programu Rádio Proglas (licence Ru/285/00 ze dne 7 listopadu 2000) 
podle § 21 odst. 1, plsm. d) zákona č. 231/2001 Sb spočívající ve vyjmuti duplicity "podii kulturních pořadů 
neklesne pod 7%", doplněni licenčních podmínek o možnost v případě mimořádně významných akci, úzce 
se dotýkajících společenského,náboženského a kulturního života posluchačů zařadit po předběžném 
oznámení Radě, nejméně tři dny předem, přímé přenosy těchto akci a dále je podle možnosti dalšími 
technickými prostředky zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích a ve sníženi počtu programových bloků s 
programovými prvky, přičemž se proporčně nic nemění 

Aktuální plné znéni licenčních podmínek licence Ru/285/00 je obsaženo v příloze 1 (celkem 2 strany) tohoto 
rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í : 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba odůvodnění 
rozhodnutí v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.. správního řádu v platném znění. 

Správní poplatek spojený se žádosti o změnu skutečnosti uvedených v licenci ve výši 3000,- Kč byl uhrazen 
dne 30. Března 2009. 

- - -
P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb podat žalobu k Městskému soudu 
v Praze ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručeni rozhodnutí. Podáni žaloby má odkladný účinek. 

V Praze dne 7. dubna 2007 

Ing. Václav Žák 
předseda Rady 

zhlasové a televizní vysíláni 
Vypraveno dne: 

l \ -0<* 2009 



Příloha č. 1 k licenci Ru/285/00 

Název stanice: RADIO PROGLAS 
Časový rozsah vysílání: nepřetržitě 
Základní charakteristika programu: 

24 hodin denně 

rodinné rádio 

Profi l stanice 

Rádio Proglas je rádio pro celou rodinu, s důrazem na křesťanské pojeti hodnot. Podává pestrou a ucelenou 
nabídku hudebních žánrů i slovesných pořadů pro všechny věkové skupiny. Je kulturním, informačním, 
náboženským, vzdělávacím i zábavným médiem 

Kontrolovatelné programové parametry 
Rádio Proglas nebude vysílat reklamy, 
Rádio Proglas nabídne ve svém vysíláni prostor křesťanským církvím. 
[ Podii mluveného slova neklesne pod 35 %. 
I Podii pořadů pro děti a mladé neklesne pod 6 % slovesných pořadů. 
I Podii vážné hudby neklesne pod 16 % z hudební produkce. 
| ' Podíl folklórní hudby neklesne pod 6 % hudební produkce. 
Každý pracovní den přinese zprávy z pokrytých regionů. 
Projev moderátorů bude kultivovaný a spisovný. 
Vysílatel dodrží průhlednost hospodařeni a majetkových poměrů. 

Podíly kontrolovatelných parametrů budou dodrženy v rámci vysílacího týdne podle následujících rozložení 
programových prvků - odlišných pro všední dny, soboty a neděle. 

Rozložení programových prvků během všedního dne 

0:00 - 5:00 hudební vysílání; reprízy slovesných pořadů 

5:00-12:00 hudební pořady; zpravodajství; publicistické relace; vysílání pro děti; kulturní 
a společenské magazíny; kontaktní pořady; duchovní pořady; hudebni vysíláni s podílem folklórní 
hudby; čteni na pokračováni 

12:00 - 0:00 vážná a duchovní hudba, vysílání pro děti a mladé; zpravodajství; kulturní 
a publicistické pořady; duchovni pořady; hudební vysílání, kontaktní pořady; čtení na pokračování 

Rozloženi programových prvků během soboty 

0:00 - 5:00 hudební vysílání; reprízy slovesných pořadů 

5:00-12:00 hudebni vysílání s podílem folklórní hudby; zpravodajství; duchovní pořady 
a náboženský magazín; publicisticko-zpravodajský pořad; vysíláni pro děti; kulturní a společenský 
magazín 

12:00-0:00 koncert duchovní nebo vážné hudby; kontaktní pořad; hudební vysílání s podílem 
folklórní hudby; vysílání pro děti a mladé; zpravodajství a publicistika, duchovní vysílání, hudební 
pořady; kulturní a společenský magazín 



Rozložení programových prvků bčhem neděle 

0:00 - 5:00 hudební vysílání; reprízy slovesných pořadů 

5:00-12:00 hudební vysíláni; duchovní pořady; publicisticko-zpravodajský pořad; vzdělávací 
pořad; vysílání pro děti 

12:00-0:00 koncert vážné nebo duchovni hudby; kulturní pořady; vysílání pro děti; duchovni 
pořady; zpravodajství; publicisticko-zpravodajský pořad; hudebni vysíláni 

• Ve svátečních dnech a při zvlášť významných příležitostech jsou do vysíláni zařazovány 
specializované duchovní programové prvky a hudební vysílání má zvýšený podíl duchovní hudby. 

• V případě mimořádně významných akcí, úzce se dotýkajících společenského, náboženského 
a kulturního života posluchačů, může provozovatel po předběžném oznámení Radě. nejméně tři dny 
předem, zařadit přímé přenosy těchto akcí a dále je podle možností dalšími technickými prostředky 
zprostředkovat i v cizojazyčných mutacích. 

• Některé programové prvky jsou přebírány od jiných subjektů (např veřejnoprávní rozhlas, Rádio 
Valicana, TWR, Rádio Lumen .) . 



RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNI' 

Rada (>ro rozhlasové a televizní vysílání 

RADIO PROGLAS s.r.o. 

S p . zn./ldent.: 2013/546/bar/RAD 
Č.j.: bar/3487/2013 
Zasedání Rady č. 15 - 2013 / poř.č.: 27 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada") podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231 / 
/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb."), vydává toto 

Rada uděluje společnosti RÁDIO PROGLAS s. r. o. se sídlem Barvičova 85/666, 602 00 Brno-Stránice, 
identifikační číslo 49435001, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 
pozemních vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro 
program RÁDIO PROGLAS na kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 2,88 k W z vysílacího stanoviště 
Brno, kmitočtu 90,6 MHz o vyzářeném výkonu 1 kW z vysílacího stanoviště Bystřice pod Hostýnem, kmitočtu 
93,3 MHz o vyzářeném výkonu 20 k W z vysílacího stanoviště Jeseník, kmitočtu 97,9 MHz o vyzářeném 
výkonu 20 k W z vysílacího stanoviště Liberec, kmitočtu 96,0 MHz o vyzářeném výkonu 400 W z vysílacího 
stanoviště Příbram, kmitočtu 105,7 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Uherský Brod, 
kmitočtu 107,5 MHz o vyzářeném výkonu 2 k W z vysílacího stanoviště Nové Hrady, kmitočtu 96,4 MHz 
o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího stanoviště Třebíč, kmitočtu 104,2 MHz o vyzářeném výkonu 100 W 
z vysílacího stanoviště Valašské Klobouky, kmitočtu 100,6 MHz o vyzářeném výkonu 300 W z vysílacího 
stanoviště Velké Meziříčí, kmitočtu 107,2 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Znojmo 
a kmitočtu 104,0 MHz o vyzářeném výkonu 200 k W z vysílacího stanoviště Žďár nad Sázavou na dobu do 
10. října 2025. 

Název programu: 
RÁDIO PROGLAS 

Časový rozsah vysílání: 
24 hodin denně 

Územní rozsah vysílání: 
• 107,5 MHz / 2,88 kW, vysílací stanoviště Brno 
• 90,6 MHz / 1 kW, vysílací stanoviště Bystřice pod Hostýnem 
• 93,3 MHz / 20 kW, vysílací stanoviště Jeseník 
• 97,9 MHz / 20 kW, vysílací stanoviště Liberec 
• 96,0 MHz / 400 W, vysílací stanoviště Příbram 
• 105,7 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Uherský Brod 
• 107,5 MHz / 2 kW, vysílací stanoviště Nové Hrady 
• 96,4 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Třebíč 
• 104,2 MHz /100 W, vysílací stanoviště Valašské Klobouky 
• 100,6 MHz / 300 W, vysílací stanoviště Velké Meziříčí 
• 107,2 MHz / 200 W, vysílací stanoviště Znojmo 
• 104,0 MHz / 200 kW, vysílací stanoviště Žďár nad Sázavou 

Základní programová specifikace: 
Rodinné rádio 

R O Z H O D N U T I 



Další programové podmínky: 
Podle licence čj. Ru/285/00 ze dne 7 . 1 1 . 2000 ve znění pozdějších změn 

Odůvodnění: 

Společnost RÁDIO PROGLAS s. r. o. je provozovatelem rozhlasového vysílání programu RÁDIO PROGLAS 
šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence udělené rozhodnutím Rady čj. Ru/285/00 ze dne 
7 . 1 1 . 2000 ve znění pozdějších změn s dobou platnosti do 7. 6. 2015. 

Dne 24. června 2013 pod čj. 6380/2013 byla Radě doručena žádost provozovatele RÁDIO PROGLAS 
s. r. o. o udělení transformační licence podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon 
č. 231//2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Podle článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb. je provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který vysílá 
na základě licence udělené mu Radou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který se písemně 
zaváže, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě 
usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, oprávněn 
písemně požádat Radu o udělení transformační licence, na základě které bude oprávněn vysílat do 10. října 
2025. 

Žádost o transformační licenci musí být Radě doručena v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před 
pozbytím platnosti stávající licence (článek II bod 2. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Rozhodnutí Rady o udělení transformační licence obsahuje licenční podmínky pro vysílání shodné 
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení licence, na základě které provozovatel rozhlasového 
vysílání vysílá, s výjimkou doby, na kterou se licence uděluje podle § 18 odst. 4 písm. d) zákona č. 231/ 
/2001 Sb. (článek II bod 4. věta druhá zákona č. 196/2009 Sb.). 

Provozovatel RÁDIO PROGLAS s. r. o. požádal o udělení transformační licence v zákonem stanovené lhůtě 
a zároveň se zavázal ve smyslu článku II bod 1. zákona č. 196/2009 Sb., že bude ve svém vysílání 
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a ukončí analogové vysílání na základě usnesení 
vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. 

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení platnosti oprávnění k provozování 
rozhlasového vysílání ve výši 25 000 - Kč podle položky 67 písm. a) sazebníku správních poplatků (příloha 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) byl uhrazen dne 20. 6. 
2013. 

Protože žádost o udělení transformační licence splňuje náležitosti podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., 
Rada dospěla k závěru, že nic nebrání žádosti provozovatele o udělení transformační licence vyhovět. 

Poučení: 

3487-2 



Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb. správní žaloba přípustná. 

Rada podle ustanovení článku II bod. 7 zákona č. 196/2009 Sb. rozhodne o odebrání transformační licence, 
pokud provozovatel opakovaně poruší svůj písemný závazek podporovat ve svém vysílání přechod na 
zemské digitální rozhlasové vysílání nebo pokud neukončí analogové vysílání v termínu stanoveném 
usnesením vlády. 

V Praze dne: 20.8.2013 JUDr. Kateřina Kalistová 

předsedkyně Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 

Přílohy: Dokument (mapa, 8.8.2013, d iagram využití rádiových kmitočtů) 

Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová 
Date: 2013.08.22 11:36:45 +02:00 
Reason: Podpis dokumentu 

0 0 Location: Praha 
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Diagram využití rádiových kmitočtů BRNO-MESTO-HADY 107,5 MHz, HOSTÝN 90,6 MHz, 
JESENÍK 93,3 MHz, L IBEREC 97,9 MHz, NOVE HRADY 107,5 MHz, PRIBRAM-DRAHLIN 96,0 MHz, 
TREBIC-MESTO 96,4 MHz, UHERSKY B R O D - V O D A R N A 105,7 MHz, VALAS. K L O B O U K Y 104,2 MHz, 
V E L K É MEZIRICI 100,6 MHz, ZDAR N.SAZAVOU 104,0 MHz a Z N O J M O - H R A D I S T E 107,2 MHz 
stanovený výpočtem podle vyhlášky č. 22/2011 Sb. o způsobu stanovení pokrytí s ignálem zemského 
rozhlasového vysílání ve vybraných kmitočtových pásmech - modrá barva. 
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