Světový den rádia
(pokrytí stanic ČRo)

Celoplošné stanice
Český rozhlas 1 - Radiožurnál
Pondělí 13.2.
10:05
Host Radiožurnálu
Lucie Výborná se ptá režiséra Karla Weinlicha, jaké má rádio kouzlo.
11:10

Děti Vám to řeknou
Světový den rádia
Odpolední Radiorada
Rozhovor o dostupnosti digitálního rozhlasového vysílání u nás.

12:45

Soutěž Odpoledního Radiožurnálu
Historie rozhlasového vysílání v Československu.
Během celého dne zajímavé reportáže s rozhlasovou tématikou od
našich zahraničních zpravodajů.

Český rozhlas 2 – Praha /Dvojka/
Pondělí 13.2.
05:00 – 08:00
Dobré ráno, Česko!
Soutěž ve znalosti legendárních znělek ČRo, v ranním rozhovoru
bude hostem sportovní reportér Karel Malina, Světový den rádia
bude také tématem pro posluchačské reakce a příběhy.
13:00-16:00

Odpoledne s Dvojkou
Jako dárek posluchačům (a také překvapení) budou hosty někteří
z vítězů ankety Neviditelný herec.

Český rozhlas 3 - Vltava
Pondělí 13.2.
08:15
Vědecká rubrika ranní Mozaiky
Povídání o sociálních a technických aspektech rozhlasového vysílání
v „rozvojových zemích“.

Český rozhlas 6
Pátek 10.2.
19:30

20:10

Hovory o vědě - Libor Dvořák
Lenka Kabrhelová a Katka Procházková - novinářky ze zemí, kde si
rádio mnoho svobody neužije.
Hanka Kofránková - o fenoménu rádia
Honza Petránek

Média v postmoderním světě - Radko Kubičko
Titulek: Zahraniční vysílání Českého rozhlasu.
Hosté: Miroslav Krupička, Petr Pleva, David Vaughan
Avízo: V našem pořadu Média v postmoderním světě ve 20 hodin a
10 minut budeme tentokrát hovořit o zahraničním vysílání Českého
rozhlasu, o zkušenostech s takovým vysíláním z Evropy i světa a
také o jeho historii, současnosti i budoucnosti, v době moderních
komunikačních technologií. Hosty debaty bude ředitel Českého
rozhlasu 7 - Rádia Praha, tedy vysílání do zahraničí Českého
rozhlasu Miroslav Krupička, novinář David Vaughan a tajemník
generálního ředitele Českého rozhlasu Petr Pleva. Moderuje Radko
Kubičko.

Pondělí 13.2.
Názory a argumenty
komentář Radko Kubičko

Speciální stanice
Rádio Wave
Pondělí 13.2.
08:00 – 12:00

Leonardo
Pondělí 13.2.
9:00

14:00

Středa 15. 2.
9:00

Rádio Česko
Pondělí 13.2.
13:00 – 16:00

První vlna
Zaměření na současné technologické možnosti šíření rádiového
obsahu. V neposlední řadě bude tématem i význam tohoto média
pro současnou mladou generaci.

magazín Nula-jednička
Rozhovor na téma moderní technologie a rozhlasové vysílání.
Zejména o mobilních telefonech a rozhlasu.
Třetí dimenze
Dokumentární pásmo o historii čs. rozhlasu, o vývoji jeho techniky,
osobnostech, které jej nesmazatelně ovlivnily, o vztazích i o jeho
boji s cenzurou.
magazín Sedmý světadíl
Rozhovor o současném vysílání Svobodné Evropy do zemí třetí světa
a o místním významu rádia pro celou společnost.

Rádio Česko bude World Radio Day
podstatnou část svého odpoledního vysílání.

věnovat

13.

února

-

Diskuse s Vítem Kolárem o historii BBC a české redakce a
s Rayem Furlongem (bývalý zpravodaj v Praze a Berlíně)

-

Pořad na klíč z Radia Vatikan o historii této instituce a její české
redakce

-

Reportáže Dany Votýpkové ze stáže v RFE

-

Studio Česko se Stevem Kornem

-

Interview s šéfem Radio News Group Vittoriem Argentem
o EBU a RAI (a politizaci veřejnoprávního rádia)

-

Týden v médiich s Bárou Kreuzerovou o stáži v německých
rádiích

-

O digitalizaci rádia v České republice

Zahraniční vysílání
Český rozhlas 7
pořad Co znamenalo rádio v poválečné době?
pořad Jak v současné době ČRo7 kooperuje se zahraničními, zejména
krajanskými rozhlasy
Ostatní redakce (anglická, německá, francouzská, španělská a ruská) budou informovat o Světovém
dnu rádia ve zprávách.

Regionální stanice
Český rozhlas Brno
Pondělí 13.2.
06:10
anketa ke Dni rádia v Dobrém ránu
07:10

anketa ke Dni rádia v Dobrém ránu

13:05 – 14:00

debatní pořad Siesta
Téma: Světový den rádia

Český rozhlas České Budějovice
Sobota 11.2.
Rozhovor se sběratelem radiopřijímačů
Host: Jiří Svoboda, ředitel ČRoČB
Pondělí 13.2.
Ranní Radioproud - anketa s posluchači
"Čím je pro vás rozhlas?"

Odpolední Radioproud
- důležitost rozhlasového archivu pro novodobé historiky-badatele
- rozhovor s pamětníkem českobudějovického vysílání připomeneme stručně jeho historii a význam pro region,
Mezi nebem a zemí (seriál zaměřený na astronomii)
Nové způsoby šíření rozhlasového signálu z telekomunikačních
družic a satelitů
Hosté: Miloš a Jana Tiší z Planetária z ČB s pobočkou na Kleti
Český rozhlas Plzeň
Pondělí 13.2.
11:20 – 11:50
Náš host
Pavel Trnka – velký sběratel historických rádií
Celodenní anketa: Jaké jsou přednosti nebo naopak zápory
poslechu rádia?
+ předtočené ankety
+ téma bude provázáno celým dnem (možnost posílání názorů
pomocí SMS, mailem, po telefonu)
Český rozhlas Regina
Pondělí 13.2.
08:00 – 19:00
Každou hodinu vyznání českých osobností o tom, co pro ně znamená
rádio. Hned na to dostane příležitost vždy jeden z posluchačů,
kterému za jeho příspěvek zahraje Regina písničku.

Český rozhlas Region, Středočeský kraj
Pondělí 13.2.
14:00
Odpolední Region
Host Jiří Hubička z Archivních a programových fondů Českého
rozhlasu - pohovoří na téma historie a současnost rozhlasového
vysílání
13:00 – 17:00

SMS anketa: Co pro vás znamená rádio?

Český rozhlas Region, Vysočina
Pondělí 13.2.
V průběhu celého dne bude probíhat speciální Radiokvíz ve kterém
budou posluchači odhalovat, co znamenají jednotlivá slova
rozhlasového slangu (jako např. vindšus, šavle či bublák)
Český rozhlas Sever
Pondělí 13.2.
rubrika Dnešní téma
- ankety s obyvateli a posluchači ze severu Čech na téma:
„Posloucháte rádio“ - ve smyslu jaký přijímač, kde,…
10:15 - 10:45

pořad Host na severu
Hosté: Václav Houfek a Martin Krsek z Muzea města Ústí nad Labem
Téma: Rozhlasové přijímače a jejich historie na severu Čech

