Nové programové schéma Radia Proglas
Napsal uživatel Milan Tesař
Pátek, 28 Listopad 2003 03:00

Vedení Radia Proglas se rozhodlo po několika letech mírně upravit programové schéma
stanice. Nedochází k žádnému výraznému rušení nebo přidávání pořadů. Avšak vysílací časy
některých relací se posouvají v rámci dne i v rámci týdne. Nové schéma platí od pondělí 24.
listopadu.

Jak se vám líbí (rozhovory s interprety, vydavateli, organizátory festivalů apod.) se přesouvá z
20. hodiny už na 19.15 h. Pořad se tím pádem otevřel i pro projekty určené dětem a posunutí
času na dřívější dobu snad uvítají i hosté, kteří do Brna jezdí z větší dálky. Konkurence ze
strany televize samozřejmě zůstává, ale záleží pouze na posluchačích, zda dají přednost
televizním zprávám, nebo si poslechnou zajímavý rozhovor či dokonce jedinečný koncert ze
studia.

Jak se vám líbí se na frekvencích Proglasu vysílá každý večer od pondělí do pátku (dosud to
bylo od pondělí do středy a v pátek, zatímco ve čtvrtek se ve stejnou dobu vysílal pořad o
dechovce). Rozhovorům (úterý až pátek) předchází v pondělí týdeník Jak se vám líbí speciál anonce na pořady připravované na následující dny a další hudební aktuality. Předpremiéry,
případně reprízy vybraných rozhovorů se i nadále vysílají v sobotu v 15 h.

Premiérové časy hitparády Kolem se toč a týdeníku Slyšte, lidé! zůstávají beze změn - tedy v
sobotu v 19.15 h (Slyšte, lidé!) a v neděli v 19 h (hitparáda). Nové jsou však časy odpoledních
repríz. Hitparádu můžete poslouchat v pondělí za pět minut pět (16.55 h), Slyšte, lidé! ve
stejném čase v úterý.

Vysílací časy profilové rubriky Třikrát z Proglasu zůstávají beze změn. Nová alba vám
představíme každý všední den v 7.45 h a ve 14.30 h.

Ze středy na pátek se přesouvají specializované hudební pořady Acapella a Kolem světa.
Pořad o vokální hudbě můžete nově poslouchat každý první a třetí pátek v měsíci od 17.30 h,
relaci o etnické hudbě Kolem světa vám nabízíme druhý, čtvrtý, případně pátý pátek v měsíci
také od 17.30 h.

Čtení z hudebních magazínů (listování časopisem Folk & country, půlhodina s
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InternetFOLKem apod.) má své pravidelné místo v sobotu v 17.25 h. (Dosud to bylo v sobotu v
17 h.)

Profilová jazzová/bluesová půlhodinka se nově vysílá v sobotu v 0.05 h (dosud to bylo v pátek v
0.35 h).

Noční půlhodiny s hudbou různých žánrů, ve kterých se většinou souvisle hraje z jednoho alba,
mají své místo v 1.30 h (namísto předchozího času 2.30 h). V pondělí to je Noční bdění s
folkem, v úterý s blues, ve středu s jazzem, ve čtvrtek s etnickou hudbou a v pátek jde o pořad
Kronika populární hudby
(písně různých interpretů z jednoho konkrétního roku).

Radio Proglas vysílá na těchto frekvencích. 90,6 MHz (Hostýn), 93,3 MHz (Pravěd), 96,0 MHz
(Příbram), 97,9 MHz (Ještěd), 105,7 MHz (Uherský Brod), 107,5 MHz (Brno a Nové Hrady).
Příjem je možný též po celé střední Evropě digitálně ze satelitu Eurbird a po celém světě na
internetu ze serveru live.atlas.cz. V listopadu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila
Proglasu licenci na tři nové vysílače - České Budějovice (92,3 MHz), Písek (89,5 MHz) a Tábor
(88,7 MHz). Z těchto vysílačů začne Proglas vysílat v nejbližší možné době.

Další informace vám rád sdělím na mailu tesar@proglas.cz. Zde si také můžete objednat
zasílání informací o konkrétních připravovaných hudebních pořadech.
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