
Výběr z nabídky  
stanice Vltava 

Informace 
Mozaika 
pondělí–pátek | 6.30–9.00 | 16.00–17.00

Zpravodajství z kultury. Divadlo, výstavy, hudba, film, 
knihy. Soutěže o vstupenky na prestižní kulturní akce.

Setkávání
Telefonotéka 
pondělí–pátek | 9.50 

Živě vysílaný hudebně a kulturně - publicistický  
pořad s nahrávkami především klasické hudby,  
se soutěží a s možností telefonických dotazů  
posluchačů na hosty ve studiu.

Poučení
Slovo o... 
pondělí–sobota | 17.00 

Novinky, zajímavosti, fakta, každý den na jiné téma.  
O literatuře, hudbě, filmu, výtvarném umění, architektuře, 
designu, divadle, historii, ale také duchovnu. 

Umění
Rozhlasové hry a četba 
denně 18.30 | úterý 21.30,  
čtvrtek 20.00 | sobota 14.00 | neděle 10.30

Hašek, Hrabal i slavné severské detektivky  
a další oblíbená díla v podání těch nejlepších herců.  

Přenosy klasické hudby 
pondělí, úterý, sobota | 20.00 

Přenosy koncertů významných českých  
i světových symfonických těles, ale také představení  
z Metropolitní opery v New Yorku, milánské  
La Scaly a dalších prestižních operních domů.

Kontakt:  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
tel.: 221 552 600 | e-mail: vltava@rozhlas.cz

Speciální pořady stanice Vltava

Čajovna 
pondělí–pátek | 15.30 
sobota–neděle | 23.15 

Kultura a životní styl mimo hlavní proud. Rozhovory,  
reportáže, pozvánky, dokumenty, profily kapel,  
hudební pořady od world music k elektronice. 

 
Víkendová příloha 
sobota | 8.00–11.30 

Kulturně-publicistický týdeník o životním stylu.  
210 minut reportáží, rozhovorů, glos, fejetonů,  
dokumentů, literárních ukázek.

 
Minutové hry 
pondělí–pátek | 11.27 

Krátké zvukově dramatické útvary v délce  
do dvou minut. www.minutovehry.cz

Zmeškali jste váš oblíbený pořad?
Velkou část pořadů naleznete v našem archivu  
na www.rozhlas.cz/iradio. Pro četbu a rozhlasové hry  
máme speciální stránku www.vltava.rozhlas.cz/stream.

Staňte se členy Klubu Vltava
Obdržíte 4x ročně exkluzivní tištěný magazín  
s programovými tipy i přehledem kulturního dění,  
slevy u partnerských pořadatelů kulturních akcí,  
pozvánky na setkání členů.  
www.vltava.rozhlas.cz/klubvltava

Infomace k poslechu
Stanici Vltava naladíte po celé republice na VKV (FM),  
v digitální televizi (DVB-T), digitálním rozhlasovém vysílání 
(DAB), dále v nabídce kabelových televizí a satelitu.  
Vysílá také živě na internetu a na mobilních telefonech. 

Programové schéma

vltava.rozhlas.cz

Český rozhlas D-dur
Poslouchejte digitální stanici orientovanou výlučně  
na klasickou hudbu od renesance až po tvorbu  
21. století. Stanice D-dur vysílá pouze digitálně.  
Naladíte ji prostřednictvím DVB-T, DAB, kabelových televizí  
a satelitu. Vysílá také živě na internetu a mobilních telefonech.



Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

0.00 Osudy

Noční bibliotéka 

1.00 Noc s klasikou a stanicí ČRo D-dur 

2.00

3.00

4.00

Preludium

5.00

Partitury 

6.00

Mozaika  
zpravodajství z kultury,  
soutěže o vstupenky  
na prestižní kulturní akce

7.00

8.00

9.00 Jazzofon

Kabinet 

10.00 Telefonotéka 9.50  
živě vysílaný hudebně a kulturně-publicistický pořad s hosty a nahrávkami  
především klasické hudby, se soutěží a dotazy posluchačů

11.00
Osudy 

12.00 Zprávy, kulturní servis 

Hudební galerie 12.10  
odpolední koncert s literární přestávkou13.00

14.00
 Trylek 14.30

15.00 Psáno kurzívou 

Hrdina.cz 15.20 |     Odpolední Čajovna 15.30

16.00 Mozaika – zpravodajství z kultury

17.00 Slovo o literatuře  Slovo o hudbě  Slovo o filmu  Slovo o výtv. umění  Slovo o historii 

Zprávy, kulturní servis 

18.00 Jazzový podvečer 17.45 

Četba na pokračování 

19.00 On Air Radia Wave

20.00 Koncertní sezóna  Akademie  Hra pro tento večer  Páteční večer 

21.00

Klub rozhlasové hry   
21.30

 Radiodokument 21.45  Musica antiqua 21.20 
22.00 Moderní povídka   Radioateliér 

Svět jiné hudby    Svět jiné hudby

23.00 Stránky na dobrou noc

Hudební fórum (HF) – soudobá hudba 23.15  HF – speciál 

Čas Sobota Neděle

0.00 Hudební fórum– speciál 

Jazzová noc

Noční bibliotéka 2.30
Mezi drakem a hadem 3.00
Vysílá ČRo Jazz 4.00

1.00 Jazzová  noc

Mezi drakem a hadem 3.00
Vysílá ČRo Jazz 4.00

2.00

3.00

4.00

5.00 Oáza

Partitury 5.45 Partitury 5.45

6.00
Opožděné rozhovory Etická knihovna

7.00 Ranní koncert Duchovní hudba a slovo

8.00 Víkendová příloha  
kulturně-publicistický 
týdeník o životním stylu

9.00 Bohoslužba

10.00 Varhanní koncert

Seriál
11.00

Povídka Fonogramy

12.00 Zprávy, kulturní servis Polední zvony a verše

Hudební galerie 12.10

13.00 Euphonia Krásné hlasy

14.00 Rozhlasové jeviště  
a Concerto & Concertino

Souzvuk

15.00 Nedělní koncert

16.00 Fortissimo Magazín o programu 16.30

Ad libitum 16.45

17.00 Slovo o divadle 

Výročí týdne 

18.00 Jazzový podvečer  17.45 

Četba na pokračování 

19.00 On Air Radia Wave 

20.00 Operní večer
to nejlepší z MET,  
La Scaly a dalších  
operních domů

Schůzky s literaturou

21.00 Rondo
svět nahrávek  
klasické hudby

22.00

23.00 Stránky na dobrou noc

Noční Čajovna 23.15
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 Klasická hudba   Kulturní informace a publicistika    Slovesné umění (drama, próza, poezie)   Jazz, etno a další hudební žánry 
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