
PŘEHLED POŘADŮ

Tříletý projekt Most skončil 144. odvysílaným pořadem v době, kdy na české i
polské straně hranice řádí epidemie nemoci Covid 19. Osobní kontakty jsou
problémem. Sousední zemi však můžeme s přiměřenou mírou opatrnosti
poznávat i jinak. Jako bonus ke zmíněnému projektu jsme proto zejména pro
turisty připravili několik návrhů.
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Pořad byl vysílán dne 14. 11. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
17. 11. 2020 naa Radiu Bohemia (CZ).

  V rámci projektu "Most - polsko-česká spolupráce redakcí" vzniklo 144
polsko-českých rozhlasových pořadů prezentujících mj. historii Moravy a
Slezska, oblast hradů a zámků v pohraničí, seznam TOP turistických
horských stezek v Česku a v Polsku.

 

NA ROZLOUČENOU

Pořad byl vysílán dne 07. 11. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
10. 11. 2020 naa Radiu Bohemia (CZ).

 Když se v Polsku řekne "Solidarita", naše myšlenky a vzpomínky okamžitě
se vrací do roku 1981. Je zajímavé, že ve stejném roce vzniklo také
mezinárodní hnutí demokratické opozice s názvem Polsko-československá
solidarita.

 

POLSKO-ČESKOSLOVENSKÁ SOLIDARITA

Pořad byl vysílán dne 31. 10. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
03. 11. 2020 naa Radiu Bohemia (CZ).

 V Polsku si Halloween, přes kritiku, vede dobře. Dnes si ale ověříme, zda se
tomuto zvyku daří i u našich jižních sousedů. Do světa českých strašidel
nás uvede formou rozhovoru s Rafałem Nosalem paní profesorka Joanna
Czaplińska z Opolské univerzity.

 

ČESKÁ STRAŠIDLA NEBOLI HALLOWEEN V ČESKU

Pořad byl vysílán dne 24. 10. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
27. 10. 2020 naa Radiu Bohemia (CZ).

  Hledáte-li zajímavá místa k cestování na horách v polsko-českém
pohraničí, zkuste navštívit portál www.goryopawskie.eu. Jsou to stránky
vedené mladým obyvatelem Prudniku - Dawidem Przyszlakem. Je to jediný
servis v síti takto podrobně popisující tento region. Můžete zde nalézt
hodně podnětů k tomu, jak zajímavě trávit čas v Opavských horách.

 

PODZIMNÍ TŮRA NA OPAVSKÉ HORY

Pořad byl vysílán dne 17. 10. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
20. 10. 2020 naa Radiu Bohemia (CZ).

  Halina Mlynkova je dlouhá léta známá hlavně díky písničkám skupiny
Brathanky. Ale její osobnost nás dojímá nejen prostřednictvím folkových
melodií. Z dnešního interview se můžete dozvědět, co znamená být

Zaolziakem, co mají společného Marlene Dietrich a Halina Mlynkova a zda pierogi chutnají lépe než kachna s knedlíkem...

 

HALINA MLYNKOVA - POLKA V ČESKU NEBO ČEŠKA V
POLSKU?

Pořad byl vysílán dne 10. 10.   2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze
dne 13. 10. 2020 na Radiu Bohemia (CZ).

V Opoli pravě vzniká místo, které bude propagovat českou kulturu. Budete
tady moci potkat a poslechnout si české hudebníky, podívat se na české
�lmy, vidět fotogra�e představující zajímavá místa za naši jižní hranicí.
Budete také moci ochutnat české speciality. S tím, kdo to místo vymýšlel a
stvořil - Jackiem Szarańcem mluví dnes Rafał Nosal.

U ČECHOFILA - ROZHOVOR S JACKIEM SZARAŃCEM

Pořad byl vysílán dne 03. 10.2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
06. 10. 2020 na Radiu Bohemia (CZ).

  "Nadvláda, společenství a opoziční hnutí v pohraničí Opolského Slezska a
Československa v období 1945-1989" je doplňkový název Velké knihy
opozice v pohraničí. V září v Prudniku byl prezentován třetí svazek této
publikace pod redakcí Radosława Roszkowskieho.

 

VELKÁ KNIHA POLSKO ČESKÉ OPOZICE

Pořad byl vysílán dne 29. 09. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze dne
29. 09.

Opolský fotograf a cestovatel Pawel Szpala je autorem projektů o
střechách, oknech a ulicích města Opole, které byly oceněné fotogra�ckými
časopisy a lokálními medií a institucemi. Výsledkem projektů byly články
věnované jak městu Opole, tak i Opolskému vojvodství.

 

OD PATAGONIE PO ČESKOU MORAVU

Pořad byl vysílán dne 19. 09.. 2020 na stanicí Radio Opole (PL) a v repríze
dne 22. 09. 2020 na Radiu Bohemia (CZ).

  Češi zřejmě znají neprůstřelný recept na �lmy, a tak se česká
kinematogra�e těší neslábnoucímu zájmu. Dne 11. září se ve Studiu M
Rádia Opole konalo setkání, na němž o oblíbených československých a
českých �lmových produkcích, novinkách v kinech a o  české kinematogra�i
obecně mluvili experti Kamil Minkner a Rafał Mościcki.

JINÝ SVĚT - O ČESKÉM FILMU
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Projekt Most – polsko česká spolupráce redakcí se uskutečňuje v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 a obsáhne celkem 144 rozhlasových relací z nejrůznějších oblastí
života polsko českého příhraničí. Pořady jsou vysílány polským Rádiem Opole a českým Rádiem Bohemia. Redakce Radia Opole spolupracuje s  časopisem INSPIR
vydávaným v Rychnově nad Kněžnou. Více o projektu v nabídce.

Pořady Rádia Opole jsou
vysílány v repríze na Rádiu
Bohemia pravidelně vždy
v úterý ve 20 hodin
v českém překladu
a následně i v polském
originálu.
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