
 

 

31. 7. 2022 v Brně 

 

Brněnská podcastová platforma pro nezávislou hudbu rozšíří 
působnost celoevropsky 
 

Rádio Ponava, které v srpnu oslaví první rok své existence, čeká rozšíření působnosti a 
další profesionalizace. Nový program a nová tvář a struktura tohoto “rádia” bude v rámci 

projektu “UFMC” vznikat ve spolupráci brněnské kavárny Ponava s hudební fakultou 
konzervatoře v Haagu, slovenským vydavatelstvím Hevhetia a polským festivalem 

Voicingers. 

 

Za necelý rok své existence se Ponavě podařilo publikovat 53 podcastů a na webu www.ponava.radio 

vydat desítky hodin hudby z produkcí při Ponava Cafe v brněnském parku Lužánky, např. Tomáš 
Liška & Invisible World, Ladě, Lucie Vítková, Jim Black & Meow nebo Hrubá hudba. 
 

Podařilo se také opravit zdevastované podkroví kavárny Ponava v Lužánkách a přetvořit je v 
profesionální studio pro výrobu rozhlasových pořadů. 
 

Pro účely svého provozu vytvořilo Rádio Ponava server pro streaming a licencování nahrávek, určený 
především pro spolupráci s malými vydavateli hudby. Tuto infrastrukturu nabídne nyní v rámci 
celoevropského projektu spojujícího hudební kurátory také dalším podobným projektům na území EU 
a současně by tak chtělo pomoci posluchačům zorientovat se v produkci českých i zahraničních 
malých vydavatelství. 

 

“Komunita zájemců o nekonvenční hudbu je poměrně úzká, celoevropsky však čítá desítky tisíc osob 
a díky našemu projektu by se mohla lépe propojit a vzájemně inspirovat,” komentuje budoucnost 

projektu jeho otec a manažer Ponavy Vít Kalvoda. 
 

Regionální a žánrové rozšíření Rádia Ponava doprovází také personální posily. Novým 
metakurátorem a vedoucím programu se stává rozhlasový tvůrce Ladislav Železný, který v Českém 
Rozhlase dramaturgicky zaštiťuje projekt R{A}DIO{CUSTICA} a exkluzivní programovou řadu 
Radioateliér. Za dobu jeho působení v Českém rozhlase získaly rozhlasové hry na kterých se podílel, 
nebo jeho hudební a dramaturgické počiny mnohá ocenění u nás (Prix Bohemia) i v zahraniční (Prix 
Marulič, Grand Prix Nova, Palma Ars Acustica, Phonurgia Nova, Prix Italia, Prix Europe, Karl-
Sczuka-Preis). Technickou kvalitu vysílání zajistí známý konceptuální hudebník, mistr zvuku a 

vydavatel Tomáš Vtípil. V roli kurátorů se zapojí např. Martin Hurych (CZ/NL), Justin Bennett (NL), 
Peter Katina (SK), Miroslav Haľák (SK), nebo Grzegorz Karnas (PL). 
 

Rádio Ponava bude nadále spolupracovat také s brněnskými festivaly zaměřenými na nekonvenční 
hudbu, jakými jsou FAUN v divadle Husa na provázku, nebo PonavaFest v parku Lužánky. 

Projekt Rádio Ponava byl spolufinancován z Fondů EHP a Norska 2014–2021. 

 

Fotopříloha: Ve studiu vznikly podcasty s mnoha zajímavými hudebními osobnostmi z Česka 
i ze zahraničí - viz foto z rozhlasového studia níže: 
 

http://www.ponava.radio/


 

 
Robert Nebřenský ze skupiny Vltava 

 

 
Experimentální trio z Berlína - Quost, Boer, Whitehill 

 



 

 
Jiří Hradil a Petr Mička z Hrubé hudby, moderátor Vladimír Strakoš 

 

 
Tobias Klein a John Dikeman z holandského uskupení Spinifex, moderátor Martin Konvička 

 



 

 
Berlínští The Killing Popes, moderátoři Martin Konvička, Vít Kalvoda 

 

 
Legendární mistr zvuku a hudebník Volkmar Miedtke (Německo)  

 



 

 
Vladimír Václavek (Dunaj) 



 

 
Pavel Koudelka (bubeník ze skupin Dunaj, Mňága a Žďorp a mnohých dalších) 
 

 
Česko-americký hudebník a performer Lucie Vítková 


