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=iMHP�R�IRONORU�X�G�Wt« 
(pokr. ze str. 1) 
je výrazný podíl d�tí a já si myslím, 
åe je velmi dobré, kdyå t�eba i d�t-
ští redakto�i m$åou zpovídat jak 
osobnosti, tak i sout�åtcí anebo 
~þastníky na našich festivalech.  
Co vás k této spolupráci s námi 
vedlo? 
   Vaše medializace d�tských  
a mládeånických aktivit nejenom  
v rámci vaší D�tské tiskové agen-
tury, ale i t�eba v rámci serveru 
Adam, internetového rádia a 
podobn�. Myslím si, åe je to 
spolupráce oboustrann� uåiteþná. 
Na druhé stran� i díky našim 
dalším mediálním partner$m, kte-
rými jsou ýeský rozhlas, Rádio 
Proglas, a Mediatel Zlaté stránky 
pomáháme trošinku i D�tské tisko-
vé agentu�e, protoåe je ve velmi 
zajímavé spoleþnosti. 
A je n�co, co byste na spolu-
práci s námi ješt� zm�nil? 
   Myslím si, åe by se naše vzájem-
ná spolupráce mohla rozvíjet v da-
leko v�tší ãt�i. Na všech našich 
akcích mohou být d�tští redakto�i  
a v letošním roce jsme se s panem 
�editelem Hrzalem domluvili, åe 
tiskové zprávy, které vyrábíme, 
budete vy, D�tská tisková agen-
tura, trošinku upravovat, aby byly 
srozumiteln�jší d�tskému þteni�i  
a posluchaþi.  
Jak byste zhodnotil zájem d�tí  
o folklor? 
   Tuhle otázku dostávám velmi 
þasto. T�åko bychom byli co do 
velikosti t�etí d�tskou mládeå-
nickou organizací v tomto stát�, 
kdyby d�ti nem�ly o folklor zájem. 
A pokud jsou mé informace správ-
né, tak v d�tském hnutí existují 
pouze dva spolky, kde zájem d�tí 
neklesá. Jsou to hasiþi a my. 
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3RGSRURYDW�QiV�P$åHWH�L�Y\� 5iGL�YiP��HNQHPH�MDN. 
 
 
 5R]KRYRU�W�VQ��SR 
�SRNUDþRYiQt�]H�VWU. 3) 
Jak MVL�WLSRYDO��åH�WR�GRSDGQH��
NG\å�MVL�YLG�O�VYp�NRQNXUHQW\" 
���7DN�XUþLW��MVHP�WR�FKW�O�Y\KUiW��
VDPR]�HMP��MVHP�GRXIDO��$OH�WR�
FKW�O�WDG\�XUþLW��NDåGê��3�HG�GY�-
PD�OHW\�MVHP�E\O�W�HWt��SDN�MVHP�WX�
E\O�MHQ�MDNR�KRVW�D�WH��MVHP�WX�SR-
W�HWt�D�Y\KUiO�MVHP� 
ýtP�E\V�FKW�O�Y budoucnu být? 
2�WRP�MHãW��QHS�HPêãOtP��GRVWDO�
MVHP�VH�WH��QD�J\PQi]LXP��WDNåH�
musím vystudovat gymnázium. 
'�NXML�]D�UR]KRYRU�D�S�HML�KH]Np�
oslavy. 
 
/LERU�0DFKiþHN�MH�YH�9HONêFK�
Losinách hostem galaprogramu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.radiodomino.cz 

CKW�O�]StYDW�K\PQX 
���8å�SUDYLGHOQ��Y termínu finále 
VRXW�åH�=S�YiþHN�SUREtKi�
mistroYVWYt�VY�WD�Y hokeji. Ani 
letošní rok není výjimkou. 
V OR�VNpP�URFH�=S�YiþHN������
/LERU�0DFKiþHN�QD�SyGLX��HNO��åH�
MHKR�S�iQtP�MH�]D]StYDW�þHVNêP�
KRNHMLVW$P��Då�Y\KUDMRX�]ODWR�QD�
PLVWURYVWYt�VY�WD��K\PQX��-DN�QiP�
�HNO�OHWRV�S�HG�WtP��QHå�GR�9HONêFK�
Losin p�LMHO��K\PQX�QDãtP�KRNH-
MLVW$P�X�WHOHYL]H�]D]StYDO��âNRGD��
åH�KR�QHVO\ãHOL�� 
���-LVW��E\�KRNHMLVW$P�K\PQX�NH�
]ODWX�UiG�]D]StYDO�L�OHWRV��'UåtPH�
jim palce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���/LERU�0DFKiþHN�Pi�VSRUW�UiG��
1HMYtF�IRWEDO��.G\E\�P�O�YãDN�YROLW�
mezi fotbalem a hrou na housle, 
vyhrál by hudební nástroj. Hra na 
KRXVOH�PX�WRWLå�MGH�SUê�PQRKHP�
OpSH�QHå�NRSiQt�GR�PtþH� 
����=DVNRþHQ�E\O�RWi]NRX��FR�E\�VL�
vybral v S�tSDG���åH�E\�P�O�YROLW�
PH]L�]S�YHP�D�KURX�QD�KRXVOH��
1HY�G�O��þHPX�E\�GDO�S�HGQRVW��
-HãW��ãW�VWt��åH�WR�MGH�GRE�H�VSRMLW�
dohromady.  
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                       zahajujeme v ]i�t������  
                       Další informace na 
                       www.zlatyamos.cz. 

 

 
'�WVNi�WLVNRYi�DJHQWXUD S�LMtPi�QRYp redaktory.  
Ptejte se na dta@cmail.cz 
nebo na tel. 603 426 422. 

 


