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je výrazný podíl d tí a já si myslím,
e je velmi dobré, kdyå teba i d tští redaktoi m$åou zpovídat jak
osobnosti, tak i sout åtcí anebo
~þastníky na našich festivalech.
Co vás k této spolupráci s námi
vedlo?
Vaše medializace d tských
a mládeånických aktivit nejenom
v rámci vaší D tské tiskové agentury, ale i teba v rámci serveru
Adam, internetového rádia a
podobn . Myslím si, åe je to
spolupráce oboustrann uåiteþná.
Na druhé stran i díky našim
dalším mediálním partner$m, kterými jsou ýeský rozhlas, Rádio
Proglas, a Mediatel Zlaté stránky
pomáháme trošinku i D tské tiskové agentue, protoåe je ve velmi
zajímavé spoleþnosti.
A je n co, co byste na spolupráci s námi ješt zm nil?
Myslím si, åe by se naše vzájemná spolupráce mohla rozvíjet v daleko v tší ãti. Na všech našich
akcích mohou být d tští redaktoi
a v letošním roce jsme se s panem
editelem Hrzalem domluvili, åe
tiskové zprávy, které vyrábíme,
budete vy, D tská tisková agentura, trošinku upravovat, aby byly
srozumiteln jší d tskému þtenii
a posluchaþi.
Jak byste zhodnotil zájem d tí
o folklor?
Tuhle otázku dostávám velmi
þasto. T åko bychom byli co do
velikosti tetí d tskou mládeånickou organizací v tomto stát ,
kdyby d ti nem ly o folklor zájem.
A pokud jsou mé informace správné, tak v d tském hnutí existují
pouze dva spolky, kde zájem d tí
neklesá. Jsou to hasiþi a my.
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termínu finále

YiþHNSUREtKi

mistroYVWYtVY WDY hokeji. Ani
letošní rok není výjimkou.
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jim palce!
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budoucnu být?
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musím vystudovat gymnázium.
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oslavy.
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Losinách hostem galaprogramu.

1RYêURþQtNDQNHW\
zahajujeme v ]it
Další informace na
www.zlatyamos.cz.
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mezi fotbalem a hrou na housle,
vyhrál by hudební nástroj. Hra na
KRXVOHPXWRWLåMGHSUêPQRKHP
OpSHQHåNRSiQtGRPtþH
=DVNRþHQE\ORWi]NRXFRE\VL

vybral v StSDG
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www.radiodomino.cz
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dohromady.
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SLMtPiQRYp redaktory.
Ptejte se na dta@cmail.cz
nebo na tel. 603 426 422.

